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Вступ
Наукова монографія віце президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної
Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника та директора Інституту Східної Європи,
завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзя
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» досліджує міжнародну діяльність Інституту
Східної Європи(ІСЄ) у 2019 році.
Праця «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» робить глибокий аналіз фото-джерел з
нового архіву Інституту Східної Європи, більшість яких аналізуються та апробуються вперше.
В монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» буде наголошено, що досліджені
архівні фото-джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворюють активну міжнародну науково-громадську діяльність
нового Інституту Східної Європи у 2018 році. У монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
2019 році» буде наголошено, що наукове дослідження напрацьоване на фото-джерелах є одне і перших нових
наукових досягнень, яке вносить свій вклад в сучасний розвиток науки та освіти в Україні та Європі.
В дослідженні буде показано, що в 2019 році, науково-дослідниий та громадський заклад - Інститут Східної
Європи, втілює кардинально нові завдання в розбудову суто української міжнародної науково-освітньої та
видавничої системи на суто європейських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях.
У праці на основі фото-документів та участі в реальних міжнардоних заходах, Інститут Східної Європи
продемонструє свої реальні міжнородні досягнення. У монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної
Європи у 2019 році» також буде показано, що ІСЄ спрямований на розвивати основи українського міжнародного
наукового, освітнього, культурно-християнсько прогресу для формування інтенлектуального потенціалу в
українських науковців та освітян на основі міжнародної європейської науково-освітньої співпраці.
В монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» на основі фото-документів та
звітів буде показоно, що в 2019 році Інституту Східної Європи на основі міжнародної співпраці засновує
профільні науково-дослідні закордонні Відділи, для координації розвитку європейських українознавчих
проблем.
Отже у монографії засновника та директора ІСЄ, завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора
наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019
році» буде показана міжнародна науково-освітнья та культурно-християнська співпраця на основі нових
європейських цінностей в Україні.
Власне в нових умовах незалежності України, після «Революції Гідності», що буде показано в монографії
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році», Інститутом Східної Європи генерується нова
міжнародна науково-освітня, громадська та культурно-християнська діяльність…

Засновник та директор Інституту Східної Європи у Львові, професор Віктор Ідзьо
у книзі «Почесні імена України – еліта держави».
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Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році.
Презентація нової наукової праці директора ІСЄ Віктора Ідзя з нагоди Різдва Христового.
4 лютого 2019 року, на урочистій нараді з нагоди свята Різдва Христового в Інституті Східної Європи(ІСЄ)
відбулась презентація нової наукової праці директора ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація» Віктора Ідзя
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2018 році. Наукове видання. - Львів «Вид. ІСЄ», 2018р..».

Як було наголошено на презентації, зокрема рецензентом наукової праці, завідувачем відділення «Історії
філософії» ІСЄ, доктором філософії, професором Олегом Огірко: «Монографія віце-президента Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника та
завідувача Кафедрою українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Міжнародна
діяльність Інституту Східної Європи у 2018році» дослідила активну міжнародну діяльність ІСЄ у 2018 році»…

У презентації взяли участь наукові співробітники Інституту Східної Європи, вчені та завідувачі відділень
Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець».
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Презентація праці директора ІСЄ Віктора Ідзя «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті».
2 березня 2019 року в Інституту Східної Європи (ІСЄ), відбулась презентація наукової праці директора ІСЄ,
завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король
Данило та Українська держава у ХІІІ столітті» яку благословив гість ІСЄ, отець УГКЦ Роман Войцехівський,
який майже 20 років був душпастирем для вірних УГКЦ у м. Неаполі і недавно приїхав у Львів на працю... Слід
наголосити, що завдяки сприянню отця Романа Войцехівського вчені ІСЄ в 2017 році мали можливість побувати
в місті Неаполі на могилі Папи Римського Іннокентія IV, який коронацією в 1253 році великого князя Данила
утворив Українське Королівство…

У презентації взяли участь співробітники Інституту Східної Європи, завідувачі відділень Кафедри
українознавства, вчені редакційної ради та редколегії журналу «Українознавець», представники львівської мерії...
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Зокрема у презентації наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Данило та Українська
держава в ХІІІ столітті» активно взяли участь – завідувач Відділу «Історія Філософії» Інституту Східної Європи,
доктор філософії, професор Олег Огірко, завідувач Відділу «Міжнародної громадської співпраці» Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи юрист Олег Фецяк, вчений секретар Вченої Ради Інституту Східної
Європи, завідувач Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи,
кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені Короля Данила Галицького Вадим Артюх та
інші…Як було наголошено на презентації, зокрема завідувачем Відділу «Історія Філософії» Інституту Східної
Європи, доктором філософії, професором Олегом Огірко: «Монографія віце-президента Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника
Кафедри українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Данило та Українська
держава в ХІІІ столітті» вивчила проблему розвитку Української держави в ХIII столітті в епоху правління
короля Данила, оскільки Українська держава в цю епоху консолідувала український народ від Карпат до Дніпра, і
після коронації великого князя Данила Папою Римським Іннокентієм IV на короля, стала відома, в Європі, як
Українське Королівство. Монографія академіка В.Ідзя, на думку професора О.Огірка, внесла нові напрямки для
наукових досліджень джерел у Ватиканських архівах, підсумувала українські дослідження про Українське
Королівство середини ХІІІ століття»…

З науковою працею доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Данило та
Українська держава в ХІІІ столітті» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці ім.
Василя Стефаника…
На завершення презентації вчені ІСЄ обговорили можливість наступних наукових презентацій та їх
рецензування, зокрема директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка В. Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства
Руси-України в ХІ столітті» та «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті» у 2019 році в Італії, в
містах Салерно, Неаполі та Римі…
На завершення своїми спогадами, які подаються статтею внизу, про свої презентації в місті Неаполі у 2017
році поділився директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо.
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Відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії в
Римі на запрошення магістра історії, докторантки з історії України, сестри Дарії ЧСВВ у Львові.
21 березня 2019 року, з нагоди відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим
базиліки Святої Софії в Римі, на запрошення магістра історії, докторантки з історії України, сестри Дарії ЧСВВ
Української Греко-Католицької Церкви, яка донедавна працювала головним упорядником архіву Музею
митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі, а зараз приїхала в Україну на працю по захисту своєї
докторської дисертації, відбувся візит у Львівське згромадження сестер-василіянок вчених Інституту Східної
Європи(ІСЄ), зокрема: директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства та відділу
«Християнської історії» доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя та завідувача відділу
«Християнської філософії» доктора філософії, професора ІСЄ Олега Огірка…

