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Stanisław Stępień, Śnigurski Jan (1784–1847) [w:] Przemy-
ski słownik biograficzny, t. 2, pod red. Lucjana Faca, Toma-

sza Pudłockiego, Anny Siciak, Przemyśl 2011 s. 139-146 

Śnigurski Jan (Ioann Snigurskij, Iwan Snihurśkyj). 
18 V 1784 r. Brześciany k. Sambora – 24 IX 1847 r. 
Przemyśl. Teolog, greckokatolicki biskup przemyski.  

Był synem Jana (Iwana), proboszcza greckokatolic-
kiej parafii w Brześcianach (ukr. Berestiany) i Eu-
frozyny z Werbyckich (również pochodzącej z rodu 
kapłańskiego). Po ukończeniu w 1795 r. trzyklaso-
wej Szkoły Normalnej w Samborze kontynuował na-
ukę w tamtejszym pięcioklasowym Gimnazjum. 23 
III 1799 r. zmarł mu ojciec, dlatego też nie mając 
środków na dalszą naukę przerwał ją, ale ucząc się 
sam zdał w roku następnym przepisowe egzaminy 
i otrzymał świadectwo z pierwszą lokatą i bardzo 
chwalebną opinią. W tym też roku, pragnąc podjąć 
studia uniwersyteckie, zapisał się do trzyletniego 
Studium Filozoficznego we Lwowie (co było wówczas 
warunkiem podjęcia studiów uniwersyteckich). Stu-
dium ukończył w 1803 r. z wyróżnieniem i wstąpił 
do lwowskiego greckokatolickiego Seminarium Du-

chownego. W pierwszym roku nauki miał tak zna-
komite wyniki, że po jego ukończeniu został 19 X 
1804 r. wysłany przez greckokatolicki Konsystorz 
przemyski do C. k. Konwiktu w Wiedniu (Das Ka-
iserliche und königliche Stadtkonvikt) i przyjęty na 
tamtejszy Uniwersytet (19 XI 1804 r.). Będąc na IV 
roku teologii przyjął 15 III 1807 r. z rąk bp. przemy-
skiego Antoniego Angełłowicza święcenia kapłań-
skie. Po ukończeniu studiów został 1 XI 1808 r. 
mianowany wikariuszem greckokatolickiej parafii 
św. Barbary w Wiedniu. Nie rozstał się jednak 
z uniwersytetem, a do r. 1811 kontynuował studia 
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specjalistyczne, uwieńczone 25 XI 1811 r. stopniem 
doktora teologii. Decyzją Konsystorza rzymskokato-
lickiej archidiecezji wiedeńskiej został 12 V 1813 r. 
mianowany administratorem parafii św. Barbary, 
a 29 t.m. cesarz Franciszek I podpisał jego nomina-
cję na proboszcza tejże parafii (jego kanoniczna in-
stalacja do cerkwi św. Barbary miała miejsce 1 VII 

1813 r.). Jego rządy w parafii były wysoko ocenienie 
tak przez wiernych jak i hierarchię kościelną (wie-
deńską rzymskokatolicką i lwowską greckokatolic-
ką). Podkreślano że zadbał zwłaszcza o właściwą 
oprawę liturgii, o wysoki poziom chóru cerkiewnego, 
dobre przygotowanie kazań, które zaczęto głosić 
także po ukraińsku, starannie prowadzona była 
także kronika parafialna. Dlatego też dzięki wsta-
wiennictwu przebywającego w Wiedniu w paździer-
niku 1816 r. nowo mianowanego metropolity lwow-
skiego Michała Lewickiego (wówczas jednocześnie 
administratora eparchii przemyskiej) został 30 X 
1816 r. mianowany asesorem rzymskokatolickiego 
konsystorza wiedeńskiego. 7 grudnia tr. został pro-
fesorem Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
Wiedeńskiego, a 6 XII 1817 r. jednogłośnie wybrano 
go dziekanem tego Wydziału. By podnieść jego rangę 
w hierarchii kościelnej przemyska kapituła kate-
dralna nadała mu godność kanonika honorowego. 
Mimo pobytu w Wiedniu Śnigurski aktywnie działał 
na rzecz podniesienia poziomu oświatowego i religij-
nego duchowieństwa oraz społeczności greckokato-
lickiej w Galicji. Był jednym z założycieli pierwszej 
greckokatolickiej organizacji religijno-oświatowej, 
powstałej w Przemyślu w 1815 r. pod nazwą Socie-
tatis Presbyterorum Ritus Graeco-Catholici Gali-
ciensium (Towarzystwo Kapłanów Galicyjskich Ob-
rządku Greckokatolickiego).  
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Cesarz Franciszek I mianował go 30 III 1818 r. ordy-
nariuszem przemyskim. Jego konsekracja nastąpiła 
w greckokatolickiej katedrze przemyskiej p.w. św. 
Jana Chrzciciela 30 VIII t. r. Święcenia przyjął z rąk 
metropolity lwowskiego M. Lewickiego, którego 
współkonsekratorem był rzymskokatolicki ordyna-
riusz przemyski bp Antoni Gołaszewski. Po objęciu 

