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і.
Між инышши ознаками, що характеризують жите та устрій 

руської церкви, звертає на себе увагу розвиток одного орїану епар- 
хияльного уряду, що відомий з іменем крилоса. Крилос не можна 
вважати за виключну, специфічно-характерну рису українсько-русь
кого життя церковного. Основи сїєї інституциї корінять ся в устрою 
початкової християнської церкви, особливі Фази свого розвитку пере
ходить вона у церквах грецькій та римській і навіть до якого часу, 
наче відгук початкових християнських традиций, істнує в церкві 
росийській; але в церкві українсько-руській та білоруській крилос 
має дуже характерний розвиток на ґрунті місцевого життя церковного 
і під впйивом особливих місцевих обставин. Під впливом ріжно- 
родних Факторів, що так чи иньше кермували життєм західно-русь
кої церкви у брротьбі з усякими специяльними проявами життя, 
церква та дала сьому інститутові! - новий вид, одягла його у свої 
оригінальні Форми, що відповідали потребам та умовам місцевого 
життя, і довела його до досить високого ступня розвитку. Маючи 
дуже просту орґанїзацию, згаданий інститут обіймає дуже багато 
ріжнородиих сфер церковного життя, стає разом з єпископові ре
презентантові інтересів церковних перед сьвітськиві урядом і взагалі* 
відограє дуже значну ролю у руській церкві.

Форма церковного уряду, яка нагадує пізнїйпіий інститут 
крилоса, істнувала, як вже попереду згадано, ще за перших
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сів християнської церкви. При єпископській катедрі була звичайно 
так звана „присвитерська рада“, що складала ся з пресвитерів, 
близьких до катедри. Ся „рада“ вкупі з єпископом виберала канди
датів на церковні посади, доглядала церковного майна і взагалі* 
обмірковувала усі церковні справи. Під час єпископського від’їзду 
або смерти вся управа церковна лежала на обовязку „ради“. На 
чолї „пресвитерської ради“ стояв звичайно „архипресвитер“.

Сама назва крилос (власне клирос) витворилась у грецькій 
церкві і звідтіль перенесена на Русь з християньством. На Сході* 
слово к л и р  чи к л и р и к  характеризувало спершу духовенство вза
галі, яко окрему верству суспільности, виділену на служенне цер
кві, — так само, як і на Заході у такім загальнім значінню вжи
вала ся назва -  „каноник“ (canonicus). Довгий час ся назва вжи
валась, щоб лише взагалі* зазначити обовязок церковної служби ду
ховенства, зовсім не зазначаючи обовязків останнього у СФері цер
ковного уряду. Не можна установити докладно час, з якого назва 
„клирик“ починає приймати сей останній характер. Архирейські 
уряднпки характеризувались специяльними термінами — єу.у.Лг,сгіаатс- 
у.оі аpyjwsc (церковні управителі*), єу.уХ  а^о^атглої (церковні уряд
ники), хоча поруч з сим задля урядових корпораций істновали 
назви — оФфша єу//.7чУ)<7іаатсу.а, у.Хт^у.ата1). З XIII в. назва клирик 
(як сьвідчать грецькі памятники та записки, що дійшли до нас)2) 
починає вже стало вживати ся що до архирейських урядників; але 
з певністю можна гадати, що з таким характером істнує вона 
й ранніше, у XII, XI ба навіть і в X в.в. У сей вже час назва 
клирик втратила свій загальний характер і замісць духовенства 
стала означати взагалі* церковних урядників, так само, як стало ся 
і на Заході з словом canonicus, що те-ж спершу означало д у х о в 
ног о  взагалі і цілком відповідало назві — клирик у її' загаль
ному значінню. Окрім того у нас словом клирос (чи у народній 
євфоничній переетаиові — крилос) називають те місце у церкві, 
де стоять четцї та сьпівцї. На думку ироФ. Голубинского ся 
назва повела ся у нас з звичаю називати крилосом єпископських 
урядників. „Коли, —. каже він, — виводити її від низших клириків,

1) Голубине кий, Істория р. Церкви, т. І.; 2ѵѵтау[латюѵ tisqC twv осрсріул- 
ojv, хіт]07]умтыѵ хеи йо%оѵтіУлыѵ... b.xlriaCag 1778 р. патр. іерусал. Хрисанфа; Die 
Synoden und die Episcopal-Aemter in der morgenländischen Kirche von los. Zhish- 
man, Wien 1S67 p.

