
Іван Хлопецький,
перемиський православний епископ-номінат в 1632 — 1633 рр.

Подав М икола Андрусяк.

1632 рік разом з смертю покровителя Езуітів короля Жиг- 
монта III. приніс православному українському громадянству надію 
обновлення прав православної церкви; визначена тоді короле
вичем Володиславом комісія зладила проект, що опісля під наз
вою „пунктів заспокоєння горожан грецької віри“ був включений 
в „pacta conventa“, які мали обовязувати будучого короля. На 
основі тих „пунктів“ поділено Україну і Білорусь під церковним 
оглядом між дві єрархії: уніятську і православну; за православ
ними признано київську митрополію з могилівським, луцьким, 
львівським та перемиським епископствами1). Хоч на Україні були 
православні владики, висвячені ще в 1620 р. єрусалимським па- 
тріярхом Теофаном2), православні мусіли предложити на катедри

х) Грушевський М.: Історія Украіни-Рѵси, т. УІІІ. ч. І. Київ-Львів 
1922 (2. вид.), ст. 189—167.

2) По берестейській унії православні мали тільки двох владик: 
львівського Гедеона Балабана (f  1607) і перемиського Михайла Копи- 
стенського (f  1610); по смерти першого удалося православним задержати 
львівську катедру завдяки хитрощам еп. Єремії Тисаровського, що одержав 
королівський привилей на катедру під умовою, що прийме унію, чого 
однак не зробив; перемиську однак катедру православні втратили по 
смерти Копистенського мимо протестів з боку місцевої шляхти і духо
венства. В такім положенні без своїх владик були православні до 1620 р., 
коли єрусалимський патріярх Теофан, під охороною гетьмана Петра Ко- 
нашевича Сагайдачного, висвятив в Київі православних владик: митр. 
Йова Борецького (f  1631), полоцького архієпископа Мелетія Смотриць- 
кого (що пізніще приняв унію, f  1633), та єпископів: перемиського 
їсайю Копинського (що по смерти Борецького 1631. р. був київським 
митрополитом, а в 1632. р. був усунений з митрополії ізза вибору на 
неї Могили), володимирського Єаекиїла Курцевича, луцького Ісакія Бо-*
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нових кандидатів, тому що „охорона королівського права патро
нату вимагала сього, щоб самовільно, без королівського подання 
висвячені владики не були потверджені". Православні зрештою  
не вважали користним для своєї справи обставати за старими 
владиками, тільки тому, що не було певної гарантії, що коро
наційний сойм затвердить ці „пункти“ без жадних поправок, рі
шили зараз в часі елєкційного сойму вибрати „православного 
митрополита і припечатати тим справу відновлення православної 
єрархії“. Тому в часі елєкційного сойму у Варшаві (дня 3. XI. 1632) 
вибрали двох кандидатів Петра Могилу, печерського архиман
дрита, і Михайла Лозку, винницького підстаросту, з  яких перший 
по предложенні був затверджений Володиславом IV. Кілька днів 
пізніше (15. XI.) вибрано білоруським (могилівсько-мстиславським) 
єпископом Йосифа Бобриковича. „Тоді мабуть — по думці Гру
шевського — переведено вибір на луцьке владицтво: вибрано 
князя Олександра Пузину, волинського шляхтича; близшої дати 
вибору не знаємо. Не вибрано чомусь тільки кандидата на вла
дицтво перемиське, відложено се на пізнійше“1).

На сім місці хочемо зайнятися ближче справою перемиського

рисковича та холмського Паїсія Іполитовича; крім того турівсько-пин- 
ським єпископом назначив зайшлого Грека еп. Авраамія. Одначе при
знання тієї єрархії даремно домагалися в соймі православна шляхта
і козаки в часі правління Жигмонта III. (Про це у Грушевського: Іст. 
^країни-Руси, т. У. ч. II., Львів 1905, ст. 592, т. УІ. Київ Львів 1908, 
ст. 588 — 590, 591, т. VII. Київ-Львів 1909, ст. 432, 4 3 6 -7 ,  444—9, 
452, 499, 500, 505—8, 522, т. УПІ. ч. І. Київ-Львів 1922. (2. вид.) ст. 
137—8; — Соймові постанови в тій справі в : Volumina legum, т. ІП. 
Варшава 1735, ст. 217, 547, 669; — про внутрішні відносини в пра
вославній єрархії у Грушевського ор. с. т. УІП. ч. І. ст. 2 —19, 73—98, 
132—134.)