eparchii przemyskiej w krótkim czasie potrafił skupić 
wokół siebie najwybitniejszych tamtejszych kapła-
nów, spośród których wielu pracowało na niwie na-
ukowej i oświatowej (T. Fedynkiewicz, I. Harasiewicz, 
J. Lewicki, J. Łoziński, A. Dobriański, I. Ławrowski, 
I. Mohylnicki, T. Polański). Śnigurski należał do czo-
łowych reformatorów działalności duszpasterskiej 
i liturgii Kościoła greckokatolickiego w Galicji. Był on 
także znanym mecenasem kultury, oświaty i działal-
ności społecznej. W 1827 r. objął, po ustąpieniu 
dziekana przemyskiej kapituły rzymskokatolickiej ks. 
Franciszka Faygla, stanowisko dyrektora funkcjonu-
jącego w mieście od 1820 r. Zakładu Filozoficznego 
(kontynuowano w nim naukę po ukończeniu 6. klas 
gimnazjum), którą sprawował nieprzerwanie do 
śmierci. W trosce o warunki bytowe uczniów 
w 1830 r. wznowił działalność Bractwa św. Mikołaja, 
którego głównym zadaniem było niesienie pomocy 
biednym uczniom. W celu podniesienia poziomu 
oświatowego wiernych założył Institutum Cantorum 
et Magistrorum Scholae (Instytut Diaków i Nauczy-
cieli Szkół Ludowych), który można uznać za pierw-
sze w Galicji seminarium pedagogiczne (zatwierdzony 
został decyzją cesarską z dn. 24 VIII 1818 r.). Insty-
tut rozpoczął działalność 1 X 1818 r. Jego absolwenci 
pełnili równocześnie funkcję diaków w cerkwi i na-
uczycieli w szkółkach parafialnych. W celu podnie-
sienia na wyższy poziom kształcenia kleru w 1845 r. 
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klerycy IV roku greckokatolickiego Seminarium Du-
chownego we Lwowie, pochodzący z eparchii przemy-
skiej, zostali przeniesieni do Przemyśla, gdzie zorga-
nizowano im odpowiedni kurs nauczania. Podczas 
nauki, prócz przedmiotów teologicznych, zwrócono 
tam szczególna uwagę na języki cerkiewnosłowiański 
i galicyjsko-ukraiński. Temu ostatniemu biskup 

przypisywał znaczną rolę w procesie podniesienia na 
wyższy poziom katechizacji ludności wiejskiej posłu-
gującej się wyłącznie tym językiem, a nieznającej ję-
zyka polskiego. Bardziej zdolnych kleryków wysyłał 
na studia do wiedeńskiego konwiktu cesarskiego, 
później do Athanasium do Rzymu. 

Od wdowy po znanym przemyskim drukarzu Antonim 
Gołębiowskim zakupił drukarnię 10 II 1829 r., a na-
stępnie należycie ją wyposażył. Początkowo pracowała 
ona jako drukarnia biskupia, ale 22 VIII 1840 r. ordy-
nariusz podarował ją greckokatolickiej Kapitule prze-
myskiej. W XIX i XX w. wyszło z niej wiele cennych 
druków polskich i ukraińskich, w tym także o znacz-
nej wartości naukowej (prowadziła działalność do 
1946 r.). W dziele odnowy liturgii wschodniej, przy-
czynił się do: wprowadzenia kazań i katechizacji 