Фото 1. Докторантка з історії сестра ЧСВВ Дарія, академік Віктор Ідзьо, професор Олег Огірко.
В ході відзначення 50 - ти ліття побудови патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії в Римі, були
також обговорена подальша науково-освітня співпраця з проблем християнської історії та філософії, обговорені
особливості дослідження українських архівів та бібліотек у Римі та у державі Ватикан…
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Фото 2. Докторантка з історії сестра ЧСВВ Дарія, академік В.Ідзьо, професор О.Огірко в час зустрічі.
На завершення зустрічі директор Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, завідувач
відділу «Християнської історії» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, акцентувавши увагу на
свою наукову монографію «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і
становлення християнства на території України. Видання ІІ. - Львів “Сполом”, 2004. - 288с.», яка лягла в основу
його докторської дисертації і яка видана за сприянням директора «Радіо Воскресіння» пана Мирослава Павлюка,
та на наукову монографію «Корoль Роман Великий. Володар Руси-України. Наукове видання ІІ. - Львів
«ПРОМАН», 2018р. - 82с.», яка видана за фінансовою підтримкою і редакцією наукового співробітника відділу
«Стародавньої історії України» Миколи Давидовича, наголосив, що остання цього року має презентуватися в
Римі та у державі Ватикан, подарував докторантці з історії сестрі Дарії ЧСВВ з нагоди відзначення 50 - ти ліття
(1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії в Римі, свої основі наукові праці,
наголосивши, що з усіма його 85 монографіями, науковими Вісниками УУМ та УІК, всіма числами наукового
журналу «Українознавець» можна познайомитися на Сайті Радіо «Воскресіння», та у Львівській наукові
бібліотеці імені Василя Стефаника».

Фото 3. Презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктор Ідзя.
9

…Інформацію, про візит в 2017 році до базиліки Святої Софії, та Музею митрополита і патріарха Йосифа
Сліпого, подаємо нище фотографіями…» - наголосив у висновок обговорення директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо…

10

11

Презентація книги «Почесні імена України – еліта держави» у Києві» 9 квітня 2019 року.
9 квітня 2019 року в «Видавництві Логос Україна» у місті Києві, відбулась презентація книги «Почесні імена
України – еліта держави». - К., 2019р., в якій взяв участь директор Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо.

Презентація була організована директором «Видавництва Логос Україна» паном Ярославом Білейчуком,
панею Лесею Білейчук, яка здійснювала інформаційне забезпечення цього довідково-біографічного видання.
На презентації книги «Почесні імена України – еліта держави», директор «Видавництва Логос Україна» пан
Ярослав Білейчук наголосив: «що ця книга «Почесні імена України – еліта держави», яка вийшла в 2019 році,
12

розповідає про окремих визначних людей, державних, наукових, освітніх, мистецьких та громадських діячів
України, які зробили вклад в розбудову України і стали своєрідними світочами сучасної епохи…».
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…Привітав вихід книги «Почесні імена України – еліта держави» в яку включено директора Інституту Східної
Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, голова Вченої Ради Інституту Східної
14

Європи, доктор філологічних наук, професор, академік Петро Кононенко з яким було обговорено подальшу
науково-освітню співпрацю в Інституті Східної Європи та в науковому журналі «Українознавець»…
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17 квітня 1075 - 17 квітня 2019 року.
Перше відзначення Дня утворення першого Королівства України-Руси
Папою Римським Григорієм VII 17 квітня 1075 в Римі в Інституті Східної Європи.
17 квітня 2019 року на запрошення завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя в Інституті Східної Європи відбулося
відзначення Дня утворення першого Королівства України-Руси Папою Римським Григорієм VII 17 квітня 1075
року в Римі, яке супроводжувалося коронацією князя Ярополка Із’яславовича на першого короля Руси-України. В
презентації наукових праць та публікацій з цієї тематики доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя взяли
участь науковці, викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні діячі які цікавляться епохою
утворення Королівства Руси-України Папою Римським Григорієм VII в ХІ столітті…
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Під час відзначення була продемонстрована і обговорена наукова праця завідувача Кафедрою українознавства,
директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Святий Папа
Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», а також його публікації в київській
газеті «День» «З.В.Партико. В.Ідзьо. Перше Королівство Руси-України ХІ століття або втрачена європейськість.
Газета «День». - Київ, червер-п’ятниця 25-26 жовтня 2018 року. - № 193-194. - С.21.» та в Івано-Франківській
газеті «Галичина» «П.Парипа. Таємниці історії. Королівський статус. Віктор Ідзьо: є всі підстави щороку 17
квітня відзначати річницю утворення першого Королівства на Давньоукраїнських землях. Галичина. ІваноФранківськ, 11 – 17 січня 2019 року. - №3. - С.23.»…
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Продовження міжнародної науково-освітньої співпраці Інституту Східної Європи що у Львові (Україна),
з Південно-Східним науковим Інститут що в Перемишлі (Польща) у 2019-2020 роках.
9 травня 2019 року в місті Перемишлі в Республіці Польща, відбулася зустріч доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), головного редактора наукового журналу «Українознавець», що в місті Львові
Віктора Ідзя з директором Південно-Східнього наукового Інституту, що в місті Перемишлі, доктором історичних
наук, професором Станіславом Степенем, на предмет подальшої науково-освітньої співпраці в 2019-2020 роках…
В рамках науково-освітньої зустрічі відбулось обговорення нової наукової праці «Наукові дослідження на
Львівщині. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.» яку напрацював доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України, завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту
Східної Європи(ІСЄ), редактор журналу «Українознавець», що у місті Львові Віктор Ідзьо.
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Слід наголосити, що наукова співпраця Національного науково-дослідного Інституту Українознавства в Києві,
його Філії Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у Львові з Південно-Східним науковим
Інститутом що у Перемишлі, на основі укладеної в 1998 році Угоди, сьогодні має 20 - ти літній відлік активної
науково-дослідної співпраці, яка згідно домовленостями сторін, розвиватиметься і у 2019-2020 роках...
На зустрічі 9 травня 2019 року були обговорені науково-освітні аспекти спільного проведення Міжнародних
наукових конференції, розробки спільних науково-освітніх, видавничих європейських грантів, друку в наукових
часописах двох Інститутів наукових праць, створення умов для спільної науково-дослідної та освітньої співпраці
в Львові та Перемишлі. Директором ІСЄ, академіком Віктором Ідзьо також було наголошено, що
13
жовтня 2019 року в місті Жовкві Інститут Східної Європи проводить міжнародну наукову конференцію «Гетьман
України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті» на яку
запрошуємо дирекцію та вчених Південно-Східного наукового Інституту що в Перемишлі…

На завершення зустрічі для подальшої спільної координації наукової співпраці між керівництвом ПівденноСхідного наукового Інституту, що в місті Перемишлі та Інститутом Східної Європи, що у місті Львові, у 20192020 роках, надаю офіційне запрошення та звернення-клопотання до польських прикордонників директору
Інституту Східної Європи доктору історичних наук, професору Віктору Ідзю, наголосив директор Інституту
Південно-Східного наукового Інституту м. Перемишля, доктор історичних наук, професор Станіслав Степень…
19
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Презентація в Перемишлі, Республіці Польща наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою українознавства,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях».
19 травня 2019 року в місті Перемишлі у Республіці Польща на запрошення, магістра, доцента Михайла
Козака, одного із визначних активістів Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі,
відбулась презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях».

