Презентація наукової праці історика Віктора Ідзя «Українська держава в
ІХ-ХІV століттях» в Інституті Східної Європи та у Львівській мерії.
До 60-літтю з дня народження (1960-2020рр.). ©
10 листопада 2020 року, до 60-ліття з Дня Народження автора праці (19602020рр.) в Інституті Східної Європи(ІСЄ), та у Мерії міста Львова, відбулось
обговорення наукової праці, академіка, віце-президента Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», доктора історичних наук, професора, директора ІСЄ
та завідувача Кафедри українознавства, професора Римського університету
Павла Апостола Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХІV століттях».
В науковому обговоренні взяли участь вчені, завідувачі відділами, професори
Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового
журналу «Українознавець» Інституту Східної Європи, гості: українські історики,
філологи, краєзнавці, громадські діячі...
Відкриваючи обговорення директор Інституту Східної Європи, історик
Віктор Ідзьо наголосив: «…наукова монографія «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях» вивчає процеси зародження, становлення та не перервний
політичний, економічний, культурний розвиток українського народу та
української держави в ІХ-XIV століттях…
Презентована наукова монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях»
рекомендована до друку як Національним науково-дослідним Інститутом
Українознавства та всесвітньої історії Міністерства Освіти і Науки України так і
Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи.
Популяризація її напрацювань та висновків сьогодні в українському
суспільстві, українській армії, державі, що бореться з російським агресором на
фронті є актуальною особливо зараз в час українсько-російської війни під час
підступної окупації Росією Криму та частини Донбасу…
В науковій праці «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» встановлено, що
власне давні та середньовічні українці створили свою міцну українську
європейську державність, яка у продовж багатьох століть непереривної історії
розвитку, кристалізувала в Європі та в Руси-Україні нові прогресивні політичні,
економічні та культурно-християнські форми державного правління, які не
загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як незалежній державі,
відродитися в ХХ столітті…
На презентації виступив доктор філології, доцент, виконуючий обов’язки
професора, завідувач відділу «Санскритології» Василь Хитрук, який наголосив:
«Монографія директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» встановила, що мовою
цієї середньовічної держави була українська, яка і презентувала культуру,
духовний, розмовний та писемний ареол української середньовічної держави з
ІХ по ХIV століття...».

На завершення виступу мовознавець Василь Хитрук наголосив: «Презентована
монографія доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзьо
«Українська держава в ІХ-ХIV століттях» водночас вивчила процеси
зародження, становлення та українського непреривного мовного, літературнопоетичного, культурно-духовного та пісенного ареалу українського народу.
Монографія встановила, що власне українська мова, література, епос були
основною в культурному середовищі та побутовому обіході українського
народу та української держави в ІХ-XIV століттях…».
Як вірно наголосив на презентації доктор наук з державного управління,
професор, завідувач Кафедрою європейської інтеграції Інституту державного
управління Національної Академії державного управління при президенті
України, професор відділу «Міжнародної громадянської співпраці» Інституту
Східної Європи Василь Пасічник: « Наукова праця директора Інституту Східної
Європи, завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, першого віце президента Міжнародної асоціації “Україна і світове україноство” лауреата
премії імені академіка І.П.Крип’якевича та Міжнародної премії імені Данила
Галицького Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» є велике
наукове надбанням для сучасної України, оскільки автор виконав її на джерелах
за українською та європейською науковою традицією, а це значить, що Кафедра
українознавства Інституту Східної Європи першою популяризуючи історію
Української держави ІХ-ХIV століть, демонструє державницьку позицію в лоні
суспільства українських вчених, магістрів, студентів та у широких колах
української міжнародної громадськості…».