2) Голу б и не кий ibid. Записки Одесск. Общ. Иетор. и Древностей т. V. — 
Acta Patriarchatus Constantinopolitani, вид. Миклошича.
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то треба-ó вважати її захожою з Грециї (бо у нас низшого клиру 
не називали клиросом чи клирові), але в Грециї, скільки знаємо, 
місце, де стояли с ь ііів ц ї , зовсім не називаеть ся клиросом; щож до 
назви кріілос в значінню соборних сьвященників (єпископського 
уряду), то могло бути, що Ї ї  перенесено на місце, де стоять СЬІІІВЦЇ, 

через те, що по соборах, як се подекуди принаймні* ведеть ся й до 
сього часу, сьвященники (соборні крилоси) самі сьпівали, стоячи на 
місцях, що називають ся крилосами. Значить, синекдотична назва 
крилосом спеціального місця у церкві пішла від крилоеа чи крило« 
шан в значінню соборних сьвященників, яко еиархпяльшіх урядни
ків“1;. Таким чи нові, на думку прод>. Голубинского, незгодити ся 
з якою иеаіа рациї, сама вже назва специяльного віісця у церкві — 
крилосові сьвідчить про істнованнє у нас якогось осібного інституту 
церковного з специяльниві (упривилейованіш) гіризначеннєві у СФері 
епархияльного життя.

І справді*, коли зверневюсь до давнїх писаних павіяток наших, 
то побачивю дуже раннє істнованнє крилоеа, цко окревюго упривн- 
лейованого інституту при єпископах чи єпископських катедраль- 
них соборах. Літописець Нестор згадує в життї св. Теодосия ІІе- 
черського про „крылосъ святыя и великыя церкве Софія“. Р. 1150 
у грамоті* кн. Ростислава Мстиславича згадуєть ся про крилос евю- 
ленської епископії, що віав удержаннє разом з єпископові2). У Нов
городській І лїтописи під р. 1156 говорить ся про крилос новгород
ської св. Софії. В Іпатській лїтописи (під р. 1187) кн. Ярослав Воло- 
дивіирович похваляєть ся тим, що „добрѣ строилъ крылосъ“. Р. 1223 
„избранъ бысть... Иванъ пискупъ князевіъ Даниломъ отъ крылоса 
великое церкви святой Богородици Володішерьской“3). Взагалі*, на 
протягу усього XIII в. часто згадуєть ся про крилоси: під р. 1230 
(у Лаврентєвськ. лїтописи) — про крилос єпископа володимиро- 
князевіського, під р. 1231 -- про крилос ростовської соборної чи 
катедральної єпископської церкви4), під р. 1257 — взагалі про со
борних крилошан5), під р. Г288 — про крилос епископії володпвіиро- 
волинської. З початку ХІУ в. ві. Максим, переносячи катедру свою 
на північ, виходить туди з своївіи крилошанавш6) і т. и.

*) Голубинский, т. І.
2) Додаток до „Актовъ Историческихъ“ т, І N. і.
8) Ипатьевск. лѣтоп.“ стор. 49-і.
4) „Лавреит. лѣтоп. “.
5) Ibidem.
с) „Типографская лѣтопись“, стор. 58; Степен. кн. 1, 878.
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З поділом митрополії крилос на півднї і на півночи істнуе при 
зовсім иньших; неподібних між собою, обставинах. Тоді як на 
півдні політичні та церковні умови сприяли розвиткови сього інсти
туту, на півночи він спроквола усе підупадав, аж поки не зник до 
решти. Під час, близший до поділу митрополій, про крилос зга- 
дуеть ся на півночи досить часто; але де-далі, звістки про його 
все меньшають а нарешті й зовсім зникають. По смерти м. Максима 
за якого став ся поділ митрополії з Володимира у Царьград їде 
кандидатом на митрополїта Геронтий, беручи туди з собою і „са
новники церковныя“, се-б то крилошан — після буквального пе
рекладу грец. архсѵтес1). У грамотї московського митр. Феогноста 
(1334—1353) згадано, що рязанський владика приїхав до його „съ 
крилошаиы своими“ з приводу роздїлу рязанської та сарайської 
епархій2). Р. 1379 кандидат на митрополїту Мітяй їде до Царго- 
рода з крилошанами3). Р. 1393 м. Киприян вихрещував трьох татар, 
що приїхали у Москву, „со всѣмъ своимъ крилосомъ бѣло образу
ющимъ“4). У науці того-ж м. Киприяна духовенству під р. 1395 
теж згадуеть ся про крилошан: „ино гды бываютъ сборныя церкви, 
а суть попы крилошаны съ дьяконы“5). Але не видко, щоб кри- 
лоси тут відогравали яку замітну ролю у церковнім життю; тут, 
як видко, крилоси істнують більше через храдицию, не маючи май
же ніякого Фактичного значіння.^ У ХУ в. звістки про крилоси 
по Московщині уривають ся і проФ. Голубинський догадуеть ся, 
що за м. Іони крилос зовсім перестав тут істновати6). Що на 
півночи не стало крилосу, сього як побачимо далї, колегіального 
орїану церковного уряду та суду, то се річ цілком нормальна. 
Централїзация княжої власти, що відсунула орїани внутрішної само
управи земської, безперечно повинна була сполучати ся з такою-ж 
централїзациєю і в СФері Церковній; центральна митрополича або 
взагалі єпископська власть спроквола відсовувала орїани колегіаль
ного уряду церковного і заміняла їх окремими адмінїстрацийними 
інституциями, що безпосереднє від неї залежали. Обопільне піддер- 
жуванне сьвітської та духовної власти зовсїм натурально доводить 
до того, що колегіальні орїани церковного суду та управи слабша
ють і навіть зовсїм зникають.