w języku ludowym (galicyjsko-ukraińskim), odtworze-
nia dawnych tradycji i zwyczajów cerkiewnych, odro-
dzenia kościelnego śpiewu chóralnego (za jego akcep-
tacją z przemyskiej katedry greckokatolickiej w 1828 
r. usunięto organy). Dzięki temu doszło do powstania 
tzw. „przemyskiej cerkiewnej szkoły muzycznej”. 
Z Przemyśla bowiem odrodzona sztuka śpiewu cer-
kiewnego została przeniesiona do archikatedry lwow-
skiej i katedry mukaczowskiej, a następnie do cerkwi 
parafialnych tychże diecezji. Obok chóru katedralnego 
utworzył bp Śnigurski także chór pałacowy. Swe sta-
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nowisko odnośnie liturgii i oraz poglądy na temat po-
trzeby umocnienia wschodniej tożsamości obrządko-
wej wiernych szczegółowo wyłożył w posłaniu skiero-
wanym do duchowieństwa, wydanym 22 stycznia 
1839 r. pod łacińskim tytułem Ordinationes ad clerum 
curatum dioeceseos gr. cat. premisliensis, a zwłaszcza 
w pierwszej jego części zatytułowanej Co do urządze-
nia wewnętrznego cerkwiów parafialnych. W zainicjo-
waną wówczas tzw. „pierwszą wojnę azbuczną”, czyli 
dyskusję, jaki alfabet powinni Ukraińcy galicyjscy 
przyjąć do swego piśmiennictwa, bp Śnigurski bezpo-
średnio się nie angażował, a swoją drukarnię udo-
stępniał tak zwolennikom cyrylicy jak i łacinki. W niej 
bowiem w 1834 r. główny inicjator zmiany alfabetu ks. 
Józef Łoziński wydał tam czcionkami łacińskimi utwór 
folklorystyczny Ruskoje wesile, a jego przeciwnik ks. 
Markian Szaszkiewicz w dwa lata później wydrukował 
słynną rozprawę Azbuka czy abecadło. Wydaje się, że 
bp Śnigurski początkowo sympatyzował z propagato-
rami łacinki, ale gdy przeważyli zwolennicy cyrylicy do 
sprawy tej już nie wracał, a drukarnia wyposażona 
w czcionki cyrylickie odegrała istotną rolę w upo-
wszechnianiu piśmiennictwa ukraińskiego. Z inicja-
tywy Śnigurskiego wydrukowano tam fundamentalne 

dzieło, które odegrało istotną rolę w odrodzeniu i 
ujednoliceniu greckokatolickich obrzędów liturgicz-
nych. Mianowicie w 1840 r. wyszedł drukiem mszał 
cerkiewny noszący tytuł Leitourgikon syricz: Służebnyk 
soderżaszcz w sebi, po czynu Swiatyja Wostocznyja 
Cerkwe Liturhiji iże wo Swiatych Otec naszych: Joana 
Złatoustaho, Wasylija Wełykaho, i Hryhorija Dwoje-
slowa Papy rymskaho, so wsimy służbamy nedilnymy, 
dnewnymy, prazdnycznymy, i obszczymy Swiatym. 
Liczył on 698 stron w estetycznej szacie graficznej 
z ilustracjami późniejszego kapłana Iwana Wendzyło-
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wicza (na początku lat trzydziestych XIX w. był on 
jako kleryk silnie zaangażowany w polskie konspira-
cje, za co w 1834 r. usunięto go z lwowskiego grecko-
katolickiego Seminarium Duchownego). Tekst oparto 
na Liturgikonie poczajowskim z r. 1791. Było to dla 
diecezji przemyskiej i dla całego Kościoła greckokato-
lickiego tak duże wydarzenie, że o jego przygotowaniu 
podano do wiadomości publicznej już dwa lata wcze-
śniej, wydając 1 II 1838 r. specjalną polskojęzyczną 
ulotkę pt. Uwiadomienie literackie, a po wydaniu dzie-
ła ks. Anton Łużycki ułożył specjalny wiersz, który 
zilustrowany został przez wspomnianego ks. Iwana 
Wendzyłowicza i „kunsztownie oprawiony” (przecho-
wywany był w zbiorach Biblioteki Kapituły Greckoka-
tolickiej w Przemyślu; egzemplarz rękopisu nie zacho-
wał się do dziś). Równie ważną, jak edycja Służebny-
ka, inicjatywą biskupa wydanie (również w oparciu 
o druk poczajowski) nieodzownego dla każdego kapła-
na brewiarza. Wyszedł on drukiem w 1847 r. pt. Moły-
tosłow. W nem że czyn czasow cerkownych i proczych 
spasytelnych mołenij, s Troparamy i Kondakamy wos-
kresnymy, dnewnymy, swiatyja czetyredesiatnycy i 
piatydesiatnycy s Misiaczosłowom i Paschalijeju, po 
eksemplarem izdannym w Monasteri poczajewskom 
lita ot R. Ch. 1820. Napeczatan w Peremyszly, w Kny-
hopeczatni sobornaho Kryłosa ruskaho, pry Chrami 
swiataho Joanna Krestytela, hoda 1847 (do druku 
przygotowany został przez ks. Wasyla Hawryszkiewi-
cza, proboszcza w Nowej Wsi k. Cieszanowa).  

