
i V E i s c e l l a n e a .
Перемишльські „суботники“ X V II в.

ПроФ. В. Антонович надіслав нам низше поданий документ, 
найдений ним під час його теперішніх студий в архиві Ватиканськім. 
6 се релядия папського нунция в Варшаві Giovanni Aricini єпи
скопа адріанопольського до кардинала Pansirolo, президента колегії 
de propaganda fide. Він переховуєть ся в віддїлї Polonia кн. 56 
лист. 15:

Nel audienza del Domenica, 10 del corrente, disse mi il Re, che 
nella diocesia di Premislia sono certi heretici che la M. S. chiama 
Subbotini, perche festeggiano il sabbato, non mangiano carne di porco, 
non si battezano, ne si circoncidano; mi aggiunse, che intorno a sei 
anni sono si scopri questa nuoya' setta, ma che fecero la diligenze 
per estinguirla соте pericolosa, che gia fosse seguito, ma che non si 
sa hora, соте e sotto quäl direttione ripullurli dinterno; se, che si 
dicano esser giunto il numero di tali heretici a quaterciento persone. 
Mi ha promesso di voler usare tutta la sua forza per estirparli; affato 
et io lo stimolaro sempre eon discrezza e eon primura, pari аІГ obligo, 
che ne tengo. Varsovia 16 Gennaio 1648.

П е р е к л а д :

На авдиєнциї, що була в неділю, 10-го сього місяця, король 
сказав менї, що у Перемишльській епархиї єсть геретики, яких 
король G. М. називає с у б б о т н и к а м и ,  через те, що вони сьвятку- 
ють суботу, не їдять свинячого мяса, не хрестять дітей, але обрі
зують їх. Він додав, що ся нова секта з’явилась вже шість літ тому, 
що він буде старати ся викоренити Її, як секту шкодливу, і що він
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зробив би вже се до сього часу, але іце не відомо, як і під чиїм 
приводом вона розповсюджуеть ся; як кажуть, таких геретиків єсть 
до 400 чоловіка. Король обіцяв мені, що ужиє всїєї своєї вдасти, 
аби викоренити сю секту до останку. Я ж буду його підбивати 
і зичливо і налягаючи, поки не добюсь, щоб він здержав свою обіт
ницю. Варшава 16 сїчня 1648 р.

До родоводу Кониських .*)

В „Описаніи Старой Малороссіи“ т. II автор — О. Лазаревський 
на стор. 509 подав родовід Кониських. Родовід той далеко не пов
ний. Автор почав його Ѳреміею Кониським, що року 1682 був у Ні
жині бурмістром міста. Тим часом з документів, які є в архиві 
Черниговського „дворянскаго депутатскаго собранія“ відомо, що 
першим з роду Кониських перебрав ся з Галичини на Україну 
р. 1613 батько бремії Касян Кониський. Далї між дітьми Осипа 
Кониського, що р. 1727 був теж нїжинськиві бурмістром не пока
зано сина Р о м а н а .  З архивних документів колишньої переяслав
ської консисториї XVIII в. минї трапило ся бачити „Дѣло — о умер- 
твію миргородского протопопа Романа Конісского и о погребеніи 
Михайловского Сорочинского монастиря настоятелемъ архиман
дритомъ ДосиФеемъ Заляховскимъ въ противность указанныхъ ве
лѣній при градской церкви, а не на общемъ кладбищенскомъ 
мѣстѣ“.

3 того „дѣла“ знати, що Роман Кониський, р і д н и й  брат 
Юрия, архиепископа білоруського, поповав в містечку (тодї місті) 
Сорочинцях при хрестовоздвиженській церкві; він був разом і про
топопом миргородським, себ то президентові миргородської прото
попи!. Він повіер 19 березїля р. 1778. По свіертн його лишила ся 
вдова його Варвара і діти їх : Уляна 25, Катерина 23, Григорий 21, 
Настя 19, Мария 18, Петро 16, Параска 14 і Ганна 4 літ. Григорий 
служив „в 3 карабінерном полку“, а Петро „учился мало“ і дя- 
ковав при батьку.

З „дѣла“ сего знати опріч того ще одну характерну рису.
За тиждень u q  смерти отця Ровіана. до переяславського єпи

скопа Ілариона прийшло звичайне „всенижайше доношеніе“ від

Ч Відповідно документам і листам XVIII в., які доводило ся минї бачити, 
відповідно і вимові, треба писати після н—і, а не и, як се роблять в Галичині.


