Василь Бойчук
Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної
Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»
у громаді Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно. ©
26 травня 2019 року на запрошення Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно отця
Івана Борина, в церкві УГКЦ імені святого Андрія Первозванного, відбулась презентація наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій
VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», яка вийшла в Львові у видавництві «Проман» у 2019 році.

Представив українській греко-католицькій громаді місті Салерно, українським та італійським вченим міста
Салерно гостя з Львова, доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи
Віктора Ідзя, Голова громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно отець Іван Борин, який
наголосив, що доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, як вчений очолює в Інституті Східної
Європи також відділення Кафедри українознавства «Християнська історія». Він є автором багатьох наукових
монографії з історії українського християнства, української християнської культури та християнської археології...
Сьогоднішнє наукове дослідження, яке привело його до італійського міста Салерно до української грекокатолицької громади безпосередньо пов’язане з історією як нашого міста, передусім кафедрального собору святого
Матея так і конкретною історію з історії України ХІ століття, яку дослідив у своїй праці професор Віктор Ідзьо.
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Хочу лиш наголосити, що 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» досліджує 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 Салерно.

Тому дякую всім хто завітав сьогодні на презентацію, всім хто цікавиться історією зародження та становлення
християнства в Україні і надаю слово для презентації праці її автору професору, академіку Віктору Ідзю…
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…В першу чергу перед тим як викласти основні 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 України в ХІ століття в епоху правління
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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 з 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.
У висновок виступу наголошу, що наукова праця «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства
Руси-України в ХІ столітті» на підставі літописних, архівних, письмових джерел, наукових праць, вперше
апробується до відзначення 1000 тисячоліття утворення української західноєвропейської державності (10752075рр.).
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
італійське місто Салерно, щоби вшанувати засновника Українського Королівства Святого Папу Григорія VII…

Усіх хто придбає мою працю отримає нові знання з історії української християнської церкви ХІ століття…
На завершення першої сьогоднішньої презентації наукової праці «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я хочу скласти велику Подяку Голові громади Української
Греко-Католицької Церкви у місті Салерно отцю Івану Борину та вручити йому Грамоту від Інституту Східної
Європи текст якої звучить так: «Нагороджується Грамотою Інституту Східної Європи в 2019 році Голова громади
Української Греко-Католицької Церкви в місті Салерно в Італії, отець Іван Борин з нагоди 994 річниці(10752019рр.) утворення Королівства Руси-України Папою Римським Григорієм VII в ХІ столітті та за сприяння вченим
Інституту Східної Європи у проведенні презентації наукової праці «Святий Папа Римський Григорій VII» в
українській греко-католицькій громаді міста Салерно. Вельмишановний отче Іван Борин – вчені науководослідних та освітніх відділень «Україно-італійського християнства», «Християнської духовності», «Християнської
історії», «Християнської філософії», «Відродження духовності України» «Стародавньої історії України»,
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«Космології», «Міжнародної громадської співпраці», Кафедри українознавства Інституту Східної Європи зичать
Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, християнської любові від людей. Нехай
організаторсько-християнська снага та любов яку Ви віддаєте українцям греко-католикам міста Салерно,
українцям-науковцям та паломникам до міста Салерно повертається Вам сторицею. З роси Вам і води!
Директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, головний редактор наукового
журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук
«Трипільська цивілізація», академік Академівї Наук Вищої Школи України, лауреат Міжнародної наукової премії
імені Короля Данила Галицького, лауреат наукової премії імені академіка Івана Крип’якевича - Віктор Ідзьо».
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