ІНФОРМАЦІЯ САЙТУ ПАПСЬКОЇ БАЗИЛІКИ
«САНТА МАРІЯ МАДЖОРЕ» ПРО МІЖНАОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНСТИТУТУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ В 2019 РОЦІ.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ В РИМІ НАУКОВОЇ ПРАЦІ «НАРИС ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЗА СВІДЧЕННЯМИ ДЖЕРЕЛ РОСІЙСЬКИХ АРХІВІВ»
ТА ЇЇ НОВЕ ОБОГОВОРЕННЯ В ІНСТИТУТІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
4 БЕРЕНЗНЯ 2019 РОКУ.

4 березня 2019 року в Інститутi Східної Європи, відбулось обговорення наукової праці директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора
Святославовича Ідзя «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських
архівів». Слід наголосити, що ця наукова праця вперше у 2017 році презентувалася в Італії місті Римі, завдяки
сприянню владики УГКЦ Іринея Білика, дякуючи якому ІСЄ вдалося провести вшанування укладача Берестейської
Унії Папи Римського Климентія VIII біля його мавзолею в Папській базиліці «Санта Марія Маджоре», який cвоїм
папським благословенням у 1596 році заснував Українську Греко-Католицьку Церкву.
В обговоренні праці взяли участь співробітники ІСЄ, завідувачі відділень Кафедри українознавства ІСЄ, вчені
редакційної ради та редколегії журналу «Українознавець», представники львівської громадськості.
З монографією можна ознайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці ім. Василя Стефаника.
На завершення обговорення своїми спогадами, які статтею подаються нижче, про презентацію у 2017 році праці
«Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів» в місті Римі в
Папській базиліці «Санта Марія Маджоре» біля мавзолею Папи Римського Климентія VIII, укладача Берестейської
Унії у 1596 році та засновника Української Греко-Католицької Церкви, поділився професор Віктор Ідзьо.

Подорож делегації Інституту Східної Європи та презентація наукової праці «Нарис історії Української ГрекоКатолицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів» в Папській базиліці «Санта Марія Маджоре» у
Римі в 2017 році було здійснено завдяки запрошенню Каноніка Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре»
владики УГКЦ Іринея Білика.

Делегації ІСЄ після презентації наукової праці «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за
свідченнями джерел російських архівів» біля собору «Санта Марія Маджоре» у Римі в 2017 році.
Слід наголосити, що в 2016 році делегація Інституту Східної Європи разом з Каноніком Папської базиліки
«Санта Марія Маджоре» владикою УГКЦ Іринеєм Біликом теж вшановували Папу Римського Климентія VIII, як
укладача Берестейської унії. У 2017 році керівник делегації професор Віктор Ідзьо після Служби Божої в соборі, вже
запрезентував нову працю - «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»,
сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа Римський Климентій VIII - укладач Берестейської Унії та
засновник УГКЦ.
Папа Римський Климентій VIII – укладач Берестейської Унії та засновник УГКЦ
VIII (Іпполіто Альдобрандіні) народився 24 лютого 1536 року у Фано, біля
Флоренції. Як й його батько, отримав блискучу юридичну освіту… В віці 45 років у 1580 році став священником…
В 1585 році був призначений кардиналом і виконував функції папського легата в Польщі, де підтримував
кандидатуру Максиміліяна Габсбурга після смерті польського короля Стефана Баторія.
Початок понтифікату - 30 січня 1592 р., інтронізація на Папу Римського Климентія VIII - 2 лютого 1592 р.
В час свого понтифікату Папа Римський Климентій VIII здійснював сумісне правління як в політичних, так і в
релігійних справах. Зв'язки з Іспанією дещо слабшали, і Апостольська Столиця знову зближувалася з Францією.
Заходи зроблені Папою Климентієм VIII дозволили розширити територію Папської держави.
Папа Римський Климентій VIII - укладає Берестейську Унію в 1595 році.
В 1596 році Папою Римським Климентієм VIII була укладена Берестейська унія, яка остаточно і навічно з’єднала
Українську Церкву у Вселенській. 18 січня 1597 року Папа Римський Климентій VIII скерував спеціальний лист
Львівському латинському архиєпископу Яну Димітру Соліковському, якому доручив опіку над новопосталою
Українською Греко-Католицькою Церквою. В 1600 році Папа Римський Клементій VIII урочисто відкрив
Ювілейний рік, на який прибуло майже 3 мільйони паломників. Папа страждав від подагри, був змушений провести
велику частину свого подальшого життя нерухомо в ліжку. Помер Папа у березні 1605 року. Він спочатку був
похований у соборі Святого Петра, а пізніше Папа Римський Павло V (1605-1621рр.) переніс його мощі в 1646 році у