Podniesieniu na wyższy poziom intelektualny kleru 
greckokatolickiego w diecezji miała służyć także zało-
żona w 1846 r. Greckokatolicka Biblioteka Kapitul-
na, zwana Biblioteką Śnigursko-Ławrowską (obok 
biskupa drugim jej darczyńcą był kanonik Iwan Ław-



Strona 7 z 14 

 

rowski). W pierwszym okresie pod względem wielko-
ści i różnorodności zbiorów porównywana była do 
Biblioteki im. Ossolińskich we Lwowie.  

Bp Śnigurski wśród współczesnych był postrzegany 
jako człowiek o pogodnym temperamencie, bardzo 
łagodny wobec innych, uchodził za wzór dobroci i 
skromności. Szybko zyskał więc sobie powszechne 
miano „ojca wszystkich biednych i potrzebujących 
pomocy”. Wielką sympatię zyskał zwłaszcza w czasie 
epidemii cholery, kiedy to nie tylko nie opuścił mia-
sta, ale starał się wszystkim cierpiącym nieść pomoc 
duchową i materialną. W 1839 r. został wybrany 
przewodniczącym „Komisji biednych miasta Przemy-
śla” i funkcję tę gorliwie pełnił do śmierci. W czasie 
głodu w 1846 r. jego pałac był bez przerwy oblegany 
przez biednych, którym z inicjatywy biskupa wyda-
wano codziennie ciepłe posiłki.  

Jako ordynariusz stworzył w swej diecezji w 1840 r. 
pierwszą w Galicji organizację charytatywną du-
chownych greckokatolickich, a mianowicie Fundusz 
(Instytut) Wdów i Sierot, którego celem było wspoma-
ganie żon i dzieci zmarłych kapłanów. Środki na ten 
cel pochodziły z darowizn biskupa oraz systematycz-

nie ściąganych składek wpłacanych przez wszystkich 
kapłanów diecezji. O ofiarności Śnigurskiego na cele 
społeczne i dobroczynne najlepiej świadczy jego te-
stament, w którym cały swój majątek przekazał do 
dyspozycji przemyskiej Kapituły greckokatolickiej, 
polecając odpisać z niego znaczące sumy na cele fi-
lantropijne. Przeznaczył je m.in. dla: ubogich, wdów i 
sierot, Bractwa św. Mikołaja, służby (której dodatko-
wo polecił umorzyć wszystkie długi). Znaczna część 
jego spadku została przeznaczona na opłacenie na-
uczycieli ludowych, na stypendia dla uczniów 
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i członków chóru katedralnego oraz ubogich „bez 
różnicy religii”. W 1843 r. cesarz Franciszek I miano-
wał go rzeczywistym tajnym radcą dworu. 

We wszelkich sprawach publicznych Śnigurski zaj-
mował bardzo wyważone stanowisko. Zawsze starał 
się wysłuchać wszystkich zainteresowanych i dopiero 

wyrażał własną opinię lub wydawał stosowną decy-
zję. Dlatego też mimo lojalności wobec monarchii 
habsburskiej i nacisków metropolity lwowskiego Mi-
chała Lewickiego zajmował na ogół łagodne stanowi-
sko wobec kleryków i księży angażujących się w pol-
skie konspiracje niepodległościowe. W stosunku do 
pierwszych zazwyczaj odwlekał w czasie udzielenie 
święceń kapłańskich, a w odniesieniu do już wyświę-
conych najczęściej przenosił ich do odległych parafii.  