Нове видання наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України, завідувача Кафедрою українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя
«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.
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В науковій праці «Української держави 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 нові прогресивні політичні, економічні та культурно-християнські
форми державного правління, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як незалежній
державі, відродитися у ХХ столітті… Монографія академіка Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях» встановила дату започаткування української середньовічної держави в ІХ столітті... Презентована
монографія академіка Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» водночас вивчає процеси
зародження, становлення та непреривний політичний, економічний, культурно-християнський розвиток
українського народу, української держави в ІХ-XIV століттях. Монографія доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та
Міжнародної премії імені Данила Галицького, засновника та завідувача Кафедри Українознавства Віктора Ідзя
«Українська держава в ІХ-ХIV століттях», є велике наукове надбанням як Кафедри українознавства Інституту
Східної Європи, оскільки автор виконав її на джерелах за українською та європейською науковою традицією, а
це значить, що Кафедра українознавства Інституту Східної Європи першою популяризуючи незалежну історію
Української держави ІХ-ХIV століть, демонструє державницьку позицію в лоні суспільства українських вчених,
магістрів, студентів, та у ширших колах української міжнародної громадськості…
Характеризуючи наукову монографію доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені короля Данила
Галицького, засновника та завідувача Кафедри українознавства Інституту Східної Європи доцент Михайло Козак
наголосив: «Монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами історичних
наук, професорами та академіками. З цієї профільної історичної проблематики, вона робить глибокий,
фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, 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, дає повний опис та
аналіз джерел у поєднанні з останніми напрацюваннями української історичної та археологічної науки». У
висновок свого виступу доцент Михайло Козак відзначив: «доктором історичних наук, професором, академіком
АНВШ України, лауреатом премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені Данила
Галицького, завідувачем Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи Віктором Ідзьо в науковій праці
«Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, що давні та середньовічні українці створили свою міцну
українську європейську державність, яка у продовж багатьох століть непереривної історії розвитку,
кристалізувала в Руси-Україні та Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурно-християнські
форми державного правління з ІХ століття, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як
державі, відродитися у ХХ столітті»…
На презентацію наукової монографії до міста Перемишля прибула гостя з міста Вроцлава, історик-магістр,
докторант Вроцлавського Університету Катерина Хоронжук, яка підтримала історико-українознавчу концепцію
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя, яка сконцентрована в його науковій
монографії «Українська держава в ІХ - XIV століттях», наголосивши, що вже була на її першій науковій
презентації в Інституті Східної Європи у Львові, про що засвідчують нище подані фото…
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Слід наголосити, що на презентації автор монографії «Української держави в ІХ-ХIV століттях», доктор
історичних наук, професор, історик-академік Віктор Ідзьо наголосив, що в основі його праці покладена наукова
праця академіка-історика Михайла Грушевського, «Очерк истории украинского народа» яку він видав у СанктПетеррбурзі в 1906 році і в якій академік-історик Михайло Грушевський досліджував історію слов’ян-українців
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...
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…У висновок презентацій наукової праці доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя «Української
держави в ІХ-ХIV століттях» слід наголосити, що її автор склав подяку за організацію презентації як доценту
Михайлу Козаку, так і Перемишльському відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, а вчених
Українського Історичного Товариства в Польщі, запросив на міжнародну наукову конференцію «Гетьман
України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті», яку
Інститут Східної Європи проводить 13 жовтня 2019 року в місті Жовкві Львівської області, в конференц-залі
Жовківського замку, за адресою (Площа Вічева 2)…

24

Обговорення ІІ видання наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, завідувача
Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) Віктора Ідзя «Святий Папа
Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. - Львів «ПРОМАН», 2019р.».
15 травня 2019 року в Інституті Східної Європи відбулось обговорення ІІ видання наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи, головного редактора журналу
«Українознавець» Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ
столітті. - Наукове видання. - Львів «ПРОМАН», - Вид. II, 2019р.» яка презентуватиметься в місті Салерно в
Італії на могилі Святого Папи Римського Григорій VII, 25-26 травня 2019 року, за участю української громади…
В обговорені наукової праці взяли участь: І.Огірко, З.Партико, О.Огірко, В.Артюх, О.Фецяк, О.Дудич та інші.

З гостем Інституту Східної Європи з Польщі з Зеленогурського університету, що в місті Зеленій Гурі,
доктором юридичних наук, професором Іваном Панкевичем, який взяв участь у науковій презентації, директор
Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік, завідувач Кафедрою українознавства,
головний редактор наукового журналу «Українознавець» Віктор Ідзьо обговорив науково-освітні аспекти
проведення Міжнародних наукових конференції, розробки науково-освітніх європейських грантів, друку в
наукових часописах наукових праць, створення умов, на основі Угоди, для науково-дослідної співпраці...
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… Директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктором Ідзьо запросив
колектив, вчених, ректора Зеленогурського університету на Міжнародну наукову конференцію «Гетьман України
Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті»…
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Круглий стіл на тему «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках»
у Старому Селі Пустомитівського району Львівської області. 19 травня 2019 року.
19 травня 2019 року з 13 години у Старому Селі Пустомитівського району Львівської області відбувся круглий
стіл на тему «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках». В круглому столі, як
співорганізатори, активну участь взяли вчені Інституту Східної Європи(ІСЄ): Ідзьо Віктор Святославович доктор історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академік
Міжнародної Академії Наук Євразії, академік Академії Наук Вищої Школи України, директор Інституту Східної
Європи, завідувач Кафедри українознавства; Огірко Олег Васильович - доктор філософії, професор Кафедри
українознавства, завідувач відділення “Християнської Філософії” Інституту Східної Європи; Огірко Ігор
Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор Кафедри українознавства, заступник директора з
науково-технічної роботи Інституту Східної Європи; Партико Зіновій Васильович - доктор філологічних наук,
професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Філології та журналістики” Інституту Східної Європи.
Модератором круглого столу був юрист ІСЄ, завідувач відділу “Міжнародної громадської співпраці” Олег Фецяк,
гості з Польщі з Перемишля, Любачева, Ярослава, Холма та інших міст українського Закерзоння, що в Польщі…
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Під час круглого cтолу з доповіддю та презентацією наукової праці «До історії однієї могили на Закерзонні»
витупив директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри українознавства доктор історичних наук,
професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академік Міжнародної Академії
Наук Євразії, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо…
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Від Інституту Східної Європи на круглому столі також виступили з науковими доповідями: доктор філософії,
професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Християнської Філософії” Огірко Олег Васильович та
доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Філології та журналістики”
Зіновій Васильович Партико, що внизу на фото…

