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Науково-освітня діяльність вчених Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи в Ватикані у 2017 році за інформаційними напрацюваннями владики УГКЦ Іринея
Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре»
НАУКОВЦІ ЗІ ЛЬВОВА ВШАНУВАЛИ ПАПУ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ
До Папської базиліки «Санта Марія Маджоре» зі Львова прибули науковці та співпрацівники
Інституту Східної Європи, щоб вшанувати Папу Климента VIII (1592-1605), під час понтифікату якого
була підписана Берестейська унія.
9 жовтня 1596 року король Сигізмунд ІІІ Ваза і київський митрополит Михайло Рогоза за
дорученням Папи Климента VIII скликали в Бересті, в церкві святого Миколая церковний собор для
офіційного проголошення унії. Львівський латинський архієпископ Ян Димітр Соліковський
представляв РКЦ.
18 січня 1597 року Папа Римський Климент VIII скерував спеціальний лист Львівському
латинському архиєпископу Яну Димітру Соліковському, якому доручив опіку над новопосталою
Українською Греко-Католицькою Церквою.
Папа Римський Климент VIII спочатку був похований у соборі Святого Петра, а пізніше Папа
Римський Павло V (1605-1621рр.) переніс його мощі в 1646 р. у гробницю, побудовану для нього.
В Паолінській каплиці Базиліки перед чудотворною іконою «Спасіння народу римського» владика
Іриней Білик, член Капітули цієї Базиліки, відслужив молебень до Богородиці та привітав учасників
делегації та гостей і уділив своє Архієрейське благословення. В цій же каплиці знаходиться мавзолей
Папи Римського Климента VIII.
В Папській залі Базиліки керівник делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо презентував свою нову працю «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»,
сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач
Берестейської Унії та засновник Української Греко-Католицької Церкви».
З доповіддю виступив також професор Олег Огірко, доктор філософії, професор Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи.

Відтак директор Інституту Східної Європи, професор Віктор Ідзьо вручив вітальні грамоти
учасникам делегації та владиці Іринею за співпрацю з Кафедрою Українознавства Інституту Східної
Європи та за запрошення відвідати Вічне Місто Рим і сприяння в успішній подорожі.

http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1392-naukovo-osvitnjazustrich-v-rymi-ukrajinskyh-i-polskyh-vchenyh-v-papskomu-grygorianskomuuniversyteti.html

НАУКОВО-ОСВІТНЯ ЗУСТРІЧ В РИМІ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ
ВЧЕНИХ В ПАПСЬКОМУ ГРИГОРІАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

На запрошення польського професора факультету історії та культурної спадщини Церкви та
місіології Папського Григоріанського університету Яна Мікрута відбулась науково-освітня зустріч з
делегацією Інституту Східної Європи, що прибула до Риму в рамках вшанування Папи Берестейської
унії Климента VIII. Професор Ян Мікрут має академічну кваліфікацію в ряді європейських
університетів: Кракова, Відня, Риму, доктор богослов'я, гуманітарних наук та церковної історії,
проводить декілька курсів з історико-агіографічних дисциплін, автор серії наукових видань
«Католицька Церква в Радянському Союзі від Жовтневої революції до перебудови». В цьому
університеті викладає багато інших професорів єзуїтів з Польщі. Зокрема Декан теологічного
факультету професор Даріуш Ковальчик також з Польщі.
Під час науково-освітньої зустрічі, після презентації польською стороною своїх нових наукових
церковно-архівних досліджень, голова української науково-освітньої делегації, директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України
Віктор Ідзьо, презентував свою нову наукову працю «Українська Греко-Католицька Церква – згідно
свідчень джерел російських архівів», сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа
Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та засновник Української Греко-Католицької
Церкви», на яку надав позитивну наукову рецензію присутній на зустрічі, член української науковоосвітньої делегації, доктор філософії, професор Олег Огірко.

Учасники зустрічі висловили сподівання, що науково-освітня зустріч в Папському
Григоріанському Університеті українських і польських вчених, які обмінялися науковим досвідом,
послужить розбудові подальшої науково-освітньої співпраці.
Між вченими відбулась жвава дискусія з проблем наукового дослідження джерел та написання
праць за сукупністю вивчених українських, польських, римських та ватиканських архівів, які
повинні пролити світло на розвиток загально-європейської, як світської так і церковної історії,
філософії, етики та християнської культури.
Гості з України мали можливість відбути екскурсію по цьому найбільшому і найпрестижнішому з
багатьох Пап
Pontificia Universitas Gregoriana, Universitas Gregoriana Societatis Jesu), заснований у 1551 році Ігнатієм
Лойолою і Франциском Борджа і названий на початку Scuola di grammatica, d'umanita e dottrina
cristiniana («Школа граматики, гуманітарних наук і християнського вчення»); був відомий також як
Collegium Romanum (Римська колегія). Григоріанський університет має факультети богослов'я,
філософії, канонічного права, історії Церкви, місіології, суспільних наук. При університеті існують
інститути духовного життя, психології, релігійних досліджень, а також Вища школа латинської мови і
літератури. Актуальна кількість студентів, які навчаються на всіх факультетах та університетських
програмах: ≈12 000.
Слід наголосити, що ця наукова зустріч українських і польських вчених відбулась за сприянням
владики УГКЦ Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре» та участю
докторанта, отця Йосафата Коваля ЧСВВ.
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Сайт Владики Іринея Білика в Ватикані.

ЛЬВІВСЬКІ НАУКОВЦІ НА АУДІЄНЦІЇ З ПАПОЮ ФРАНЦИСКОМ
В рамках вшанування Папи Климента VIII, який підписав в 1595 році Берестейську унію, який
спочиває в Папській базиліці «Санта Марія Маджоре», та науково-освітньої зустрічі в Папському
Григоріанському Університеті, група науковців з України на чолі з директором Інституту Східної
Європи, доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України
Віктором Ідзьо, мали можливість побувати на аудієнції з Папою Франциском в аулі Павла VI.

Перед аудієнцією науковці молилися в соборі святого Петра при гробах святого Йосафата, святих
папів Івана Павла II та Івана XXIII та біля мозаїк Київського князя святого Володимира і княгині
Ольги в супроводі владики УГКЦ Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія
Маджоре».
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