Bp Śnigurski zmarł nagle 24 września 1847 r. Jego 
pogrzeb stał się wielką manifestacją całego społe-
czeństwa przemyskiego, bez względu na wyznanie 
i narodowość. W jego opisach można znaleźć infor-
mację, że na czele bardzo długiego konduktu żałob-
nego prowadzonego przez rzymskokatolickiego ordy-
nariusza przemyskiego bp. Franciszka Ksawerego 
Wierzchleyskiego i przedstawicieli kapituł obu ob-

rządków „kroczyło około 100 duchownych greckoka-
tolickich i rzymskokatolickich, dostojnicy państwowi, 
miejscowi urzędnicy, przedstawiciele instytucji i to-
warzystw społecznych oraz nieprzeliczone masy na-
rodu – inteligencja, mieszczanie i chłopi. Pochód za-
mykali Żydzi z rabinem i Torą w świątecznych szaba-
sowych szatach, którzy żegnali biskupa przed bramą 
cmentarną, stojąc tam tak długo, dopóki nie zakoń-
czyła się cała żałobna ceremonia”. Śnigurski został 
pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Dłu-
giej (obecnie A. Dworskiego). Stało się to zgodnie z 
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jego życzeniem wyrażonym w testamencie, „aby spo-
czywać pomiędzy owieczkami”. Gdy cmentarz ten 
zamknięto dla celów grzebalnych, w 50. rocznicę po-
grzebu (1897) doczesne szczątki bp. Śnigurskiego 
ekshumowano i uroczyście powtórnie pochowano (7 
X) w podziemiach ówczesnej katedry greckokatolic-
kiej św. Jana Chrzciciela w Przemyślu (obecnie ko-

ściół OO. Karmelitów Bosych). Po raz kolejny prze-
niesiono je do obecnej archikatedry greckokatolickiej 
(dawny kościół pojezuicki pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego) w dniu 16 XII 2003 r. i złożono w pod-
ziemiach tej świątyni.  

Śnigurski był autorem wielu listów pasterskich po-
święconych sprawom religijnym i społecznym. W tych 
ostatnich zachęcał do dawania jałmużny, apelował o 
pomoc dla powodzian, pogorzelców, sierot, ubogich 
uczniów i studentów. Aktywnie angażował się 
w zwalczanie alkoholizmu na wsi galicyjskiej, pro-
blemowi temu poświęcił także kilka swych listów pa-
sterskich (zwłaszcza bardzo wymownym w tej spra-
wie był list z 10 X 1844 r.). Pozostawił także bogatą 
korespondencję kierowaną do szeregu przedstawicieli 
ówczesnego życia politycznego, kulturalnego i religij-