г) Групіевський, ор. с. т. ѴІП, с. 169—172. Подібно пише про це 
моск. митр. Макарій (Йсторія русской Церкви, т. XI. Петроград 1903 
(2. вид.) ст. 447): „Только для занятія перемышельской каѳедры, какъ 
сейчасъ увидимъ, не успѣли православные избрать ко времени коро-’ 
націй короля и представить на его утвержденіе доетойнаго кандидата“.., 
відтак пише (ст. 546): „Первымъ кандидатомъ на эту епискошю они 
избрали еще въ 1633. г. какого-то Холопецкого, и онъ получилъ уже 
привдллегію от ъ короля, но скоро скончался. Въ томъ же году мѣстная 
шляхта избрала - было другаго кандидата Пвана Романовича Попеля; 
но и этотъ скоро скончался“. — Голубев С. (Кіев. митр. П. Могила 
и его сподвижники, т. П. Київ 1898, ст. 474) про перемиське єпископ
ство в тім часі пише ось шо: „Не посредственно послѣ коронаціоннаго 
сейма перемыішыне избрали таковымъ кандидатомъ дворянина Йвана 
Романовича Попеля“...
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владицтва. Погляд, немовби православне перемиське громадянство 
не вибрало свойого кандидата, насуває деякі сумніви. Перемиська 
земля виказала стільки активности в боротьбі з уніятським єпи
скопом Атанасієм Крупецьким перед і по 1632 р.1), що виглядає 
дивним, чомуб Перемишляне якраз тоді, коли прийшла нагода 
вибрати свого єпископа, справу вибору проволікали. Щоби се 
питання як'слід розвязати, мусимо розглянути те, що говорять 
в сій справі джерела.

Як поставилася перемиська православна шляхта до справи 
обсадження єпископської катедри своїм одновірцем — говорить 
про се ухвала вишенського соймику з дня 16 грудня 1632 р., 
в якій між иншими інструкціями послам на коронаційний сойм 
подається ось щ о: „Prosić także J . Kr. Mci będą, aby przywilej 
tem u drugiemu władyce nieunitowi J . Mci p. J o a n n o w i  Chł o-  
p e c k i e m u  n o w o o b r a n e m u  ante omnia przed inszymi przywi
lejami był dany i podpisany i zaraz przy tem  prowizja z skarbu 
J .  Kr. Mci pozwolona“ 2). Ця інструкція аж надто ясно вика
зує, що православне громадянство Перемищини пристосувалося 
як слід до тієї точки „пунктів заспокоєння горожан грецької 
віри“, що відносилася до перемиського єпископства3), і жадали

*) Грушевський, ор. с. т. VI. ст. 244, 589—90., т. VIII. ч. І. ст. 
198—9, ч. II. (2. вид. Київ-Відень 1922) ст. 85—6, — пор. Годубев, 
ор. с. т. І. (Київ 1883). Приложенія ст. 190—2, т. XXVI, та „Вѣстникъ 
Юго-западной и Западной Россіи“ т. І, рік вид. І. Київ 1862, ст. 1— 16.

2) Akta grodzkie і ziemskie, т. XX. Львів 1909, ст. 335—6, № 182, 
ч. інст. 18.

