Василь Бойчук
Презентації наукових праць вчених Інституту Східної Європи
у ватиканському соборі «Санта Марія Маджоре» у Римі 28 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 собору «Санта Марія Маджоре», владики Української Греко-Католицької Церкви Іринея Білика…

Делегації ІСЄ в час презентації наукових праць у ватиканському соборі «Санта Марія Маджоре» у Римі.
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Слід наголосити, що в 2017 році вчені Інституту Східної Європи разом з каноніком собору «Санта Марія
Маджоре» владикою Української Греко-Католицької Церкви Іринеєм Біликом презентували в соболрі наукову
працю про Папу Римського Климента VIIIІ, 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 подарунку в папському кабінеті собору
«Санта Марія Маджоре» Владиці Іринею вишитого бісером косівськими майстрами образу Святої вечері…
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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 давнього Львова…

Першим відкрив презентацію наукових праць вчених Інституту Східної Європи, директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті», який наголосив: «В першу чергу перед тим як викласти основні

3

положення свого наукового дослідження яке я сконцентрував у свої й 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 наголошу, що у науковому дослідженні «Святий Папа Римський Григорій VII
- засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я дослідив історію Руси-України в ХІ століття в епоху
правління великого київського князя і короля Із’яслава 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 йому підстави наголосити на утворенні
в 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 РусиУкраїни 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 сьогодні сидить поруч мене в президії. Він приїхав у
Ватикан, щоби вшанувати засновника Українського Королівства в ХІ столітті, Святого Папу Григорія VII…».
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Офіційний рецензент праці доктор філософії, професор Олег Огірко у своє мову виступі наголосив: «…
наукова праця доктора історичних наук, 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 РусиУкраїни 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»...
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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 відповідає засадам християнської віри, релігії, культури та ідеології…».
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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,
тпографічсного 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 успішних наукових презентацій, в супроводі каноніка собору «Санта Марія Маджоре» владики Іринея
Білика, делегація Інституту Східної Європи пройшла екскурсію по найстародавнішому папському собору, який
був закладений в 356 році Вчені ІСЄ помолилася та вшанували біля мавзолею Папи Римського Климента VIІІ –
засновника Української Греко-Католицької Церкви, оглянули мавзолей цього визначного Папи Римського…
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На завершення гостювання, вчені Інституту Східної Європи з владикою Іринеєм Біликом оглянули мозаїки
та скульптури собору, заколядували перед «Яслами Ісуса Христа», що є у соборі «Санта Марія Маджоре». Вчені
Інституту Східної Європи на завершення подякували Владиці УГКЦ Іринею Білику за запрошення, організацію
науковою презентації та цікаву екскурсію яка познайомила з історією та християнською культурою собору…
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