Як наголосив доктор наук з державного управління, професор Кафедри
європейської інтеграції Інституту державного управління Національної Академії
державного управління при президенті України, професор відділу «Міжнародної
громадянської співпраці» Інституту Східної Європи Василь Пасічник: « наукова
праця «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» напрацьована директором
Інституту Східної Європи, завідувачем Кафедрою українознавства, доктором
історичних наук, професором, академіком АНВШ України, першим віце президентом Міжнародної асоціації “Україна і світове україноство” Віктором
Ідзем рецензована чільними докторами історичних наук, професорами та
академіками. З цієї історичної проблематики, вона робить глибокий,
фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, філологічних,
топографічних та картографічних джерел, більшість яких під таким кутом зору
аналізується та апробується вперше на підставі свідчень німецьких,
австрійських, угорських, польських, чеських, вітчизняних джерел, які за
сукупністю їх аналізу, відтворюють зародження і становлення та політичне
зміцнення Української держави в ІХ-ХIV століттях. Праця дає повний опис та
аналіз джерел у поєднанні з останніми напрацюваннями української історичної
та археологічної науки».
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У висновок свого виступу доктор наук з державного управління, професор,
Кафедри європейської інтеграції Інституту державного управління Національної
Академії державного управління при президенті України, професор відділу
«Міжнародної громадянської співпраці» Інституту Східної Європи Василь
Пасічник наголосив: «Наукова праця директора Інституту Східної Європи,
завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України, першого віце-президента Міжнародної асоціації
“Україна і світове україноство” Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях», встановила, що власне українці створили свою міцну українську
європейську державність Русь-Україну яка в Європі у ІХ-ХIV століттях до
татаро-монгольського погрому розвинула досконалі форми державного
управління які відродилися в лоні українського народу та еліти в ХХ столітті»…
На презентацію наукової монографії до міста Львова прибула гостя з міста
Вроцлава, побратима міста Львова історик-докторант, викладач Кафедри
міжнародних відносин Вроцлавського університету, завідувач відділу
«Польсько-українських відносин та історії України», пані Катерина Хоронжук,
яка підтримала історико-українознавчу наукову концепцію доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя, яка сконцентрована в
його науковій монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях»,
наголосивши:«…що в науковiй монографії “Українcька держава в ІХ-ХІV
століттях” на великому фактологічному джерельному матеріалі проаналізована
роль українських політичних, економічних, наукових, громадських, культурних
та релігійних організацій та українських політичних, релігійних, військових та
громадських діячів в історичному, політичному, громадському, економічному та
культурно-релігійному розвитку українського народу та Української держави в
ІХ-ХІV століттях.
Докторант з історії пані Катерина Хоронжук у висновок свого виступу
наголосила: «…в науковiй монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя “Українcька держава в ІХ-ХІV
століттях” всесторонньо проаналізована і міжнародна діяльність Української
держави в ІХ-ХІV століттях як з країнами Європи так і з країнами Азії...».
У підсумок презентації та обговорення монографії «Українська держава в ІХХIV століттях» її автор доктор історичних наук, професор, історик-академік
Віктор Ідзьо наголосив: «… що в основі визначення назви його наукової праці
покладена наукова праця академіка-історика Михайла Грушевського, «Очерк
истории украинского народа» яку він видав у Санкт-Петеррбурзі в 1906 році і в
якій академік-історик Михайло Грушевський досліджував історію слов’янукраїнців від рік: Сяну, Дністра, Дніпра й до Дону з І по VIII століття і дальше в
класичну феодальну добу - з ІХ по ХIV століття, як суто не перервну історію
українського народу та української держави назвавши цю середньовіну
феодальну цивілізацію українців - «Українською державою»...
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Обговорення праці та історико-фотографічні джерела академіка, віцепрезидента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», доктора історичних наук,
професора, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри
українознавства, професора Римського університету Павла Апостола Віктора
Ідзя «Українська держава в ІХ-ХІV століттях» подається для ДРУЗІВ в мережі
ФСБУК з нагоди 60-ліття з ДНЯ Народження(1960-2020рр.) із презентації у
Мерії міста Львова...
З монографією «Українська держава в ІХ-ХІV століттях» можна
познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя
Стефаника, на сайті Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua
та у мережі ФСБУК.
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