Василь Бойчук
Відзначення 190 – ліття з дня народження імператора Священної Римської імперії
та Австро-Угорської імперії, короля Галичини і Володимирщини Франца Йосифа І ( 1830-1916рр). ©
18 серпня 2020 року Львів, Галичина, відзначає 190 – ліття з дня народження імператора Священної Римської
імперії, імператора Австро-Угорської імперії Франца Йосифа І. який був і королем Королівства Галичини і
Володимирщини, як відзначає дослідник Б.Винтоняк у статті «Від Данила до Франца Йосифа» - у 17 поколінні
нащадком короля Руси-України Данила І Галицького, а отже законним володарем і королем Галичини і
Володимирщини… Слід наголосити, що першою королевою Галичини і Володимирщини у XVIII ст. титулувала
себе уже в 1740 році під час коронування на імператрицю Священної Римської імперії, старша дочка імператора
Карла VI - Марія Терезія… Практично від імператриці Священної Римської імперії Марії Терезії до імператора
Франца Йосифа І всі імператори Священної Римської імперії та австро-угорські імператори - габзбурги під час
сходження на престол титулували себе королями Галичини і Володимирщини…
В 1848 році 18 річний Франц-Йосиф І(1830-1916рр.) стає імператором Священної Римської імперії, яка
внаслідок революційних подій у 1848 році починає називатися Австро-Угорською імперією…
В час інтронізації його проголошують черговим королем Галичини і Володимирщини...
Як відзначають австрійські джерела під час правління він був прихильний до українців-галичан, а гуцулівукраїнців називав “східними тірольцями”. Наприкінці 1848 року імператор Франц-Фосиф І видав “Декрет про
створення Кафедри української мови та літератури у Львівському університеті”.
В 1916 році вже перед самою смертю намагався утворити Галицьке Королівство з реальним королем, мав
стати його племінник - ерц-герцонг Вільгельм Габзбург відомий серед українців, як “Василь Вишиваний”…
Правив останній імператор Священної Римської імперії та Австро-Угорської імперії Франц-Фосиф - 70-років...
В зв’язку цим в Інституті Східної Європи відбулось обговорення народного підручника українською мовою
доктора Адрияна Копистяньского «Оповідання з історії Австро-Угорської держави. Коломия, 1914 рік.».
Нище подаємо науковий виступ та фото-документи які напрацьовані доктором історичних наук, професором,
академіком Віктором Ідзьо і сконценровіані в його праці «Аналіз народного підручника українською мовою
доктора Адрияна Копистяньского «Оповідання з історії Австро-Угорської держави»…
В науковому обговоренні, взяли участь українські історики, джерелознавці, археологи, краєзнавці…
… Народний підручник українською мовою доктора Адрияна Копистяньского “Оповідання з історії АвстроУгорської держави”, що вийшов в Коломиї у 1914 році покликаний був розповісти українцям-галичанам про
становлення, розвиток Австро-Угорської держави в контексті українсько-австрійських, українсько-угорських
політичних відносин доступною українською мовою.
В підручнику наголошено, що за наказом імператриці Марії Терезії від 11 вересня 1772 року, 15 вересня 1772
року військо Священної Римської імперії увійшло до столиці Галицького Королівства, міста Львова.
Імператриця Священної Римської імперії Марія Терезія оголосила, Львів по стародавньому праву, столицею
Королівства Галичини і Володимирщини, яке відновлює своє функціонування у складі Священної Римської
імперії, оскільки її монархи, римські імператори, являються законними спадкоємцями Галицького Королівства,
яке у 1204 та у 1215 роках створив Папа Римський Іннокентій ІІІ, помазавши князів 1204 році галицького князя
Романа на короля Руси, а у 1215 році галицького князя Коломана на першого галицького короля.
Як відзначено в підручнику “Оповідання з історії Австро-Угорської держави” відновлення Королівства
Галичини і Володимирщини відтворено “Маніфестом імператриці Священної Римської імперії Марії Терезії”
В народному підручнику українською мовою доктора Адрияна Копистяньского “Оповідання з історії АвстроУгорської держави”, що вийшов в Коломиї у 1914 році для українців-галичан було наголошено, що АвстроУгорська імперія відновила Королівство Галичини і надала йому всі атрибути союзної держави.
Слід наголосити, що підручник доктора А. Кописняського “Оповідання з історії Австро-Угорської держави”
наповнений ілюстраціями, які відтворюють історію імперії. В кінці його супроводжує зміст в якому подаються
всі теми які відтворюють історію викладено в “Оповідання з історії Австро-Угорської держави”.
До вище викладено слід наголосити, що до складу Священної Римської імперії Галицьке князівство входило
уже в ХІІ столітті в епоху галицького князя Ярослава Осмомисла. Його син князь Володимир Яроcлавович, як
васал імператора Фрідріха Барбаросси був відновлений імператором Священної Римської імперії Фпідріхои
Барбароссою в Галицькому князівстві. До імператорської родини Священної Римської імперії входив і
коронований весною 1204 року в Галичі Папою Римськи Іннокентієм ІІІ король Руси-України Роман Великий
який був правнуком (по бабусі, принцесі Агненссі) імператору Фрідріху Барбароссі.
Входив до Священної Римської імперії і король Галичини і Володимиром коронований Папою Римським
Іннокентім ІІІ в 1215 році в Галичі і король Галичини і Володимирщини Коломан І.
Нище подаємо портрет Папи Римського Іннокентія ІІІ, який у 1204 році утворив Руське Королівство, в 1215
році Галицьке Королівство та портрети поданих в книзі визначних імператорів Священної Римської імперії від
Карла Великого до Франца Йосифа І, які носили титул князів Галичини, королів Галицького і ГалицькоВолинського Королівства, а також герб і прапор відновленого у XVIII столітті Священною Римською імперією
Галицького Королівства. Також подаємо фото претендента на галицький королівський трон ерц-герцонга
Вільгельма Габзбурга племінника імператора Франца Йосифа І…
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У висновок інформаційної статті, яку напрацьовано з нагоди 190 – ї річниці з дня народження імператора
Франца-Фосифа, наголосимо, що підручник доктора Адрияна Копистяньского “Оповідання з історії АвстроУгорської держави”. Коломия, 1914 р., який вийшов напередодні І світової війни, був виданий в “Галицькій
Накладні Якова Оренштайна”, коштував 2 корони, 70 сотих, за своїм історико-політичним жанром,
ілюстративним матеріалом, манерою викладу матеріалу, наголосом на власну стародавню історію та державність
українців-галичан, Галицьке Королівство, є актуальним та цікавим і в наш час…
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