мавзолей, побудований для нього в Папській базиліці «Санта Марія Маджоре». «Папа Римський Климентій VIII,
уклавши на віки Берестейську Унію та заснувавши Українську Греко-Католицьку Церкву, зробив велику справу як
для української Церкви, українського народу, так і для української держави - наголосив у висновку доповіді доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Святославович Ідзьо».

Делегація ІСЄ в Папській базиліці «Санта Марія Маджоре», біля мавзолею Папи Римського Климентія VIII –
укладача Берестейської Унії та засновника Української Греко-Католицької Церкви.

Презентація наукової праці директора Інститутi Східної Європи (ІСЄ) професора Віктора Ідзя «Нарис історії
Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів» у Папській базиліці «Санта
Марія Маджоре».

Подарунок наукової праці професора Віктора Ідзя «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за
свідченнями джерел російських архівів» в Папській базиліці «Санта Марія Маджоре» владиці Іринею Білику.

Делегація Інституту Східної Європи біля мавзолею Папи Римського Климентія VIII - після презентації наукової
праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Нарис історії Української Греко-Католицької
Церкви – за свідченнями джерел російських архівів».

На завершення вшанування Папи Римського Климента VIII, делегація ІСЄ на чолі з владикою Іринеєм Біликом
заколядувала перед «Яслами Ісуса Христа», які зберігаються в крипті Папської базиліки «Санта Марія Маджоре».

(За інформацією Василя Бойчука)
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ІНСТИТУТ СХІДНОЇ ЄВРОПИ РОЗПОЧАВ ВІДЗНАЧЕННЯ
ЮВІЛЕЮ 50 -ЛІТТЯ ПОБУДОВИ ПАТРІАРХОМ ЙОСИФОМ
СЛІПИМ БАЗИЛІКИ СВЯТОЇ СОФІЇ В РИМІ
11 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ.

11 березня 2019 року з нагоди відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим
базиліки Святої Софії в Римі в Інститутi Східної Європи, відбулось обговорення наукової праці завідувача відділу
«Праксеології та культури праці» пана Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» - унікальне явище в історії
інформаційного простору України у 1989-2009 роках», яка вийшла за редакцією директора Інституту Східної
Європи, завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя.
Слід також наголосити, що у презентації взяв участь офіційний рецензент наукової праці, завідувач відділу
«Історії філософії» Інституту Східної Європи» доктор філософії, професор ІСЄ Олег Огірко.
Як наголосив під час обговорення праці її автор, завідувач відділу «Праксеології та культури праці» Інституту
Східної Європи, пан Мирослав Павлюк: «В праці «Радіо «Воскресіння» - унікальне явище в історії інформаційного
простору України у 1989-2009 роках» з’ясовано роль релігійного радіомовлення у 1989-2009 роках... Наукова праця
вперше розглянула радіомовлення на прикладі відновленої Української Греко-Католицької Церкви. З працею можна
познайомитися на Сайті Радіо «Воскресіння» та у Львівській національній наукові бібліотеці імені Василя
Стефаника.
В обговоренні праці взяли участь науковці та завідувачі відділів ІСЄ, зокрема завідувач відділу «Філології та
журналістики» доктор філологічних наук, професор Зіновій Партико, вчений секретар Вченої Ради ІСЄ, завідувач
відділу «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені Короля
Данила Галицького Вадим Артюх, вчені редколегії журналу «Українознавець», представники громадськості.