nego oraz pracę w rękopisie w języku łacińskim pt. 
Theologia moralis (prawdopodobnie powstała ona 
w okresie, gdy był prof. Uniwersytetu Wiedeńskiego). 
Znaczna część nie opublikowanej spuścizny Śnigur-
skiego znajduje się w aktach biskupstwa greckokato-
lickiego przechowywanych w Archiwum Państwowym 
w Przemyślu. Śnigurskiemu zarówno za życia, jak 
i po śmierci poświęcono i wydano drukiem wiele pa-
negiryków: Okazanija Wysokoho pocztenija Jeho Pre-
oswiaszczenstwu Hospodynu Snihurskomu, Jepysko-
pu peremyskomu i procz. w deń Sw. Ioanna Bohosło-
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wa dnia 8 Maja, hoda 1829, w Walawi, czerez iereja 
Iosyfa Łewyckoho. W Lwohradi. Typom Instytuta 
Stawropyhijskoho, 4 s.; Stych w czest Jeho Pre-
oswiaszczenstwu Kyr Ioannu Snihurskomu, Bisku-
powi Peremyskomu i pocz., w deń Sw. Iwana Boho-
słowa, dnia 8 misiacia Maja, roku 1837 w Walawi, 
jak w deń jeho wysokoho tezoimenitstwa: Iosyfom 
Łewyckym, Parochom Szkolskim u podnożija Jeho 
Prestoła s najbolszym uszanowańom słożennyj. 
(B.m.w.), 12 s. (powtórnie ten sam tekst został wyda-
ny języku niemieckim); Płacz na hrobi Jeho Pre-
oswiaszczenstwa i Prewoschodytelstwa Kyr Ioanna 
Snihurskoho, epyskopa Peremyszlskoho, Samborsko-
ho i Sianockoho, Jeho Imperatorsko-cesaskoho tajno-
ho Sowitnyka, Sw. Bohosłowija Doktora i procz., 
umerszoho 13/24 sentiabra, a pohrebannoho dnia 
16/28 toho misiaca 1847 roku, (B.m.w.), 4 s.; 
Nadhrobnoje Poema Jeho Prewoschodytelstwu bła-
żennopoczywszomu kyr Iwannu Snihurskomu epj-
iskopu Peremyskomu i procz., sopłemennykamy bła-
hodarnymy k’wicznoj pamiati poswiaszczennje, wo 
wremia że błahohowinijja wo oupokojenije duszy bła-
żenno ousopszoho 1-ho dnie misjacja łystopada 1847 
goda wo chrami Stawropygijskom Ouspenija Preswia-
tyja Bohodycy sowierszajemoho, prysuszczym tu że 
podawajemoje. Wo Lwihradi. Peczatiju zawiedjenija 
Stawropyhijskoho 1847 goda, 4 s.; Stych peczalnyj 
błażennoj pamiati Jeho Preoswiaszczenstwa j Prewo-
schodytelstwa kyr Ioanna Snihurskoho, Jepyskopa 
Peremyskoho i procz. Prestawłennoho 24 Septembrija 
1847 goda. Oułożen pytomcamy Semynariji gen. hr. 
kat. Lwowskoj. (B.m.d), 4 s.; Łza poświęcona zwło-
kom Jego Ekscellencyi JW. i Najprzewiebniejszego 
Jana Snigurskiego, Tajnego Radcy Jego ces. król. Mo-
ści, Najprzewielebniejszego pasterza Diecezyi Prze-
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myskiej obrządku grecko-kat., Dra Świętej Teologii, 
Dyrektora szkoły filozoficznej w Przemyślu itd., zmar-
łego w Przemyślu w dniu 24 września 1847 roku, 
przez Bogumiła z Wetlina. (B.m.d.), 7 s. (powtórnie 
ten sam tekst został wydany języku ukraińskim 
w przekładzie Teodora Leontowicza); Słeza poswiasz-
czena pamiati Jeho Prewoschodytelstwa, Preoswiasz-
czennoho kyr Ioanna Snihurskoho, Tajnoho sowitnyka 
Jeho imp. kor. Wełyczestwa, epyskopa Peremyskoho i 
procz., s polskoho na hałycko-ruskij jazyk pereweł 
Iosyf Łewyćkij iz Hruszowa. (B.m.d.), 8 s.; Słeza po-
swiaszczena pamiati Jeho Prewoschodytelstwa Ioan-
na Snihurskoho, epyskopa Peremyskoho i procz., cze-
rez Bohumyła z Wetłyna. Pereweł Antonij Łużeckij. 
(B.m.d.), 3 s.; O. Anton Łużeckij, W pamiat’ napecza-
tanja perwoj knyhy cerkownoj Leiturgikon (Służebnyj 
zwanoji) r. 1841, W typohrafiji Ep[ysko]pskij w Pere-
myszły, 7 s. 

Żywa pamięć o biskupie utrzymywała się w Przemy-
ślu przez wiele dziesięcioleci. W 1881 r. rada miasta 
chcąc podkreślić jego zasługi nadała jednej z ulic na 
terenie dzielnicy Władycze (historycznie związanej z 
biskupami obrządku wschodniego) jego imię. Ulica 
pod taką nazwą przetrwała nieprzerwanie do 1953 r., 
kiedy to przemianowano ją na Feliksa Dzierżyńskie-
go. Do dawnej nazwy uchwałą rady miasta Przemyśla 
powróciła w 1990 r. 

Wychowankiem biskupa Śnigurskiego był jego bliski 
kuzyn ks. Mychajło Werbycki (1815–1870), autor 
muzyki do hymnu ukraińskiego Szcze ne wmerła 
Ukrajina. Podobnie pod jego opieką pozostawał inny z 
jego kuzynów, również Jan Śnigurski (student filozo-
fii), który zginął w szeregach polskich powstańców 
w czasie Powstania Listopadowego. 
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Portret olejny Śnigurskiego w stroju biskupim pędzla 
Jana Kantego Gruzika z r. 1842 znajduje się w: Mu-
zeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
(kopia wysokiej jakości wykonana została prze ukr. 
malarza Modesta Sosenkę (koniec XIX w.); reproduk-
cja w: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia 
z dziejów greckokatolickiej diecezji przemyskiej, t. 3, 
Przemyśl 1996; grafika czarno-biała w owalu w pra-
cy: J. Żelechowskij, Ioann Snihurskij jeho żyzń i dija-
telnost’ w Hałyckoj Rusy, Lwow 1894; inny portret 
Śnigurskiego zamieścił W. Pilipowicz w książce: Me-
moria peremyszlan. Jepyskop Iwan Snihurśkyj w lite-
raturi peremyśkoho bidermajeru, Peremyszl 2009. 
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