9 Степен. книга 1. 444.
2) Акты Ист. т. І N. 1.
3) Карамзін У, увага 57.
4) Ibidem, увага 254.
а) Акты Истор., т. І N. 1і.
ö) Исторія руе церкви т. І ч. 1.
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Цілком супротилежне бачимо у церкві українсько-руській та 
білоруській, що істновала в границях Литовської та Польської держави. 
Тут з причин широкого розвитку земського права цілком можна 
було розвинутись внутрішній самоуправі і в церковній СФері, — 
промеж духовенства. Тут церква не мала певної допомоги від сьвіт- 
ського уряду, і се вимагало, щоб члени „клира“ і навіть м и р я  не 
брали яко мога ширшу участь у церковному життю, щоб енерїіч- 
нїйше боронити інтереси церкви перед державним урядом. Наслід
ком сього повинен був виникнути розвиток колегіальних Форм цер
ковного устрою; так, тут, наприклад, виникають брацтва — най
характерніш а колегіальна Форма церковного життя. Такий стан 
річей дуже повинен був сприяти розвиткові! у руській церкві кри
лося, яко колегіальної Форми епархияльної власти, організованої 
з репрезентантів церковної іерархій.

Поважне значінне крилоса, яко орґана епархияльної власти 
видно вже з перших історичних згадок про нього, які зацїлїли до 
нашого часу. Говорячи про крилоси, історичні памятки майже 
кожен раз відокремлюють його від простих сьвященників і вжива
ють що до нього таких епитетів, які ясно показують, іцо під кри- 
лосом треба розуміти корпорацию сьвященно-служителїв зовсім осо- 
бих, які стоять внсше рядового духовеньства та мають у своїх ру
ках власть: „игумени и попове и святыя сборныя церкве крил осъ“, 
каже літописець у одному місці* про крилос, ясно виділяючи його 
з промеж иньших орґанів церковної іерархиї;1) „игумени и попове 
и черньци и пресвѣтлый крилосъ соборныя церкве Святыя Богоро
дицы“, говорить таж лїтопиеь у другому місці, зазначуючи особ
ливу шанобу та значінне крилоса у церковній іерархиї2). У життю 
св. Авраамія Смоленського протопопа катедрального архирейського 
соборного крилоса названо першим повіеж старших: „призва (еп. 
смоленський) єдиного отъ своего честнаго крылоса перваго отъ 
старѣйшихъ протопопа именемъ Георгія“3). „Коли протопоп собор
ного крилоса есть „первый изъ старѣйшихъ“, то ясно, — каже 
ироФ. Голубинский, — іцо всі соборні сьвященники-крилошани то 
старійші (поважнійші); коли-ж вони старійші, то очевидно, що вони 
то корпорация епархияльних урядників та начальників“4).

*) Лаврент. лїтоп. під р. 1230.
2) Лаврент. лїтоп. під р. 1231.
3) Правоел. Соб., 1858 р. ч. 3.
4) Голубинский, Исторія Р. Церкви т. І ч. I.
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Про митр. Максима сказано, що він, переносячи катедру ми
трополії з Київа до Володимира, узяв з собою і увесь свій кри- 
лос; ясно, що якби його крилошане були прості сьвященники, то 
йому зовсім не було-б потреби брати їх з собою, бо таких він знай
шов би і у Володимирі; як що-ж він забрав їх, то, певна річ  ̂ вони 
були не просто сьвященники, а разом і епархияльні урядники. З та
ким саме урядовим значіннєм бачимо крилос в українсько-руській 
церкві і за увесь час його дальшого істновання. Не знати з якої 
причини з XIY в. згадок про крилос в українсько-руській церкві 
зацїлїло дуже піало, коли порівняти з попереднім, а особливо 
з дальшим часом. Але що крилос тут не заникав ся і не підупа
дав навіть, видно з того, що у дальших віках — ХУ, ХУІ та ХУІІ 
бачимо його повний розвиток та розповсюдненне в українсько-руській 
церкви; за сього часу ми знаходимо в грамотах єпископів, князів, 
королів, в наданнях, судових та иньших актах силу згадок 
про крилоси і по усїх тих документах крилос виступає з та
кими рисами, які характеризують його, яко орїан епархияльної 
власти, що разом з єпископом керує надзвичайно широким кругом 
справ епархияльних. Широке розповсюдненне та розвиток кри- 
лосу у сей час можливі тільки під умовою попереднього процесу 
міцного орїанїзованя його в Х1У в.