3) Точка в „пунктах заспокоєння горожан грецької віри“, що відно
ситься до перемиського єпископства, звучить: „Władyctwo Przemyślskie 
(jako і Lwowskie) przy Nieunitach ma zostawać zawsze, ze wszystkiemi 
dobrami i przynależytościami z dawna należącemi: dożywocie jednak 
teraźniejszego księdza Krupeckiego, albo póki na insze nie postąpi, ma 
wcale zostawać. O b y w a t e l e  t a m e c z n i  o b r a ć  s o b i e  m a j a  
z w y k l e  w ł a d y k ą  n i e u n i t a ,  k t ó r e m u  od k r ó l a  Jmści p r z y 
s z ł e g o ,  da Pan Bóg, na s e j m i e  C o r o n a t i o n i s  p r z y w i l e j  
b ę d z i e  nad wszystkiemi w nieunjej będącemi, a na rezydencją monaster 
Spasa, świętego Onuphrja i nazwany Smolnica mają mu bydz ex nunc 
dane; a dotąd, póki teraźniejszy ksiądz Krupecki in possessione tego 
władyctwa zostawać będzie, na każdy rok po dwa t y s i ą c e  z ł o t y c h  
t e mu  w ł a d y c e  p r z y s z ł y ,  da Bóg, k r ó l  Jmść i R z e c z p o s p o 
l i t a  ma n a z n a c z y ć .  Post cessum zaś, albo decessum ks. Krupec- 
kiego, pomieniony Nieunit władyka z kapitułą swą ma i wolen będzie 
objąć i władyctwo i wszystkie dobra władyctwa te g o  bez wszelkiej szkody“. 
Supplementum ad Historica Russiae Monumenta. Петроград 1848. ст. 
160— 1. N. LXVII.
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від короля її сповнення, через що не лишилося позаду инших 
земель.

Коли відбувся вибір перемиського кандидата, на се не маємо 
точнійших вказівок. Вибір двох инших православних владик кла
деться на 15 листопада, себто на кінець елєкційного сойму; мож
ливо, що в тім часі також вибрано Хлопецького. В кождім разі 
вибір відбувся перед 16 грудня 1632 р., бо тоді вже вишенський 
соймик подає Івана Хлопецького як кандидата на владицтво до 
затвердження королеви.

Постать Івана Хлопецького в літературі не виступає досить 
виразно. Добрянський1) опираючись на неясних в дечім записках 
в рукописі митр. Льва Кишки2) відносить старання Хлопецького 
о перемиську катедру виключно на роки, що слідували безпосе- 
редно по смерти еп. Мих. Копистенського (1610— I I ) 3). Безпе
речно Іван Хлопецький, що визначився як один з передових 
борців за права православних ще за життя Копистенського4), 
старався по смерти тогож о катедру і як місцевий шляхтич мав 
попертя серед своїх земляків5), що не хотіли признати накине
ного їм королем Крупецького як уніята і зайшлого6). Одначе

1) „Короткая вѣдомость историческая о епископахъ русскихъ въ Пе- 
ремышли“ в „Перемьшілянини-і на рік 1854, ст. 19 і 38, н. 13) та „їїсторія 
епископовъ трехъ соединенныхъ єпархій, перемышльской, самборской 
и саноцкой отъ найдавнѣйшыхъ временъ до 1794 r.tt Львів 1893. ст. 13 
(ч. ІП.), і 33, н. 17).

2) Знаходиться в перемиській капітульній бібліотеці. — Найновіща 
замітка про цей рукопис о. Скрутня у вступі до „Життєписів Ваеи- 
Василіян“ в „Записках Ч. С. В. B .“ т. І. ст. 105— 8 ; там є зібрані важ- 
ніщі уваги з попередної літератури що до того рукопису. Виїмки з нього, 
іцо відносяться до нашої справи, подав А. Петрупіевич, „Сводная галицко- 
русская Лѣтопись съ 1600 по 1700 r.“ Львів 1874, ст. 38—9, 40, 41 і 70.

3) За Добрянським Пелеш: Geschichte der Union, т. П. Відень 
1880, ст. 121—2. Один тільки митр. Макарій (Ист. р. Церкви, т. XI, 
(2. вид.) ст. 546) на основі записки в рукописі Кишки — приймає, що 
православні вибрали Хлопецького єпископом в 1633. р.

4) Під маніфестацією, зложеною перемиською шляхтою ізза/ пере
слідування православних з 2 8 .1. 1603, є підписані Іван і Микола Хло- 
пепькі. (Akta gr. і z XX. ст. 105. N. 62).