По темі круглого столу «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках» директором
Інституту Східної Європи завідувачем Кафедрою українознавства доктором історичних наук, професором,
академіком, віце-президентом Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіком Міжнародної Академії Наук
Євразії, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Святославовичем Ідзьо, організаторам та
активним учасникам були подаровані наукові праці, які презентувалися авторам на круглому столі, зокрема
представникам: Старосільської сільської ради, Старосільської школи, голові Пустомитіської районної ради,
представникам Товариств: Лемківщина, Холмщина, вченим учасникам круглого громадських організацій та
отцям Старосільської християнської громади Української Греко-Католицької Церкви та іншим...
У висновок інформаційної статті про активну участь вчених ІСЄ в науково-оствітній діяльності у Старому селі
слід наголосити, що в рамках проведення круглого столу «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння
у 1944-1951 роках» вчені Інституту Східної Європи ознайомилися також з історією Старого села та
Старосільського замку який відвідали перед початком круглого столу і який вразив навіть в зруйнованому
вигляді свою величчю, красою і неповторністю, архітектурною витонченістю та середньовічною досконалістю…
Активно взяли участь у круглому столі і громадські діячі з Товариств: Любачівшина, Надсяння, Холмщина,
Лемківщина та інші, що внизу на фото...
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Обговорення наукової праці «До історії однієї могили на Закерзонні», директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя у Вроцлавській громаді ПеремишльськоВаршавської митрополії Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ), 24.05.2019р.
24 травня 2019 року на запрошення отця Андрія та Івана, парохів Вроцлавської громади УГКЦ відбулось
обговорення у м. Вроцлаві наукової праці директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя, яка пов’язана з історії українців Вроцлава міжвоєнного періоду…

В обговоренні книги взяли участь вчені, завідувачі відділів ІСЄ, учасники поїздки у італійське місто Салерно на
вшанування Папи Римського Григoрія VII, який створив у ХІ столітті Українське Королівство...

Під час зустрічі з отцем Андрієм також обговорено питання наукової презентації праці доктора історичних
наук, професора В, Ідзя «До історії однієї могили на Закерзонні» у вроцлавській громаді УГКЦ у 2020 році...
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Священник вроцлавського собору УГКЦ, отець Іван провів екскурсію по українському собору, розповів про
його історію та християнські святині які в ньому зберігаються, зокрема показав місце де покоївся святий Генріх
захисник міста Вроцлава, що загинув захищаючи місто від монголо-татар, мощі якого вивезено в Німеччину…

На завершення зустрічі, автор праці «До історії однієї могили на Закерзонні», директор ІСЄ, доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо подарував один її примірник вроцлавській громаді УГКЦ…
32

Обговорення наукової праці «Король Руси-України Роман Великий», директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя у неапольській громаді
Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ), 24-27 травня 2019 року.
24-27 травня 2019 року на запрошення отця Тараса Зуба, пароха Неапольської громади УГКЦ та дяка
Неапольської громади УГКЦ пана Василя Гусака відбулось обговорення у місті Неаполі наукової праці «Король
Руси-України Роман Великий» директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя,...
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В обговоренні книги взяли участь вчені, завідувачі відділів Інституту Східної Європи, учасники поїздки у
італійське місто Салерно на вшанування Папи Римського Григорія VII, який створив у ХІ столітті Українське
Королівство... Під час зустрічі з отцем Тарасом також обговорено питання наукової презентації праці доктора
історичних наук, професора Віктора Ідзя «Папа Римський Інокентій IV (1243-1254), король Русі - України Данило
Романович Галицький(1253-1264). До питання релігійних та політичних взаємовідносин Української держави та
Римської Церкви в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2019. - 68с.» у неапольській громаді УГКЦ у 2020 році...
Священник неапольського собору УГКЦ, отець Тарас провів екскурсію по українському собору, розповів про
його історію та християнські святині які в ньому здавна зберігаються…
На завершення зустрічі, автор презентованої в українському соборі наукової праці «Король Руси-України
Роман Великий», директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо
подарував один примірник неапольській громаді Української Греко-Католицької Церкви… Вчені, завідувачі
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відділів Інституту Східної Європи, учасники поїздки у італійське місто Салерно на вшанування Папи Римського
Григoрія VII, також відвідали собор святого Януарія де вшанували мощі святого Януарія…

У висновок інформаційної статті слід наголосити, що перебуваючи в неапольському соборі святого Януарія,
вчені, завідувачі відділів Інституту Східної Європи, учасники поїздки у італійське місто Салерно, особливою
своєю молитвою помолилися і вшанували пантен-могигу Папи Римського Іннокентія IV який коронував
найвизначнішого українського володаря України-Руси у ХІІІ столітті великого князя і короля Данила І
Галицького…
35
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Обговорення науково-освітньої співпраці директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя з настоятилем Салезіанського Інституту імені святого Домініка у
Салерно, доном Паскуалем, 25 травня 2019 року.
25 травня 2019 року в місті Салерно в Італії у Салезіанському Інституті, відбулось обговорення налагодження
науково-освітньої співпраці директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя з
настоятелем Салезіанського Інституту імені святого Домініка у Салерно, доном Паскуалем...
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Вченим - салезіянам були продемонстровані як наукові праці, такі публікації в газетах «Галичина» та «День»…
В обговоренні налагодження науково-освітньої співпраці взяли участь вчені, завідувачі відділів ІСЄ, учасники
поїздки у м.Салерно на вшанування Папи Римського Григорія VII, який створив у ХІ столітті Українське
Королівство.
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Під час зустрічі було наголошено, що ІСЄ вже має досвід співпраці з вченими-салезіянами в Україні, зокрема
з доктором, професором, отцем-салезіянином Михайло Пришляком, наукові праці якого ІІ Томи «Історії
Філософії» за участю вчених-рецензентів, ІСЄ зможе презентувати в 2020 році у Салезіанському Інституті у місті
Салерно…
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Вшанування Папи Римського Григорія VII в місті Салерно за участю вчених Інституту Східної Європи.
25 травня 2019 року в день вшанування патрона міста Салерно, святого Папи Римського Григогія VII, на
запрошення настоятеля собору, отця дона Міхеела, в супроводі отця Івана Борина голови УГКЦ міста Салерно,
делегація ІСЄ прибула в собор Святого Матея де покоється святий Папа Римський Григорій VII, для презентації
наукової праці «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті».