Як наголосив під час обговорення редактор праці професор Віктор Ідзьо: «Праця завідувача відділу
«Праксеології та культури праці», пана Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» - унікальне явище в історії
інформаційного простору України у 1989-2009 роках». На великій кількості архівних та інформаційних джерел
висвітлювало заснування 50 років тому в 1969 році патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії в Римі. Хочу
наголосити, що в минулому році на запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха
Йосифа Сліпого в Римі, сестри ЧСВВ Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата, наукові співробітники Інституту
Східної Європи мали нагоду відвідати комплекс собору Святої Софії, відділення Українського Католицького
Університету та Музею патріарха Йосифа Сліпого у Вічному Місті Римі.
Інформацію, про відвідини базиліки Святої Софії, Українського Католицького Університету та Музею патріарха
Йосифа Сліпого, подаємо нижче фото-статтею», - наголосив на завершення обговорення редактор праці професор
Віктор Ідзьо.

Пам’ятник українському пророку Тарасу Григоровичу Шевченку на території Базиліки Святої Софії
Відділення Українського Католицького Університету та Музею патріарха Йосифа Сліпого в Римі.

Вчені відвідали також крипту під базилікою Святої Софії, де спочивають заслужені владики і священники та
найближчі помічники блаженнішого патріарха Йосипа сліпого та вислухали розповіді отця Йосафата та сестри Дарії
про всіх діячів базиліки Святої Софії.

Від делегації Інституту Східної Європи виступив директор професор Віктор Ідзьо який наголосив: «…що з
історією постання та функціонування в Римі української базиліки Святої Софії він науково познайомився під час
редагування книги завідувача відділу «Праксеології та культури праці» ІСЄ пана М.Павлюка « «Радіо «Воскресіння»
- унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках», у якій сконцентровано науковий,
архівний та інформаційний матеріал з історії базиліки Святої Софії в Римі. Професор Ідзьо наголосив на
геніальності патріарха Йосифа Сліпого в заснуванні і будівництві базиліки Святої Софії та Українського
Католицького Університету в Римі.

На завершення візиту на запрошення головного упорядника архіву Музею, сестри ЧСВВ Дарії, вчені Інституту
Східної Європи відвідали Музей митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі та зробили вдячний запис у Книзі
відвідувачів, наголосивши на титанічній праці і великому вкладі патріарха Йосифа Сліпого в розбудову
Українського Риму.
За публікацією Василя Бойчука
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНСТИТУТУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
У ВАТИКАНСЬКОМУ СОБОРІ «САНТА МАРІЯ МАДЖОРЕ» У РИМІ
19 ТРАВНЯ 2019 РОКУ.
Подорож делегації Інституту Східної Європи (ІСЄ) та презентація наукових праць вчених ІСЄ у ватиканському
соборі «Санта Марія Маджоре» у Римі 28 травня 2019 році було здійснено завдяки запрошенню каноніка Папської
базиліки «Санта Марія Маджоре», владики Української Греко-Католицької Церкви Іринея Білика.

Слід наголосити, що в 2017 році вчені Інституту Східної Європи разом з владикою УГКЦ Іринеєм Біликом
презентували в соборі наукову працю про Папу Римського Климента VIIІ, як укладача Берестейської унії, яку
напрацював директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо
«Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»…
Презентації наукових праць 28 травня 2019 року розпочались із вручення в Папському кабінеті собору «Санта
Марія Маджоре» Владиці Іринею вишитого бісером косівськими майстрами образу Тайної Вечері.
Делегація з Інституту Східної Європи, що приїхала з України з міста Львова подарувала Владиці Іринею Білику,
символ Львова – кахлевого Лева, а також книги та відкритки з історії та культури древнього Львова.
Першим відкрив презентацію наукових праць вчених Інституту Східної Європи, директор Інституту Східної
Європи професор, академік Віктор Ідзьо на тему: «Святий Папа Григорій VII - засновник Королівства Руси-України
в ХІ столітті», який наголосив: «В першу чергу перед тим, як викласти основні положення свого наукового
дослідження, яке я сконцентрував у своїй науковій праці «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті», я хочу скласти подяку редакціям українських газет «Галичина» та «День»,
які опублікованими статтями, підтримали мої концептуальні висновки щодо утворення Папою Григорім VII 17
квітня 1075 року Українського Королівства. Що стосується самої праці, то наголошую, що у науковому дослідженні
«Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», я дослідив історію РусиУкраїни в ХІ столітті в епоху правління великого київського князя і короля Ізяслава Ярославовича “Великого” та
його сина офіційно коронованого в Римі Папою Римським Григорієм VII короля Руси-України Ярополка
Ізяславовича в 1075 році. Проаналізував джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Вікіпедії,
Кодексу Гертруди, Російських державних архівів, Російських державних бібліотек, які дали мені підстави
наголосити на утворенні королівства Руси-Україні в ХІ столітті в 1075 році, як української західноєвропейської
держави.
У своїй праці я на фактологічному джерельному матеріалі висвітлив роль українських політичних, культурних і
релігійних організацій та діячів в політичному та культурно-християнському розвитку Української держави в ХІ
столітті у взаємовідносинах з Папою Римським Григорієм VII - засновником Королівства Руси-України у 1075 році,
відтворив політико-християнську історію України ХІ століття у стосунках з Центральною та Західною Європою в