5) Добрянський в »Перемышлянин-i« за 1854 р. ст. 19, і в »Ист. 
еп. перем.« ст. 13. (на основі ■ записок в ркписі Кишки). — За ним 
Пелеш, 1. с. і Грушевський, ор. с. т. VI, ст. 589—90.

6) Лист перемиської правосл. шляхти з Самбора 11. VI. 1611. до 
Жигмонта III. (друк, у Голубева ор. с. т. І. Прилож. ст. 190—2. 
N. XXVI): ...„Ten jednak człowiek р. Krupecki w ziemi naszej Prze
myskiej, a zgoła we wszystkym wojewodstwie Ruskym przedtem niesły
chany, niewidany i nieznajomy“... тому через послів Мартина Ритаров-
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Крупецький, хоч — по словам Суші1) — в перемиській єпархії 
не було тоді ні одного уніята, удержався завдяки королівській 
опіці: король загрозив карою в сумі 50 тис. дукатів тому, хтоб 
з  місцевої шляхти поважився зробити напад на Крупецького2). 
Розуміється, що не міг тоді Хлопецький, якого уважали провід
ником руху проти Крупецького3), одержати королівського при
вілею на єпископську катедру — так як це приймає Добрян- 
ський4). Тому, хоч можливо його сторонники або й він сам 
проголосив себе тоді єпископом5), однак не маючи привілею 
він залишився надалі світським не стараючися о єпископське 
свячення. Королівська опіка над Крупецьким приневолила його 
мабуть залишити на разі думку про єпископську катедру; ізза 
чого перемиське православне єпископство не було ніким заняте 
в хвилі, коли в 1620 р. єрусалимський патріярх Теофан висвятив 
на неї Ісайю Копинського, хоч Хлопецький як світська людина 
без сумніву жив6).

ського і Богдана Радиловського, ...pilnie і uniżenie a prawie z płaczem 
serdecznym prosieray wszyscy i żebrzem, abyś Wasza K. M., Pan nasz 
miłościwy, zmiłowacz się nad nami strapionemi wiernymi poddanymi 
swemi raczył, bądz onego zarazem zniesieniem, bądz też (listami) swemi 
pańskiemi królewskymi s kanczelarje swojej napomniecz go. aby od tego 
władyctwa supersedował у nas więczej już żadnemi sposoby nie turbo- 
wału,... — nop. „Projekt szlachty syzmatyckiej Podgurskiej, że nie
słusznie król uciemięża Rus i dał przywilej Krupeckiemu na Episkopją 
Przemyską“ публ. на основі ркпсу в арх. гр. ун. митр, при Синоді 
N. 11 у эВѣетнпку Юго-зап. и Зап. Россіи« т. І. Київ 1862. ст. 1—16.

*) Гарасевич: Annales ecclesiae Ruthenae, ст. 319, і Грушевський, 
ор. с. т. VI. ст. 590.

2) Грушевський: ор. с. т. VI. ст. 244. на осн. книги гр. перем.
327, ст. 18— 19. — в тім мандаті е вичислений ряд місцевої шляхта,
що брала активну участь в боротьбі за владицтво, настаючи на життя 
Крупецького, між иншими й Іван Хлопецький.

3) В реляції возного про зневагу Крупецького шляхтою на ви- 
шенськім соймику 13. IX. 1610. називається Івана Хлоиецького „princi
palem facti inscripti44, а инших „facti infrascripti cooperatores“. — Akta 
gr. i z XX. ст. 136. N. 93.

4) »Перемышлянинъ« за 1854 р. ст. 19 і 31—2 н. 6) та »Яст. еп. 
перем.« ст. 13 і 26— 7 н. 7). — опирається на записці в рукописі 
Кишки: „Miał у Chłopecki przywilej, ale z nim w drodze umarł“. — 
Також: Пелені: ор. c. ст. 121, 122 н. 188).

5) За тим промовлялаб записка в рукописі Кишки: „et nobilis 
Chłopecki, qui hoc anno factus est episcopus“, яку Добрянський (»Пе- 
ремыюлянинъ« 1854. ст. 32. н. 6, і »Ист. еп. перем.« ст. 27, н. 7) і Пе- 
трушевич (ор. с. ст. 40) відносять на 1611 р.