На жаль, при усій численности історичних згадок про кри
лос у руській церкві, згадки сї дуже загальні, уривкові, зазначу- 
ють часто один лише Факт, дуже рідко дотикаючись внутріш
нього його змісту. Зпроміж усїх відомих доси історичних памя- 
ток не має ні одної, де було-б точно та докладно показана орґа- 
нїзация крилоса. Отже через се дуже трудно з’ясувати ясний та 
певний тип сього дуже цікавого епархияльного інституту. Доводить 
ся поки що користати і з сих уривкових даних і на підставі їх 
но можности представити його внутрішний склад та орїанїзацию.

II.

Основний склад соборного крилосу утворив ся із сьвящен- 
ників катедрального міста. Сьвященники мійських церков^ групу
ючись біля соборної церкви входили в склад крилосу. Про таке 
сполученнє парохияльних обовязків з крйлошанськими сьвідчать 
підписи членів крилосу, де поруч з іменем еьвященника-крилоша- 
нииа написано імя тої парохияльної церкви, у якій він числив ся
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сьвященником1). Такий був звичай і грецької і римської церков: 
єпископські урядники з сьвященників були — одні при ■ єписко
пах та їх катедрах, а иньші — мали свої параФІЇ; так само і в рим
ській церкві presbyteri cardinales, що складали папську колеїію 
були разом і парохами парафій, від яких й до сього часу набува
ють свої титули2). Невідомо, чи всї мійські сьвященники входили 
в соборний крилос: в деяких памятках мійські еьвященники-
крилошани наче-б-то відокремлюють ся від не-крилошан; так в одному 
документі* говорить ся про суплїку єпископа, „съ протопопою 
и иншими свяченъникы съ крылошаны церкви соборное Володи- 
мерское“ , подибують ся і такі уваги: „протопопе и при нимъ стар
шимъ презвитером“, або: „крылошане. каждое церкви соборное, то 
есть протопопы и старшіе зъ нимъ пресвитеры3)“. Але тут під „ин
шими“ та низшими сьвященниками можна розуміти не мійське, 
а сільське духовеньство; принаймні, немає певних доказів, іцо б 
деякі з мійських попів через що-небудь не входили у крилос: 
навпаки, склад соборного крилосу в змісті* більшости актів 
ототожнюєть ся звичайно з усїм мійським духовенством. Між кри- 
лошанами не було тільки брацьких сьвященників. На думку ироФ. 
Голубинського, крилошани тільки номінально лїчили ся парафіяль
ними сьвященниками, а дійсно на своїх параФІях держали підруч
них сьвященників, що не входили в крилос. Але сїєї думки ЗОВСІМ 
не підпирають писані памятники.

До крилосу окрім сьвященників инодї залїчувано і дияконів. 
Коли завважити на широкий, як побачимо далї, обсяг дїяльности 
крилоса, то співучасть у крилосї дияконів стає зовсім нату
ральною. Дияконови можна було навчати ставлеників, брати участь 
у торжественны соборній службі, розпоряджати крилошанською 
канцеляриею. Справді*, під відомою грамотою еп. львівского Мака- 
рия (р. 1539), якою він стверджує права крилошан, поруч з кри- 
лошанами сьвященниками підписаний і диякон Захарпя4). Можна 
з певностю гадати, що диякони стають членами соборного кри- 

. лосу вже ранїйше. Принаймні, - 50 років опісля участь дияко
нів у крилосї стає вже так натуральною та законною, що 
у грамоті Ипатия ГІотї’я, яка мала на меті реїламентовати 
орїанїзацию крилоса, диякон стає вже неодмінним членом кри-

г) Акты Юж. и Зап. Р. т. L N 103.
2) Голубинеїшй, т, І. ч. 1.
3) Архивъ Ю. 3. Р. т. І. ч І N 68.
4) Акты 10. и 3. Россіи, т. І N 103.
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лосу.1) На основі сїєі гравюти головниві обовязкові диякона есть пи- 
сарство; але сей обовязок, певна річ, не виключає й иньших. Инодї 
за писаря капітули був навіть і мирянин2); але у такому разї 
трудно припускати, що б сей писар входив у капітулу, яко член 
її. Певно, се був нанятий писар, що не належав до числа крилошан, 
на нього накладались деякі канцелярські обовязки і ему дору
чало ся від крилоса розпоряджати деякими його справами, особливо 
в зносинах із світським урядові; а. для сього зовсїві не треба було 
конче належати до крилошанського гурту.