З нагоди урочистого вшанування громадою міста Салерно святого Папи Римського Григорія VII, настоятелю
собору святого Матея в Салерно отцю дону Міхеелу була подарована наукова праця доктора історичних наук,
професора, академіка, директора Інститутом Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті»… Слід наголосити, що у вшануванні святого Папи Римського Григорія
VII взяли участь і «Лицарі Гробу Господнього», більш відомі в Україні як «Храмовики», які були засновані
Папою Григорієм VII і які завжди боролися за християнську віру… З «Лицарями Гробу Господнього» було
домовлено наступну презентацію книги Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси40

України в ХІ столітті» провести в 25 травня 2010 року італійською мовою за участю українських козаків, які теж
боролися за Віру Христову і обговорити християнську співпрацю між «Лицарями Гробу Господнього» та
українськими козаками...

Під час урочистостей, виступаючи перед громадськістю міста Салерно, настоятель собору святого Матея
також наголосив, що на вшанування до міста Салерно на 25 травня 2019 року вперше запрошені і прибули гості з
України: історики, філософи, мистецтвознавці з Інституту Східної Європи, яких очолює доктор історичних наук,
професор, академік, директор Інститутом Східної Європи Віктор Ідзьо, який є і автором подарованої праці
написаної українською мовою «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»…
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Надіємось, наголосив отець Міхеель, що наступного 2020 року, ми всі будемо разом втішатися її італійським
перекладом... Наголошу тільки, що за висновками цієї наукової праці, як мені сказав отець Іван, парох УГКЦ
міста Салерно, Папа Григорій VII в ХІ столітті надав Україні - Королівство, за що українці разом з нами
італійцями сьогодні і вшановують святого Папу Римського Григорія VII, який покоїться в нашому соборі…
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На завершення вшанування вчені з ІСЄ помолилися біля мовзолею Папи Рисмського Григорія VII, який надав
Україні Королівство у 1075 році, а також вшанували святого Матея, який покоїться у соборі м. Салерно…
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У висновок складаємо ПОДЯКУ отцю ІВАНУ, Голові громади УГКЦ м. Салерно за допомогу і співпрацю…
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Подорож в сучасне італійське і давньоримське місто Помпею.
В рамкам презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»,
25 травня 2019 року за запрошенням Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно
отця Івана Борина, відбулась поїздка в сучасне та давнє місто Помпею де було відвідано як Кафедральний собор
Святої Діви Марії так і християнський храм в Помпеї громади УГКЦ, що на фото.

Вченим Інституту Східної Європи також завдяки старанню отця Івана Борина, відвідано музей під відкритим
небом - руїни давньоримського міста Помпеї, що було засипане внаслідок виверження вулкану з гори Везувій…
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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 ІСЄ 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. 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
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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 доктору історичних наук,
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 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.
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
(1075-2075рр.).
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»,
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«Християнської історії», «Християнської філософії», «Відродження духовності України» «Стародавньої історії
України», «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 ім. Короля Данила Галицького, лауреат наукової премії ім. академіка Івана Крип’якевича - Віктор Ідзьо».
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Руси-України - Роман Великий»
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 друга презентація наукової
праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король
Руси-України – Роман Великий», яка вийшла в Львові у видавництві «Проман» у 2018 році.

Праця рецензована визначними рецензентами, один із яких доктор філософії, професор, завідувач відділу
«Християнська філософія» Інституту Східної Європи Олег Огірко тут присутній і надасть свою рецензію…
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…В першу чергу я хочу скласти подяку редакції української газети «Галичина», яка опублікованими статтями,
підтримали мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Король Руси-України – Роман Великий».

…Даруючи книгу Голові громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно отцю Івану Борину
для всіх присутніх наголошу: « …в цьому дослідженні подано історію України початку ХІІІ століття в епоху
правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205 роках... В праці також
з’ясовую питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті Галичі, на початку ХІІІ
століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича Галицького,
посилаючись на літописні, архівні, письмові джерела та наукові праці з бібліотек Ватикану, більшість з яких
апробовано вперше. У науковій праці також з’ясовую роль великої княгині Анни, дружини короля Романа
Мстиславовича Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття та його вступі до Союзу
Католицьких держав. Княгиня була визнана однією з найяскравіших жіночих постатей тих часів, здатаних
керувати українською державою».
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Обговорення науково-освітньої співпраці в місті Салерно
з доктором педагогіки, докором філософії, професором Бенедетто Д’арміні.
26 травня 2019 року після успішних проведень презентацій наукової праці «Святий Папа Григорій VII
засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» в місті Салерно, завдяки активній християнській співпраці
отця УГКЦ Івана Борина з вченими міста Салерно, вчені Інституту Східної Європи( ІСЄ) на чолі з доктором
історичних наук, професором, академіком, директором ІСЄ Віктором Ідзьо були запрошені в гості визначним
священником, педагогом та філософом міста Салерно доктором педагогіки, докором філософії, професором
доном Бенедетто Д’арміні для обговорення подальшої науково-освітньої співпраці, зокрема презентації наукової
праці «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» італійською мовою в
Салерно у 2020 році...

Визначний вчений в Салерно, доктор педагогіки, докор філософії, професор дон Бенедетто Д’арміні подякував за
науково працю про Папу Григорія VII і наголосив, що готовий співпрацювали з вченими з ІСЄ і в 2020 році...
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Ознайомлення з християнською історією та християнською культурою держави Ватикан та собору
Святого Петра на запрошення Владики Української Греко-Католицької Церкви,
каноніка Ватиканського собору «Санта Марія Маджоре» Іринея Білика.
28 травня 2019 року делегація Інституту Східної Європи приїхала у державу Ватикан, у вічне місто Рим для
ознайомлення з християнською історією та християнською культурою держави Ватикан та собору Святого Петра
на запрошення Владики Української Греко-Католицької Церкви, каноніка Ватиканського собору «Санта Марія
Маджоре» Іринея Білика.