6) Грушевський (ор с. т. ѴП, ст. 446—7. н. 3) до думки Добрян-
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Про се, ідо Іван Хлопецький виступав як кандидат на пе
ремиське єпископство ще другий раз, в 1632 р., давнійші істо
рики не мали ясних відомостей. І наша вістка про сю кандида
туру (з  вишенської інструкції) на перший погляд є суперечна 
з основним жерелом до сих подій, запискою митр. Кишки. Текст 
сеї записки є такий:

„Było zaś konkurentów po Kopysteńskim cz te ry : Radyłowski, 
Lityński, Kopysteński i Chłopecki, których obranych prezentowano 
królowi i zalecono Krupeckiemu romani ritus, ale on będący przy 
kancelarjej wielkiej, na siebie wyprawił, miał i Chłopecki przywilej 
ale z nim w drodze zmarł. Obrała tedy szlachta 1633 Popiela, ale 
i ten .um arł“1). Коли одначе розглянено пильнійше зміст записки, 
бачимо, що неясности виходять тільки з недосить точної стилі
зації Кишки, але дійсної суперечности нема. Нема в записці ска
зано, що Хлопецький якраз в 1611 р. одержав в королівській 
привілей, тільки, що по смерти Копистенського вибрано на пе- 
ремиську катедру чотирьох кандидатів і предложено їх королеві 
до затвердження; одначе Крупецький вистарався о привілей для 
себе. Притім автор записки додає, що й Хлопецький мав приві
лей, але з ним в дорозі умер, та в котрім році Хлопецький 
одержав привілей, нема тут сказано.

Час, коли Хлопецький одержав королівський привілей і коли 
він умер, можемо означити на основі ннших доступних нам 
джерел. В цитованій вище інструкції вишенського соймику з  16 
грудня 1632 р. Хлопецький • виступає як ново вибраний владика 
ще без королівського привілею — се наш term inus, post quem. 
Про смерть Хлопецького знаходимо вістку у протоколі вибору 
його наслідникіз на перемиське владицтво. Вибір не був згідний: 
часть шляхти вибрала Івана Романовича Попеля, друга часть 
Семена Гулевича-Воютинського2). Протоколу вибору першого 
з  них не знаємо; маємо тілько протокол вибору кандидатами 
на перемиську катедру Семена Гулевича ВоюТинського, луцького 
земського писаря, і о. Варлаама Брошневського, добромильського 
ігумена з дня 26 березня 1633 р. В сім протоколі шляхта і ду
ховенство виразно зазначують, що приступають вони знов по

ського, що Хлопецький вмер в 1611 р. зазначуе, »що на се виразник 
звісток нема«. Однак »в осенп 1620 р., коли на перемиську катедру 
поставлено Копинського, Шишки-Хлопецького мабуть не було на світі«.

х) Петрушевич. ор. с. ст. 41. підр. 1611. Продовження сеї записки 
на ст. 70. п. р. 1633.

2) Групіевський. ор. с. т. ТЛІ. ч. 1. сг. 181—2.
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давним правам і звичаям до вибору пастиря свого, владики пе- 
ремиського „po ś m i e r c i  n i e b o s z c z y k a  p a n a  J a n a  Ch ł o -  
p e c k i e g o ,  obranego i unominowanego \vładvki Przemyskiego 
i Samborskiego“1). Тут маємо отже потвердження того, що по
дає записка, що Хлопецький дістав від короля номінацію на 
єпископство.