Протопопа оббірали з провіеж себе еавіі крилоінане, а ствер
джував єпископ3). Безперечно, обранне се було до живоття і за
сновувалось на особливовіу авторитеті* та заслугах обіраної особи, 
бсть, правда, одина звістка з XVII в. в гравютї Ісаії Балабана, де 
сгверджуєть ся обранне протопопа на один тільки рік4), але ледви чи 
вюжна вважати се за норвту. Сей иротопоп стояв на чолї крилоса 
Значіннє його в крилосї, як можна судити на основі докувіентів, 
було велике. По актах дуже часто, коли згадуеть ся про крилос, 
і вія соборного протопопа виступає окревю поруч з іаіеневі кри
лоса. Инодї, в особливо важних випадках, що належали до 
всієї церкви, як наприклад, на Віленськовіу соборі р. 1509, за- 
віісць крилоса підписуєть ся протопоп, яко репрезентант остан
нього5). Инодї під актавш бачиаго тільки підписи єпископа та про
топопа, а крилошан зазначено взагалі6). Протопоп, аіабуть, був го
ловою на крилошанських засіданнях, керував нивш, ставив чергові 
питання, які була потреба обвііркувати та ин. Серед суспільноети 
авторитет його стояв дуже високо, навіть у порівнянню з нньшивш 
членавш крилосу; так, його, яко поважну людину, часто обіра- 
ють опікунові7).

Значіннє протопопа розвиваєть ся повагові, разові і поруч з тіш, 
як зростає значіннє савюго крилоса. Кульвіінацийниві Фактові, що 
показує вагу як савюго крилосу, так і його голови — протопопа, 
стає право навіістництва. Відовю, що крилоси істновали і не по 
катедральних віістах. Так, напр., крилос був при соборі у Вільні,

Ч Архивъ Ю.-З. Р. т. VI, ч. 1, N 84.
2) Архивъ Ю.*3. Р, т. І. ч, І. N 39.
я) Акты Ю.-З. Р. N N  103 та 118.
4) їїстор. Акты, т. І. N 289, Русск. Ист. Библіотека, т. IV.
5) Архив Ю-3. Р. т. І. ч. І. N 55.
®) Вил. Арх. Сб, VI. N 39.
9 Акты ГГетрушевпча, N 3.
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тодї як матрополїт, до епархиї якого належало се місто, жив 
у Новогрудцї. Для урядування крилосом, яким не мрже керувати 
сам єпископ, звичайно, настановляв ся єпископський намістник, 
який заміняв собою, що до крилосу, особу єпископа. Розуміеть ся, 
що намістник, що не належав до гурту крилошан, міг ставити 
значні перешкоди крилошанам у їх звичайних справах і навіть об
межовувати сферу дїяльности крилоса. - Тодї роля крилоса була 
дуже невеликою. Такі Факти і справді трапляють ся в XIV, XV 
і навіть з початку XVI в. Так р. 1498 вел. кн. Олександер видає 
грамоту, де сказано., що „священницы мѣста Виленскаго“, се б 
то крилопщне, скаржать ся на те, — межи иньшим, — що м. Ма- 
карий „далъ былъ отъ себѣ въ мѣстѣ Виленскомъ намѣсничьство 
архимандриту святоѣ Троицы; а за первыхъ митрополитовъ, они, 
крылошане, намѣсничьство отъ митрополитовъ держали, а Троицкіе 
архимандриты намѣсничьства не держивали“. Кй. Олександер. ухва
лив, щоб намісництво у Вільні належало до одного з членів кри
лосу, — „бо мы, — як каже він, — старины не рушаемъ (не відки
даємо), а новины не вводимъ“1) Таким чином намісництво, як 
видко з наведеної грамоти, належало звичайно до самого крилосу 
і, коли так бувало, то се, певна річ, було найпридатнїйпшм часом 
задля розвитку його дїяльности. Але трапляло ся, як бачимо, й так, 
що намісництво через якісь там заходи єпископа переходило до 
рук. ченців; се було дуже незручно крилошанам і викликало рем- 
ствования та скарги з їх боку. Але скарги еї не завжди мали одна
ковий успіх. Траплялось, що за допомогою єпископа архимандрити- 
намісники задержували своє становище і навіть дозволяли собі 
значні утиски. Се викликало великий антагонізм між крилошанами 
та намісниками ченцями. Про сё дуже виразно говорить „пункта 
одъ... священниковъ собору Виленскаго“, подані, як треба думати, 
р. 1511 митрополїтови Й осифови Солтану2). Утиски архимандритів- 
иамібтників дїяльности крилосової виявляли ся втрученнем у су- 
дово-адмінїстрацийну діяльність його, нехтованнєм його прав та 
цривелеїв і нарешті, безпосередною властию над крилошанами, про
стими утисками що-до самих членів крилосу. Як великі бували сї 
утиски, свідчать ті ж самі „пункта“, що виразно згадує „о розныхъ 
зневагахъ и долегливостяхъ, которыхъ значне зъ ущерпкомъ здо
ровья нѣкоторыхъ зъ насъ (крилошанъ) на себе отъ отцовъ закон
никовъ (ченців) дозналысьмы и поносимъ“. Через се сьвященники