58

59

60

Канонік Папської базиліки «Сента Марія Маджоре», шляхетний Владика Іриней Білик всесторонньо ознайомив
делегацію Інституту Східної Європи з християнською історією, культурою та мистецькими цінностями держави
Ватикан та собору Святого Петра, продемонстрував українські християнські цінності, мозаїчні стели з
портретами святих великих князів Руси-України Володимира та Ольги….
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Вчені Інституту Східної Європи відвідали крипту під собором, де покоїться Святий апостол Петро,
помолилися біля пантеону Святого Української Греко-Католицької Церкви Йосафата Кунцевича та Святого Папи
Римського Івана - Павла ІІ та інших Святих та Римських Пап, що розбудовували Вселенську Церкву…
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На завершення ознайомлення з визначними християнськими пам’ятками держави Ватикан та собору святого
Петра в Римі, вчені Інституту Східної Європи, дякуючи старанням шляхетного Владики Іринея Білика, каноніка
Папської Базики «Санта Марія Маджоре», яку складаємо велику ПОДЯКУ, мали також можливість ще й
познайомитися з державою Ватикан, площею святого Петра та містом Римом з оглядового майданчика що
знаходиться під куполом собору Святого Петра, фактично під його хрестом, про що демонструємо фото …
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Руси-України – Роман Великий»
у Посольстві України при Святому Престолі в Римі.
28 травня 2019 року на запрошення Посла України при Святому Престолі, шляхетної пані Тетяни Іжевської,
відбулась презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи (ІСЄ) Віктора Ідзя «Король Руси-України – Роман Великий», яка вийшла в Львові у видавництві
«Проман» у 2018 році. Редактором і меценатом ІІ видання є провідний науковий співробітник ІСЄ пан Микола
Давидович.
Праця рецензована визначними рецензентами, один із яких доктор філософії, професор, завідувач відділу
«Християнська філософія» Інституту Східної Європи Олег Огірко присутній на презентації в Посольстві…

На презентації автор книги доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо для присутніх наголосив:
«В першу чергу я хочу скласти подяку редакції української газети «Галичина», яка опублікованими статтями,
підтримали мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Король Руси-України – Роман Великий» ».
…Даруючи ІІ видання монографії Послу України при Святому Престолі шляхетній пані Тетяні Чижевській, для
всіх присутніх наголошу: «…в цьому дослідженні подано історію Руси-України початку ХІІІ століття в епоху
правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького, який правив у 1200-1205 роках і у травні
1204 року в Галичі в кафедральному соборі, був коронований на короля Руси-України Папою Іннокентієм ІІІ...
…Родзинкою ІІ видання є приведені нові факти з біографії короля Руси-України Романа Великого.
Так за дослідженнями київського історика О.Головка, батько короля Романа Великого, великий київський
князь Мстислав Ізяславович, був сином Ізяслава і принцеси Агнеси з імператорської родини Гогенштавфенів.
В дитинстві княжич Роман якийсь час виховувався при імператорському дворі Західно-Римської імперії де був
на вихованні у імператорській родині своєї бабусі, принцеси Агнеси, зокрема близьких до імператорського двору
монахів бенедиктинців у столиці Тюрінгії, місті Ерфурті. Ставши могутнім володарем західно-європейського
типу, великим київським князем і королем Руси-України, як вдячність за виховання бенедиктинцям, король
Роман став натхненником розбудови Ертфуртського монастиря Святого Петра, якому пожертвував 20 гривень
срібла, по тих часах, це велика сума грошей, про що відзначено в літописі Ерфуртського монастиря, та відзначено
в праці.
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Таким чином, король Руси-України Роман по лінії бабусі принцеси Агнеси Гогенштавфен був близьким
родичем західно-європейської імператорської фамілії Гогенштавфенів… Якщо це так, то стає зрозуміло чому так
швидко весною 1204 року в Галичі, Папа Римський Інокентій ІІІ коронував на короля Русі-України великого
князя Романа, оскільки великий князь Руси-України Роман був внуком принцеси Ангеси Гегенштавфен,
правнуком імператора Священної Римської імперії Фрідріха Барбаросси і мав пряме кровне відношення, по
жіночій лінії, до правлячої імператорської родини Західно-Римської імперії. Також стає зрозумілим, чому
могутній король Руси-України Роман Великий в боротьбі за імператорський престол у Західно-Римської імперії,
виступив на боці свого родича, рідного дядька, по бабусі принцесі Агнесі Гогенштавфен, сина імператора
Священної Римської імперії Фрідріха Барбаросси – принца Філіпа Гогенштавфена, короля “Швабського”…
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У висновок наголошу, що обидва тогочасні могутні європейські володарі - родичі, Філіп і Роман були ще й
шваграми, вони були одружені з рідними сестрами - візантійськими принцесами Іриною та Анною, дочками
візантійського імператора Іссака ІІ Ангела, що остаточно зміцнювало їх родинний військово-політичний
союз…».
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На завершення зустрічі, під час якої відбулися презентації книг в Посольстві України при Святому Престолі,
вчені Інституту Східної Європи подякували Посту пані Тетяні Іжевській за запрошення та подаровані книги…
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Презентація наукової праці директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті» у посольстві України при Святому Престолі в Римі.
28 травня 2019 року на запрошення посла України при Святому Престолі в Римі пані Тетяни Іжевської
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.

Представила присутнім на презентації доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя, посол України при Святому Престолі пані Тетяна Іжевська яка наголосила, 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...
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Сьогоднішнє наукове дослідження пов’язане з історією України ХІ століття, яка 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.
Праця рецензована визначними рецензентами, один із яких доктор філософії, професор, завідувач відділу
«Християнська філософія» Інституту Східної Європи Олег Огірко тут присутній і надасть свою рецензію…
…В першу чергу, наголосив автор наукової праці доктор історичних наук, професора, академік Віктор Ідзьо, я
хочу скласти подяку редакціям українських газет «День» та «Галичина» які опублікованими статтями,
підтримали мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті», 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
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
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держави в ХІ столітті з 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.