Дальше, хоч не маємо протоколу вибору Івана Романовича 
ГІопеля, однак маємо виданий йому Володиславом IV. привілей 
на перемиську катедру в Кракові, дня 18 березня 16332). В тім 
документі маємо натяк про се, що король іменував вже „иншого 
єпископа або владику перемиського дисуніта“, що відноситься 
безперечно до Івана Хлопецького3). Раніщий від того документу 
маємо ще инший, котрий нам позваляє знизити о чотири дні 
term inus ante quem смерти Хлопецького. Є се грамбта Володи- 
слава IV для православних, видана в Кракові, дня 14 березня 1633,

х) Архивъ Юго-Западной Россіи. Ч. І. т. VI. ст. 665—6. N. CCLXX. 
публ. на основі копії-обляти занесеної Гулевичом-Воютинським до книг 
земських луцьких 31. І, 1636. На основі цього документу А. Бонецкий 
(Herbarz polski т. Н. Варшава 1900. ст. 390) подає: „Jan Chłopecki, 
władyka przemyski dyzunicki nie żył 1633 r. (Arch. J. Z. K. I 6.).u

2) Голубев, op. cit. T, П. Прилож. ст. 14—5. N. III. на основі 
оригіналу, що знаходиться в бібл. гр.-кат. собору в Перемишлі, мі
сцями ушкодженого, одначе справленого при помочі копії, занесеної 
в Inducta Relationum Castr. Premislien. львівськ. бернард. арх. N. 252, 
от. 1742).

3) Натяк про привілей для Хлопецького містять в собі отсі слова: 
wCum igitur ех permissione Ordinum Regni, et ad supplicationem Nobi
litatis Pallatinatus Russiae ritus Graeci a l i um E p i s c o p u m  seu VIa- 
d y c a m  P r e m y s l i e n s e m  D i s u n i t u m  sic exigentibus necessitati
bus Regni constitueremus praedictumque Generosum Ivanum Romanowie 
Popiel, inter alios ex Nobilitate electum, nobis praesentatum haberemus, 
dignum sane iudicavimus, cui hoc munus Vladicale, secundum diploma 
ipsis a nobis datum, conferemus, uti quidem conferimus, per ipsum cum 
claustro, alias monastyr Salvatoris, vel Spas, Sancti Onufri, et tertio 
Smolnica dicto, cura eorum attinentiis ex nunc omni que iurisdictione 
super hominibus ritus Graeci disunitis tenere et possidere, salvo per 
omnia iure Venerabilis Athanasii Krupecki, Vladicae protunc Premy- 
sliensis, quam ad iurisdictionem Episcopalem ad extrema vitae eius 
tempora reservando“... Грушевський (ор. c. т. VIII. ч. І. ст. 181 н. 7) 
пише: »Про ініціятиву соймових послів каже виразно королівський при
вілей« — опираючись на перших словах поданого тексту. Ці однак 
слова — як бачимо — відносяться до упривілейовання иншого єпи
скопа — правдоподібно Хлопецького, що згоджувалосьби з поданою вище 
інструкцією вишенського соймику з 16. XII. 1632. — Коронаційний сойм 
був визначений на кінець січня.



138 МИКОЛА АНДРУСЯК

в якій між иншим позволяє король виконувати свою власть 
і юрисдикцію митр. Мигилі та єпископам Пузині луцькому, Бо- 
бриковичеві мстиславському і тому, „który na Przemyślskie od 
obywatelów Nieunitów obrany będzie“ 1). Наведені слова вказують, 
що Іван Хлопецький помер перед 14 березня 1633, одержавши 
передтим на єпископську катедру королівський привілей. Час 
отже, в якім мав Хлопецький одержати привілей і умерти зами
кається між датами: 16 грудня 1632 та 14 марта 1633 р.

Ще одної справи не можна тут поминути мовчки, а саме 
того, що література2) на основі записки в рукописі Кишки:  „et 
nobilis Joannes Chłopecki, qui hoc anno factus est episcopus, dictus 
a l i o  n o m i n e  S z y s z k a “ 3) додає йому друге родове призви ще: 
Шишка. Однак поза сією запискою в жаднім иншім джерелі не 
виступає Хлопецький Шишка;  противно в сучасних творах пра
вославних, а саме в промові волинського чашника Лаврентія 
Древинського на соймі в 1620 р.4), в „Суплікації“ православних 
на сойм 1623 р.5) і у дневнику якогось аноніма про львівський

ł) Suppl. ad Hist. Russ. Mon. ст. 169—171. N. L X IX ; також Акты 
вил. ком. т. XXXHL ст. 2 4 9 -5 1 , N. CLXXX. й Арх. Ю. 3. P. ч. IL. 
T. І .  c t .  223—7. N. XX.