час утворення Королівства Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII за аналізом джерел з архіву
Папи Римського Григорія VII та свідчень з “Кодексу Гертруди”.
У науковій праці я також розкрив роль великих князів Руси-України Ізяслава Ярославовича і його сина Ярополка
Ізяславовича в утвердженні Королівства Руси-України в другій половині ХІ століття, як держави
західноєвропейського зразку. Праця рецензована визначними рецензентами - релігійєзнавцями, один із яких доктор
філософії, професор, завідувач відділу «Християська філософія» Олег Огірко, який також з нами поруч в президії.
Він також приїхав у Ватикан, щоби вшанувати засновника Українського Королівства в ХІ столітті, Святого Папу
Григорія VII».
Офіційний рецензент праці доктор філософії, професор Олег Огірко у своєму виступі наголосив: «Наукова праця
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завiдувача Кафедрою українознавства та директора
Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України
в ХІ столітті» дослідила міжнародну діяльність Руси-України в другій половині ХІ століття в епоху утворення
Королівства Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII у 1075 році, який покоїться в
кафедральному соборі святого Матея в місті Салерно.
Праця на аналізі конкретних джерел, довела, що внаслідок утворення Українського Королівства Папою Римським
Григорієм VII у 1075 р., український народ уже в ХІ столітті ввійшов у західноєвропейський світ».
Наступним презентував свою наукову працю «Числа Біблії», якій надали позитивні рецензії доктор фізикоматематичних наук, професор, заступник директора з науково-технічних питань ІСЄ Ігор Огірко, та завідувач
відділу «Християнська філософія» ІСЄ, доктор філософії професор Олег Огірко, завідувач відділу «Космології»,
доцент Інституту Східної Європи Геннадій Гриценко, який наголосив: «що його праця, зокрема аналіз чисел Біблії
доказує, що Біблія є дійсно джерелом християнської віри, релігії, культури та ідеології».
На завершення презентації вчених ІСЄ у ватиканському соборі «Санта Марія Маджоре» з своїм дослідженням
«Раннє християнство стародавньої України» виступив вчений секретар Вченої Ради Інституту Східної Європи,
завідувач відділу «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент Вадим Артюх, який наголосив,
що раннє християнство в Україні VIII-Х століть є предметом історичного, топографічного та археологічного
дослідження всього його життя. Ним відкриті як ранньохристиянські святилища так і християнські церкви,
монастирі на території Подністров’я, які датуються ІХ-XIII століттями.
Після наукових презентацій, в супроводі каноніка собору «Санта Марія Маджоре» владики Іринея Білика,
делегація Інституту Східної Європи мала нагоду детально оглянути древню Папську базиліку, будівництво якої
розпочалось в 352 році безпосередньо на прохання самої Богородиці. Вчені ІСЄ помолилася та вшанували біля
мавзолею Папи Римського Климента VIІІ – засновника Української Греко-Католицької Церкви, оглянули мавзолей
цього визначного Папи Римського. На завершення зустрічі вчені Інституту Східної Європи з владикою Іринеєм
Біликом оглянули мозаїки та скульптури собору, заколядували перед «Яслами Дитятка-Ісуса», які дбайливо
зберігаються в Папській базиліці «Санта Марія Маджоре».
Вчені Інституту Східної Європи щиро дякували Владиці за запрошення, організацію наукової презентації та
цікаву екскурсію, яка дала нагоду ознайомитися з історією та духовною атмосферою собору.

За інформацією Василя Бойчука.
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