У висновок виступу наголошу, що наукова праця «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті» на підставі літописних, архівних джерел, наукових праць, вперше
апробується до відзначення 1000 тисячоліття утворення української західноєвропейської державності (10752075рр.)…
Слід також наголосити, що в Посольстві України при Святому Престолі також презентувалася праця
завідувача відділу «Космології» ІСЄ, доцента Геннадія Гриценка «Біблія чисел», яка теж зацікавила всіх вчених
Посольства…
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На завершення зустрічі, під час якої відбулися презентації книг в Посольстві України при Святому Престолі,
вчені Інституту Східної Європи подякували Посту пані Тетяні Іжевській за запрошення та подаровані книги…
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29 травня 2019 року офіційна зустріч вчених Інституту Східної Європи
з Папою Римським Франциском на площі Святого Петра у державі Ватикан.
29 травня 2019 року з 9 годин, 30 хвили, відбулась офіційна зустріч християн Вселенської Церкви з Папою
Римським Франциском на площі Святого Петра у державі Ватикан…
До присутніх гостей з усіх країн світу на площі Святого Петра у державі Ватикан звернувся Святійший отець
Папа Римський Франциск, який благословив усіх присутніх та побажав молитися християн за мир в усьому
світі...
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Вітаючи сектор де знаходилася делегація з України, з Інституту Східної Європи, яка вітала Папу помахами
українського прапора, Святіший отець Папа Франциск теж привітав українців, як бачимо з поміщеного фото…
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Інформація Сайту Папської Базиліки «Санта Марія Маджоре»
про міжнародну діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році.
http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1503-instytuti-shidnoji-jevropy-rozpochav-vidznachennjajuvileju-50-littja-pobudovy-patriarhom-josyfom-slipym-bazyliky-svjatoji-sofiji-v-rymi.html
http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1499-2019-03-09-12-18-02.html
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 Української Греко-Католицької Церкви Іринея Білика.
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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
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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».
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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».
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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.
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Делегація Інституту Східної Європи біля мавзолею Папи Римського Климентія VIII - після презентації
наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Нарис історії Української ГрекоКатолицької 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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http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1503-instytuti-shidnoji-jevropy-rozpochav-vidznachennjajuvileju-50-littja-pobudovy-patriarhom-josyfom-slipym-bazyliky-svjatoji-sofiji-v-rymi.html
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 ГрекоКатолицької 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
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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.
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Пам’ятник українському пророку Тарасу Григоровичу Шевченку на території Базиліки Святої Софії
Відділення Українського Католицького Університету та Музею патріарха Йосифа Сліпого в Римі.
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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.

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

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 28 ТРАВНЯ 2019 РОКУ.
Подорож делегації Інституту Східної Європи (ІСЄ) та презентація наукових праць вчених Інституту Східної
Європи 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 РусиУкраїни 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 Руси-України 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.
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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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Обговорення наукової праці директора Інститутi Східної Європи (ІСЄ), доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви –
за свідченнями джерел російських архівів». Львів, 22 серпня 2019 року.
22 серпня 2019 року в Інститутi Східної Європи, відбулось обговорення наукової праці директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка 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 Климента VIII біля його мовзолею у соборі «Санта Марія Маджоре», який cвоїм папським
благословенням у 1596 році заснував Українську Греко-Католицьку Церкву...

В її обговоренні 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 імені Василя Стефаника.
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Обговорення науково-освітньої діяльності відділу «Філології і журналістики» Інституті Східної Європи.
4 жовтня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) у відділі «Філології та журналістики», відбулось
обговорення подальшої науково-освітньої діяльності відділу «Філології і журналістики», яке заснував та очолює
доктор філологічних наук, професор, член Вченої Ради Інституту Східної Європи, член Редакційної Ради
наукового журналу «Українознавець» Зіновій Васильович Партико.
Слід також наголосити, що з 2016 по 2017 рік, Зіновій Васильович Партико був першим Вченим Секретарем
Вченої Ради Інституту Східної Європи, однак з 2018 року він вирішив сконцентрувати всю свою науково-освітню
діяльність виключно як фахівець, у розбудові заснованого та очолюваного ним відділу «Філології і
журналістики» Інституту Східної Європи.
Відділ «Філології і журналістики» є абсолютно новим науково-освітнім підрозділом Інституту Східної
Європи, який поєднує як філологічні так і журналістські науково-освітні особливості, тому на нараді було
обговорено концептуальні положення діяльності відділу «Філології і журналістики», який може взяти до уваги
кращі концептуальні традиції та напрацювання вже функціонуючих, з 2014 по 2018 роки, науково-освітніх
відділів Інституту Східної Європи…
Також на нараді було заслухано пропозиції завідувача відділу «Філології і журналістики» доктора
філологічних наук, професора, Зіновія Васильовича Партико, як члена Редакційної Ради наукового журналу
«Українознавець» щодо подальшої міжнародної науково-освітньої діяльності очолюваного ним відділу та
наукового журналу …

Присутній на нараді в Інституті Східної Європи, у відділі «Філології та журналістики» директор Інституту
Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор Святославович Ідзьо зокрема наголосив: «що
надіється на швидке становлення та розгортання, передусім міжнародної науково-освітньої діяльності, відділу
«Філології та журналістики», який заснував та очолює доктор філологічних наук, професор, член Вченої Ради та
член Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець» Зіновій Васильович Партико…».
Директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук, професором, академіком Віктором
Святославовичем Ідзьо було наголошено: «… що в 2018 році встановлені відносини з Кафедрою української
філології Будапештського університету, яку очолює доктор філологічних наук, професор Андраш Золтан.
Хочу наголосити, що Кафедра української філології Будапештського університету складається з чотирьох
науково-освітніх співробітників та лаборанта. На Кафедрі української філології Будапештського університету
навчаються 10-12 студентів які досліджують історичні аспекти розвитку української мови та культури…
Завідувач Кафедрою української філології Будапештського університету доктор філологічних наук, професор
Андраш Золтан очолює загальне керівництво Кафедрою української мови, а практично-організаційну, науковоосвітню діяльність та міжнародну науково-освітню співпрацю на Кафедрі української філології проводить
старший викладач, доцент Кафедри української мови Будаперштського університету Вікторія Лебович (внизу на
фото Вікторія Лебович з директором ІСЄ Віктором Ідзьо ), яка передала свою нову наукову працю яку видала в
Будапештському університеті у 2018 році в Інститут Східної Європи, а я передаю її для рецензування чи відгуку
у відділ «Філології та журналістики», завідувачу відділу «Філології та журналістики» доктору філологічних
наук, професору Зіновію Васильовичу Партико…
Надіюсь, що така майбутня співпраця відділу «Філології та журналістики» Інституту Східної Європи та
Кафедри української мови Будаперштського університету може вилитися в подальшому у широку міжнародну
науково-освітню співпрацю. На мою думку така співпрацю повинна вилитися в Угоду в основі якої повинна буде
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покладена співпрацю по розпрацюванню європейських та угорських науково-освітніх грантів з
дослідження україно-угорських історичних, філологічних та культурних взаємин…