*) Акты Зап. Р. т. I. N 152.
2) Вшіен. арх. сб. т. YI, N 3. 
Записки Наук. тов. ім. Шевченка т. IX. 2
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віденські просять, „абы ординацыя, одъ в. м. пана намъ споряже- 
ная, межы нами была подъ таковою однакъ, кондыцыею, жебы 
чесные отцеве законники жданое владзы ани юрыздыки надъ нами 
не роспростирали, ани въ жадные справы, суды, ряды, такъ звер- 
хніе, яко и церковные, до насъ належачые, не уступовалисе; 
кгдыжъ подъ претекстомъ намЬсництва звыкли насъ частократо 
зневажать, что подъ часъ не безъ горшення великого свЬцкихъ 
особъ бываетъ“. Укупі з тим еоборні крилошане просять, щоб під 
їх заряд віддано було Фундуші на соборну і ияьші церкви, титул, 
книжки та печать капітули і взагалі*, щоб вони, крилошане; „не 
только назвиекомъ, але въ речы самой соборовыми были“. І в ХУІ в. 
крилоси взагалї й досягають незалежності! від втручення в їх справы 
чорного духовенства. На протягу сього часу намістництво прото
попа так стає звичаєм та входить у силу, що з початку XVII в. 
назва — намістник та протопоп — стають синонїмами1). З другої 
ж половини XVI в. значінне крилоса та протопопа крилошанського 
виростають так вже, що крилошане встоюють за свої права та 
привелеї вже не супроти архимандритів/ а супроти самих єписко
пів. Тепер на черзі* став розвязанне питання про урегульованне 
відносин крилоса до єпископа. І треба признати, що, не вважаючи 
на всї неприхильні обставини, крилосови вдалось не тільки встояти 
за своє істновання та свої права, але ще й значно розширити їх та 
досягти у самому кіицї XVI в. можливо докладного юридичного СФор- 
муловання своїх прав та орсанїзациї. Під кінець XVI в. у сьоаіу до
помагають крилосови самі єпископи, що ранїйте вели потайну бо
ротьбу з ним, а тепер стають на його сторону, бо побачили у ньому 
певну силу й захтїли скористати з неї. Взагалї XVI в. єсть епохою 
найширшого розвитку дїяльности крилоса.

ІІЇ.

Крилос, як орґан епархияльної власти, натурально, мусів, на 
основі.Формальних реґламентацнй крилошанської орїанїзациї бути у 
згоді з головою епархиї і признавати єпископську власть в епархияль- 
них справах: крилошане повинні „вѣрность и вшелякое послушен
ство повинное єпископу... яко пастырю своєму, ., завше во всемъ 
отъдаватиѴ) В справах божої служби крилошане корились епи- * 2

') Акты Петрушевача NN 3 та 4
2) Aps. ІО-З. Р. т. YI, ч. I N 8-і«.
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екоиови безумовно, навіть тодї, як єпископ, очевидячки, був не
справедливим, і коли крилошане одночасно в иньших справах пе
речили та не корили ся епископови. Тут бачимо дуже докладне 
розмежуванне церковної служби та урядовання. Р. 1583 луцький 
єпископ Іона Борзобагатий звелів запечатати у Луцькім усї сїм 
церков парафіяльних, дозволяючи крилошанам відправляти службу 
тільки у соборі. Крилошане неодмовно підлягають такому розпо
рядкові хоч і розуміють, ЩО „НИ для чого ицого то намъ вчинилъ, 
хотячи на насъ подачки якие собе вытягнути, што есмо не по
винна“1). Р. 1595 м. Михаил заборонив віденським сьвященникам на 
півтора місяця відправу служби божої за те, що вони йшли су
проти унїї, а другого року (1596) Игнатий Потїй видав росказ до 
протопа за усїх сьвященників берестейських, що б вони, під страхові 
клядби та відлучення від церкви, не відправляли „треб“ для бе
рестейських братчиків теж за те, що ті змагали ся проти унїї2). 
У тім і другім разі’ крилошане не переступають наказу єпископ
ського хоча, як видко, особисто не згоджують ся з його переко
наннями- Така покірливість крилошан свовіу духовному голові тим 
більш характерна, що одночасно з сиві вони виявляють рішучу 
опознцию епископови, коли справа дотикаеть ся інтересів усієї епар- 
хиї та церкви і входить в обсяг їх ковіпетенциї. Р. 1595, три 
віісяцї після заборони ві. Михайлові відправи, віденське духовенство 
подає протест супроти вштроиолїта та єпископів за те, що вони зго
дились на унїю, не порозумівшись з патриярхом, духовенствові та 
народові, і відмовляє корити ся волї єпископів.3) Так савю рішучо 
встоюють крилошане і за права свої, яко парафіяльні сьвяіценники. 
Р. 1542 протопоп і всї сьвященники віденських церков „обтяжливе 
велико“ скаржать ся королеви, що бурмістри, радцї та міщане ві
денські, грецького закону, випросили собі від митрополїта грамоту, 
і на основі її всїх духовних підбивають під свою справу та власть 
і хотять їх зробити у всім підлегливш собі; а як хто не корить ся 
їм, то вони відставляють таких від церков і за згодою вштрополїта 
віддають церкви иньшим. Король двома грамотами на імя митро
полїта та міщан віденських спинив “се надужиття, задовольнивши 
таким чином скаргу віденських сьвященників і отверто зазначивши 
митрополїту: „не есть рѣчь имъ подобная, и абы ты священниковъ,

