Анонс наукової праці історика Віктора Ідзя «Аналіз народного підручника українською мовою доктора
Адрияна Копистянського «Оповідання з історії Австро-Угорської держави». - Коломия, 1914 р.»
в Інституту Східної Європи з нагоди 880 – ліття заснування Галицької держави (1141-2021рр.). ©
22 червня 2021 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбувся Анонс нової наукової праці доктора історичних
наук, професора, академіка, завідувача Кафедри українознавства, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя
«Аналіз народного підручника українською мовою доктора Адрияна Копистянського «Оповідання з історії АвстроУгорської держави». - Коломия, 1914 р.», яка напрацьована з нагоди 880 - ліття заснування Галицької держави

(1141 - 2021рр.) князем Перемишльсько-Звенигородським Володимиром Володаровичем, який своєю
енергійною політичною, економічною, господарською, дипломатичною та військовою діяльністю в за
період 30-40 років ХІІ століття, в 1141 році злучив у Галичину, території, міста та князівства Великої Білої
Хорватії від рік: Сяну, Вагру до Дністра, Пруту та Дунаю в могутню центрально-європейську державу.
Нище подаємо основні висновки анонсованої праці «Аналіз народного підручника українською мовою доктора
Адрияна Копистянского «Оповідання з історії Австро-Угорської держави». - Коломия, 1914 рік» які напрацював
історик та директор ІСЄ Віктор Ідзьо і з якими виступив перед колективом Інституту Східної Європи.
Як наголосив під час анонсу офіційний рецензент доктор наук з державного управління, професор Інституту
Східної Європи Василь Пасічник: «… Народний підручник українською мовою доктора Адрияна Копистянского
«Оповідання з історії Австро-Угорської держави», що вийшов в Коломиї у 1914 році покликаний розповісти про
становлення Священної Римської імперії її перетворення в 1867 році в Австро-Угорську імперію в контексті
українсько-австрійських, українсько-угорських політичних взаємовідносин. У висновок виступу відзначу, що
підручник Адрияна Копистянского «Оповідання з історії Австро-Угорської держави». - Коломия, 1914 рік»
написаний доступною українською мовою для українців-галичан, він проливає світло на західно-українську
державність Галицьке Королівство, яке по упадку Австро-Угорщини в 1918 році переросла в Західно-Українську
Народну Республіку, якій Австрія передала всю політичну і юридичну спадщину і реальну політичну владу, що
засвідчено всіма офіційними правовими документами… У висновок виступу наголошу, працю доктора Адрияна
Копистяньского «Оповідання з історії Австро-Угорської держави» слід вивчати сьогодні українським
державознавцям, історикам та юристам не тільки в Львові, але й в Києві…».
Анонсуючи напрацювання доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо сказав: « … що в підручнику
доктора Адрияна Копистянского «Оповідання з історії Австро-Угорської держави». Коломия, 1914р., наголошено,
що за наказом імператриці Марії Терезії від 11 вересня 1772 року, 15 вересня 1772 року військо Священної Римської
імперії, на чолі з фельдмаршалом Андірсом Гадіком (словак за національністю) увійшло до столиці Галицького
Королівства, міста Львова. Хочу наголосити, що в 2022 році Львів повинен відзначити 250 - ту річницю(17722022рр.) відновлення функціонування Галицького Королівства у складі Священної Римської імперії…
Отже, 16 вересня 1772 року імператриця Священної Римської імперії Марія Терезія оголосила місто Львів по
стародавньому праву, столицею Королівства Галичини і Володимирщини, яке відновлює своє функціонування у
складі Священної Римської імперії, оскільки її монархи, імператори Священної Римської імперії, являються
законними спадкоємцями Галицького Королівства, яке у 1215 році створив засновник Священної Римської імперії,
Голова Союзу Католицький держав Папа Римський Інокентій ІІІ, помазавши галицького князя Коломана на Різдво
Христове 1215 року на першого галицького короля та своїм едиктом включивши Галицьке Королівства до складу
Священної Римської імперії.