2) Добрянський в »Перемышлянпн-i« 1854 p. ст. 19, 3 1 —2, н. 6), 
і 38 н. 13) — і в »Ист. еп. перем.« ст. 13. 26—7 н. 17). — Пелеш; 
Gesch. d. Union II. ст. 121. Грушевський. op. c. т. VH. ст. 446—7, н. 3).

3) Петрушевич: ор. с. ст. 40 (ркп. Кишкп ст. 625) і Добрянський 
(»ІІеремыіітлянинъ« 1854, ст. 32. н. 6) й »Ист. еп. перем.« ст. 27. н. 7) 
подав: „ cogn о mi neu.

4) Грушевський, 1. с. подає ті місця з промови Древинського за 
рос. перекладом Бантиш Еаменського (Ист. извѣстіе об возн. в Полыпѣ 
уній) уважаючи її за автентичну: цитує відносні слова й Добрянський 
(„Перемышлянинъ“ ст. 31—2. н. 6) і „Ист. еп. перем.“ ст. 26—7. н. 7 ): 
„któż tego nie widzi oczyma, że władyka Przemyski, nazwany S z y s z k a  
z pastucha urodzony i do dziś dnia rodzony brat jego ojca we wsi 
Włóce w dobrach Wojewody Kijowskiego w poddaństwie zostaje?“

5) ..Supplicatia do przeoświeconego i jaśnie wielm. przezacnej ko
rony Polskiej i w. ks. Lit. obojego stanu duchownego i świeckiego se
natu ; w roku tym teraźniejszym 1623 do Warszawy na sejm walny 
przybyłego. Od obywatel ów koronnych i W. ks. Lit. wszystkich wobec 
i każdego z osobna ludzi zawołania szlacheckiego, religji starożytnej 
greckiej, posłuszeństwa wschodniego“ — друк, в „Документах объясня-’ 
ющ-их исторію зап.-русскаго края и его отношенія къ Россіи и къ Поль- 
шѣ“. Петроград 1865, на осн. друкованого в‘ 1623 р. примірника без 
означення місця видання, що збер. в Петерб. публ. Бібл. під N. 13. IX. 
2/366. Грушевський (1. с.) вказує на те. що „деякі подібности в ідеях 
і мотивах піддають гадку, що Древинський міг бути й автором сього 
меморіялу“. — Потрібні нам місця е слідуючі: „My szlachta od tych
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собор в 1629 р.1) — тим призвищем є названий перемиський 
у н і я т с ь к и й  єпископ. Очивидно цеї назви: „Шишка“ не можна 
віднести як другого родового призвища до еп. Крупецького; 
називали його так чомусь з  глумом православні. Пізніший автор 
записки в рукописі Кишки, уніят, не маючи жадних даних, які 
промовлялиб за тим, що в тім часі був перемиський єпископ 
уніят Шишка, міг віднести це призвище до Хлопецького. Опи- 
раючися власне на тій записці Добрянський2) робить не тільки 
з сеї назви друге родове призвище Хлопецького, але ще й до
дає за Нєсєцким3), що Іван Шишка-Хлопецький був гербу До- 
ленґа. Однак в дійсности рід Шишків гербу Доленга мешкав на 
Білоруси в гродненськім повіті*) і мабуть в новгородськім воєвід- 
стві5) ;  рід Хлопеиьких знова гербу Судкович походив зХлопчиць, 
еамбірського повіту6). Нема отже жадних даних, які промовлялиб 
за тим, що рід Хлопецьких був ідентичний з родом Шишків.

Pokostów, S z y s z e k ,  Stecków, Duszochwatów, Paliświatów, Poczapow- 
skich i Ruckich, którzy sie pod ten czas za władyki ruskie udaja, co 
nad zawołanie nasze szlacheckie i nad powinność nasze chrześciańską 
ponosimy, widzi sam Bógu (ст. 294).