2) Архивъ Ю-3. Р. т. I, ч. 1 N 33.
2) Макарий т. IX, стор. 599 та 649,
8) Акты 3. Р. т. IY, N 90.
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богомольцевъ нашихъ, листы своими записывати, або кому въ моцъ 
ихъ подавати діѣлъ.“1) У сїм разї митрополича грамота, якою 
піддавав ся крилос під суд мійський, була тим більш незаконною, 
що й сам митрополїт не мав права особистого суду над крило- 
шанами, а через те й не міг передавати такого права нікому дру
гому. У грамоті еп. Макария до львівського крилосу, — яка опи
раете ся на звичай по иньших еиархиях, — виразно говорить с я : 
„еслибы былъ который крылошанинъ виступный напротивъ владыцѣ, 
не маетъ его жадною казнью владыка карати, едно отлучити отъ 
служенія“, і далї: „крылошаиина не маетъ нѣкто судити, едно 
суд духовный“.2) З сього виходить, що безконтрольну власть над 
крилошанином єпископ мав тільки в сфері церковної відправи. Суд 
же над' крилошанами за провини, що виходять за Сфери церковної 
відирави, належав не до єпископа, а до „суду духовного“. А що 
не було другого епархияльного орґану з ширшою, нїж яку мав 
крилос, судово-адмінїстрацийною комиетенциею, то треба думати; 
що суд над крилошанином належав до самого ж крилосу. Розумі
ють ся, що у склад сього суду входив і єпископ; останньому, може, 
у більшости випадків навіть належала інїциятива самого суду. Ві
домо, наприклад, що р. 1595 митрополїт покликав до себе на суд 
у- Новогрудок віл енського протопопа з усїма крилошанами3) ; сей 
суд складав ся, мабуть, з йовогрудських крилошан з митронолї- 
том на чолї.

З материяльного боку відносини крилоса та єпископа означали 
ся податками крилошан на єпископа, обопільною участю у дохо
дах за деякі церковні відправи та в ріжних церковних жертвах. 
Крилошане платили катедральному епископови малий податок — 
„сборныя куници“ та „подъѣздное“4). Крилошане хотїли раз на 
завжди урегульовати сей податок, покликуючись на давнї звичаї та 
шукаючи в тім допомоги у державного уряду. Нормою платні наприклад 
віленські священники лічили за „куницю“ 20 грошей, а „подъѣздное“ 
— по золотому та по бочці меду раз на рік.5) Епископн ж, навпаки, 
инодї дбали збільшити сей податок як напр., м. Мака рий, на якого 
скаржили ся віленські сьвященники6), або еп. Іона Борзобагатий,

г) Акты 3. Р. т. II, N 219.
а) Акты Ю. и 3. Р. т. І N 103.
3) Исторія Р. Ц. Макария IX, 599.
4) Акты 3. Р* т. 1. NN 152 та Ш .
5) Акты 3. Р. т. І. N 152
б) Ibidem.
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що навіть заборонив крилошанаві правити у церкві за те, що ті 
зрекли ся виплачувати, що він хтїв. Ннодї також єпископи виявляли 
претенсиї обкласти податками деякі з крилошанських доходів; так, 
той самий ві. Макарий почав був брати з соборних сьвященників 
половину платні* за молебні, частку за похорон. Та. в такім разї 
крилошане рішучо протестували, признаючи за митрополїтом одно 
лишень право на платню за місце для могили біля соборної церкви1). 
Але инодї єпископи цїлком законно брали участь укупі з крило- 
ціанами в иодїлї церковного доходу. Так, грамотою львівського еп. 
Макария установляло ся, що б єпископ укупі з крилошаиами кори- 
стував ся з доходу від церкви св. Юрия у Львові, з десяти одразу 
завювлених сорокоуствів, за посвяченнє нових церков по львівському 
ііо в іт ї, за висьвяченнє клириків.2) .Часто також єпископ та крилос 
дїлять ся жертвами, призначеними на обопільну користь їх3). Але 
подарунки на самий крилос зостають ся непорушними для вжитку 
єпископа, инодї під страхові значної грошової кари4). Певна річ, 
бували й надужиття, але се вже виходило з законної норвіи. Так 
же савіе крилошане не залежали від єпископа і що-до віайна своїх 
парафіяльних церков. Ось що відповідав, напр.. вштрополїт, коли 
віденські бурвтістри та радцї подали йовіу суплїку на деяких віден
ських сьвященників, що, не сповістивши нїкого з параФІян, поза
ставляли церковні будинки: „вій в товіу неповинні перед вавш; ви 
самі вибіраєте сьвященників, а не вш; ми тільки з вашої волї бла
гословляємо їх до тої чи сеї церкви, ярсу їві даєте, — тож савіі 
й стережіть церковні будївлї від таких своєвольних сьвященників“5) 
' Такиві чинові, бачивю, що крилос з правового та віатерияльного 

