Василь Бойчук
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 Іжевській, 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 РусиУкраїни 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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