Як було наголошено в підручнику: «… якщо Папа Римський створює щось раз імені Бога – Ісуса Христа і
Матінки Божої, в даному випадку Галицьке Королівство, неважливо в якому столітті, і яким Папою Римським, це
навічно, бо це від Бога та створене іменем Бога… і терміну давності немає... Тому відновлення Галицького
Королівства Священною Римською імперією в 1772 році, як вважають австрійські, угорські, чеські історики, це
виконання імператрицею Священної Римської імперії, ревною католичкою Марією Терезією волі Папи Римського…,
волі Бога…». Ось така історико-християнська та правова концепція відновлення Галицького Королівства…
Як відзначено в підручнику «Оповідання з історії Австро-Угорської держави» ВІДНОВЛЕННЯ Королівства
Галичини і Володимирщини затверджено «Маніфестом імператриці Священної Римської імперії Марії Терезії…».
Вивчивши правові відносини відновлення Галицького Королівства, які описані в народному підручнику
українською мовою доктора Адрияна Копистянського «Оповідання з історії Австро-Угорської держави», що вийшов
в місті Коломиї у 1914 році для українців-галичан, рецензент праці завідувач відділу «Міжнародної громадянської
співпраці» Інституту Східної Європи, юрист Олег Фецяк наголосив: «… що Священна Римська імперія відновила
юридично Королівство Галичини і Володимирщини у 1772 році правовим документом - «Маніфестом імператриці
Священної Римської імперії Марії Терезії…», на основі стародавніх політико-християнських відносин в яких
політико-юридична-християнська роль Папи Римського, встановленим Папами «Кодексу правових християнських
законів» є домінуючими в Священній Римській імперії. За таких обставин імператриця Священної Римської імперії
Марія Терезія встановила єдині закони і дієві правові відносини, які функціонували в усій імперії, тому надала,
згідно його державному статусу, Галицькому Королівству всі атрибути союзної держави: давній герб і прапор
Галицького Королівства, а за умов виконання галичанами волі, засновника Священної Римської імперії Папи
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Римського та імператорів Священної Римської імперії, Галицькому Королівству для юридичного і державного
управління було обіцяно надати і короля...». Слід наголосити, сказав автор праці історик Віктор Ідзьо: « … що до
складу Священної Римської імперії Галицьке князівство входило уже в ХІІ столітті в епоху галицького князя
Ярослава Осмомисла, зокрема його син князь Володимир Яроcлавович, як васал Священної Римської імперії був
відновлений імператором Священної Римської імперії Фрідріхом Барбароссою володарем у Галицькому князівстві
за що зобов’язувався, як васал, платити данину. До імператорської родини Священної Римської імперії входив і
коронований весною 1204 року в Галичі Папою Римським Інокентієм ІІІ король Руси-України Роман Великий який
був правнуком (по бабусі, принцесі Агнесі Гогенштауфен) імператору Священної Римської імперії Фрідріху
Барбароссі. Входив до Священної Римської імперії і король Галичини і Володимиром коронований Папою
Римським Інокентієм ІІІ в 1215 році на Різдво Христове в Галичі і король Галичини і Володимирщини Коломан І та
король Руси-України Данило І, який спонукав засновника Священної Римської імперії, Голову Союзу Католицький
держав Папу Римського Інокентія ІV до христового походу Союзу Католицький держав проти монголо-татар…».
У висновок від організаторів анонсу та аналізу підручника Адрияна Копистянського «Оповідання з історії
Австро-Угорської держави» наголошено, що в 1918 році останній імператор Священної Римської імперії Карл І
велів передати всю політичну і юридичну спадщину Галицького Королівства за 1772-1918 роки, правонаступнику Західно-Українській Народній Республіці, що з австрійською точністю виконано, засвідчено та оформлено в Львові
за всіма офіційними віденськими процедурами та правовими документами, які не давали права Польщі на будь-яке
політичне та законне правонаступництво щодо Галицького Королівства… Тільки зухвала та підступна агресія, яка
не виправдовується ніякими правовими актами, масовими вбивствами, терором поляків над українцями, який був
підтриманий Антантою, розв’язання Польщею кровавої війни, а дальше зрада та незаконна передача С.Петлюрою
Галичини, на яку він не мав ніяких прав, привели до упадку Західно-Української Народній Республіки…
З анонсованою працею можна познайомитися на сайті Інституту Східної Європи – www. easterneurope.nethouse.ua
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