1) Suppl. ad hist. Russ. mon. ст. 157. і у Зубрицького: Kronika 
m. Lwowa ст. 268: „władyka Przemyślski (Jan Szyszka, unita)“ — про 
цей дневник Зубрицький пише: „Opisanie zjazdu tego znajduje sie 
w archiwie kapituły r. gr. lwowskiej, wzięte ono z akt bractwa stawro- 
pigjańskiego, przez współczesnego członka spisane,.. Dodać także na
leży, że opisujący był dyzunitą jak  i całe bractwo wówczas“.

2) „Перемышлянинъи на p. 1854. ст. 32. н. 6) і „Ист. еп. перем/ 
ст. 27. н. 7).

*) Korona polska, т. IV. ст. 296.
4) Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J . wyd. przez Jana Nep. 

Bobrowicza, T. VIII. Липськ 1839. ст. 647 — тут e поданий рід Шишків 
гербу Доленґа в ґродненськім повіті.

5) В списі новгородської шляхти, що ставилася проти козаків 
з д. 12. П. 1596 е Іван Шишка (гл. Жерела до історії України-Руси 
т. ѴШ. ст. 82).

6) А. Бонецкий: Herbarz polski, т. II. Варшава 1900, ст. 389. — 
Добрянський („Перемышлянинъа 1854. ст. 32. н. 6) і „Ист. еп. перем.44 
ст. 27. я. 7) уважає Хлопецького власником села Хлопичі біля Яро
слава, опираючись на словах в процесі між Хлопецьким та Крупецьким: 
„Septimam contra nobilem Joannem Chłopecki feria quarto ipso festo 
Margarethae Virginis proxime praeterita in bonis vilae Chłopice curie- 
que citati ibique sita posuit et familiae notificavit“ (Акти архива кап. 
Перем, руськ.). — 3 с. Хлопич біля Ярослава походив рід Хлопицьких; 
тут однак могла зайти похибка і місто „Chłopczice“ подано „Chłopice“, 
не можна отже приймати, що ходить тут про Хлопичі біля Ярослава, тому 
що нема сього в документі зазначено — гл. Бонецкий, ор. с. П, ст. 390.
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В цій статті дійшли ми до таких вислідів:
1) Православне громадянство перемиської землі, подібно як 

і инших земель, зараз по виборі митрополита вибрано Івана 
Хлопецького кандидатом на перемиську катедру згідно з  „пунк
тами заспокоєння горожан грецької віри“ ; вибір Хлопецького 
кандидатом міг відбутися рівночасно з виборами владик моги- 
лівського і луцького, себто у Варшаві при кінці елєкційного 
сойму в 1632 р., або безпосередно по скінченні сойму, коли пе
ремиська шляхта, що брала участь в елєкції короля, вернула 
домів (terminus ante quem вибору Хлопецького — 16. XII. 1632).

2) На домагання перемиської православної шляхти Хлопець
кий одержав королівський привілей Hä перемиську катедру, але 
невдовзі потім помер, не довершивши свойого посвящення на 
єпископа (terminus post quem одержання привілею на катедру 
і смерти Хлопецького — 16. XII. 1632, terminus ante quem — 
14. III. 1633).

Дотеперішня література хибно відносила надання Хлопець- 
кому королівського привілею на катедру та його смерть на 
1611 р.; бо хоч в тім часі Хлопецький справді старався о пере
миську катедру і попирала його в тім перемиська православна 
шляхта і духовенство, то не одержав він жадного привілею на 
цю катедру, тільки одержав на неї тоді привілей уніят (перед- 
тим навіть латинник) Крупецький. Не маючи отже королівського 
привілею на катедру Хлопецький не міг тоді старатися о посвя
щення на єпископа і залишився світським. Тому перемиське 
православне єпископство не було ніким заняте в хвилі, коли 
єрусалимський патріярх Теофан висвятив перемиським єпископом 
Ісайю Копинського, хоч колишній конкурент о перемиську ка
тедру Іван Хлопецький в тім часі жив.

4) Безосновно приймала часть дотеперішної літератури, що 
назва: „Шишка“ була другим родовим призвищем Хлопецьких.