проблем

У висновок наголошу, що фахова рецензія чи відгук на наукову працю старшої викладачки, доцентки Кафедри
української мови Будаперштського університету Вікторії Лебович буде опубліковано в нашому науковому
журналі «Українознавець», останнє ХІХ число якого за 2019 рік, я урочисто дарую у відділ «Філології та
журналістики», завідувачу відділу, доктору філологічних наук, професору, члену Вченої Ради, члену Редакційної
Ради наукового журналу «Українознавець» Зіновію Васильовичу Партико, ще до його офіційної презентації, на
яку я всіх запрошую і яка відбудеться з 10 до 12 години, 5 жовтня 2019 року в Львові, в науковій Бібліотеці...»,
наголосив на завершення обговорення подальшої науково-освітньої діяльності у відділі «Філології і
журналістики», директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Святославович Ідзьо…
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Нові презентації в Перемишлі наукових праць вчених доцента М. Козака та професора В. Ідзя.
9 жовтня 2019 року в місті Перемишлі, відбулося вшанування магістра, доцента Михайла Козака, одного із
активістів Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, з нагоди другого виходу
його науково-краєзнавчої праці «Село Гребеннне – мрії з дійсністю обнялись»... Слід наголосити, що цю працю в
якій магістр, доцент Михайло Козак фахово опрацював старі метрикальні книги з села Гребенне та передав їх до
архіву Перемишльсько-Варшавської митрополії, а рецензент доктор історичних наук, професор академік,
директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) Віктор Ідзьо, з Львова, надав фахову і позитивну наукову рецензію,
митрополит Перемишльсько-Варшавської митрополії УГКЦ Є. Попович відзначив її особистою Грамотою…

Слід наголосити, що Грамоту від Владики Перемиишльсько-Варшавського УГКЦ Євгена Поповича солізанту
доценту Михайлу Козаку зачитала голова жіночого згромадження УГКЦ міста Перемишля пані К. Федик-Козак.
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За таких обставин в розвиток українських краєзнавчих наукових досліджень, був запрошений у місто
Перемишль з презентацією своєї нової наукової історико-краєзнавчої праці «Наукові дослідження на Львівщині.
Наукове видання. - Львів, «Видавнтцтво ІСЄ»,2019р.», директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою
українознавства та відділу «Християнської історії» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо…

…У висновок презентацій в місті Перемишлі, що у Польщі, доценту М. Козаку, для Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, були подаровані праці директора ІСЄ Віктора Ідзя…
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Обговорення грантової міжнародної науково-освітньої співпраці в Перемишлі.
В рамках наукових презентацій в Перемишлі, 9.10.2019р., відбулось обговорення грантової міжнародної
науково-освітньої співпраці Інституту Східної Європи з «Collegium Civitas» Варшавського університету…

Також були обговорені проблеми отримання європейських наукових грантів, проведення міжнародних
наукових конференції як у Варшаві так і у Львові… Польську сторону, зокрема вчених Кафедри міжнародних
відносин та «Collegium Civitas» Варшавського університету, було запрошено на Міжнародну наукову
конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької
держави в XVII столітті» яку Інститут Східної Європи проводять у місті Жовкві Львівської області, в конференцзалі Жовківського замку (Площа Вічева 2) 13 жовтня 2019 року, починаючи з 11 години…
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Презентація наукової праці «Григорій Сковорода - національний символ української філософської
та державницької думки XVIII століття» в Інституті Східної Європи.
2 листопада 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулась обговорення наукової праці, академіка
віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної Академії Наук Євразії,
доктора історичних наук, професора, директора ІСЄ та завідувача Кафедри українознавства Віктора Ідзя
«Григорій Сковорода - національний символ української філософської та державницької думки XVIII століття. Львів “Сполом”, 2019. - 78с.», яка приурочена 40-літтю науково-педагогічної праці автора(1979-2019рр.).
Як наголосив у виступі її автор, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо: «Наукова праця на глибоконауковому фактичному матеріалі проаналізувала в часописах Росії та України маловідомі, а той призабуті
сторінки життя Григорія Савича Сковороди, зокрема його світобачення на проблему розвитку української
філософської та державницької думки у XVIII столітті. Тому наукова праця “Григорій Сковорода – національний
символ української філософської та державницької думки XVIII століття” є унікальною джерельною базою у
вивченні української історії філософії XVIII століття на прикладі творчості Г. Сковроди».

Презентація монографії віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної
Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, директора ІСЄ, завідувача Кафедри українознавства
Віктора Ідзя «Григорій Сковорода - національний символ української філософської та державницької думки
XVIII століття» також відбулася в Угорщині в Будапештському університеті 9 жовтня 2018 року…

У висновок слід наголосити, що з монографією можна познайомитися у Львові у бібліотеці ім. В.Стефаника
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Висновок
Наукова монографія віце президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної
Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника та директора Інституту Східної Європи,
завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзьо
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» дослідила міжнародну діяльність Інституту
Східної Європи(ІСЄ) у 2019 році.
Праця «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» зробила робить глибокий аналіз фотоджерел з нового архіву Інституту Східної Європи, більшість яких аналізуються та апробуються вперше. В
монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» наголошено, що досліджені архівні
фото-джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворюють активну міжнародну науково-громадську діяльність нового
Інституту Східної Європи у 2019 році.
У монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» наголошено, що наукове
дослідження напрацьоване на фото-джерелах є одне і перших нових наукових досягнень, яке вносить свій вклад в
сучасний розвиток науки та освіти в Україні та Європі.
В дослідженні було показано, що в 2019 році, науково-дослідниий та громадський заклад - Інститут Східної
Європи, втілив кардинально нові завдання в розбудову суто української міжнародної науково-освітньої та
видавничої системи на суто європейських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях.
У праці на основі фото-документів та участі в реальних міжнардоних заходах, Інститут Східної Європи
продемонстровано реальні міжнородні досягнення.
У монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» було показано, що Інститут
Східної Європи спрямований на розвивати основи українського міжнародного наукового, освітнього, культурнохристиянсько прогресу для формування інтенлектуального потенціалу в українських науковців та освітян на
основі міжнародної європейської науково-освітньої співпраці.
В монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2019 році» на основі фото-документів та
звітів показоно, що в 2019 році Інституту Східної Європи на основі міжнародної співпраці заснував профільні
науково-дослідні закордонні Відділи, для координації розвитку європейських українознавчих проблем.
Отже у монографії засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства,
головного редактора наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту
Східної Європи у 2019 році» показана міжнародна науково-освітнья та культурно-християнська співпраця на
основі нових європейських цінностей в Україні.
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