боків у значній мірі не залежав від єпископа. Оя незалежність 
инодї давала крилосови спровюгу ставити епископови деякі рішучі 
увюви, — sine qua non. Ось як напр. пише під проводові крилосу 
галицько-руське та подільське духовенство до ві. Макария: „пре
освященний господине!... Еслнжъ бы ваша віилость теперь про насъ 
иодданыхъ вашей святыни и дѣтей своихъ не рачилъ стати вюцно 
до короля его ясности и съ князьми и паны ихъ вшлостію христі- 
анскивш ; тогды-бъ трудно ся вашей віилости было писати галицкивіъ

*) Акты 3. р. т. I. N 152.
2) Акты Ю и 3. Р. т. I, N 103.
8) Акты 3. Р. т. II. N 101.
4) Вшг. Археогр. Сборн. т. YI, N 6.
5) Вид. Арх. Сб. т. 1Y. N 34
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митрополитомъ“1). А з самого початку XVII в. залежність крилосу 
від епископа була так незначною, що нареченний єпископ львів
ський Евстафій Тиссаровський дає крилосови таку невигідну для 
себе обіцянку: якби „противъ правилъ святыхъ богоносныхъ отецъ 
и ихъ праву клероскому безъ притомности зданя и позволенія ихъ 
сиолного засѣдали и отправовати справы (а звлаща головнѣйшіе, 
важился, альбо въ ихъ рядахъ, доходахъ церковныхъ самъ черезъ 
себе прешкоду чинилъ, альбо кому чинити допустилъ, альбо по 
змерломъ епископѣ передъ выстямъ зуіюлного року, альбо и будучи 
на епископства степень хиротонисаный на епископѣю въѣхалъ и чи- 
ненія личбы отъ, нихъ вытягалъ: добровольне самъ то на себе и на 
потомки мое зоставую и вкладаю“2 3). Певна річ, що ся грамота на- 
реченного єпископа, написана для того, щоб здобути прихильність 
духовенства і особливо крилоса, могла багато дечого наобіцяти. 
Але вже'Ж таки вага крилосу в той час повинна бути дуже великою, 
коли єпископ перш за все дбає запобігти його прихильносте 
І справді, коло сього часу права крилосу стають вже так широ
кими, адмінїстрацийні та судові обовязки його — так значними, 
а материяльне становище так вже забезпечене, що можна з пев
ністю установити Факт дуже незначної залежности від єпископа 
та взагалі великого значіння крилосу перед початком XVII в.

IV.

Обсяг справ, що доглядав крилос, дуже широкий. Крилошане, 
як ми вже завважали, приписувались до соборної церкви якогось 
міста і складали з себе штат соборних сьвященників, будучи одно
часно парафіяльними сьвященниками і справляючи ріжні епархи- 
яльні обовязки. По деяких містах Московської держави (як, напр., 
в Москві або Новгороді*) було по кілька соборів, до яких припису
вались парафіяльні церкви якогось мійського району. А в Литовській 
митрополії було навіть і по великих містах завсїди по одному со
бору, до якого й приписувались усї иньші парафіяльні церкви 
мійські. Се залежало, певна річ, від ріжного призначення, яке мали 
собори у Московській та Литовській Руси. У першій собори були 
осередком тільки для справ церковної служби у якому-небудь (мій-

*) Акты 3. Р. т. II. N. 197.
2) Акты Петрушевича, N. IV.
3) Акты Петршевича, N. IV.
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ськозіу) районі*, бо часто-епархияльні дїла належали до специяльних 
су^ово-адміністрацийних орґанів; у Литовській Русії, де таких орґанів 
не було, собор був загально-епархияльним осередком, навколо якого 
купчились усе церковно-адмініетрацийне й судове житте та діяль
ність еиархиї. На основі відомої грамоти еп. львівського Макария, 
крилосу підлягають взагалі „справы духовный“1;. У склад сих 
„справ духовних“, як видко з тієї-яс грамоти, входили справи 
церковної служби, адміністрацій та суду, так — до крилошан нале
жить право сьвятитп церкви укупі з єпископом, правити епископією 
цїлий рік після смерти єпископа, обірати намістника, видавати 
ПОЗВИ ДО духовного суду, судити членів крилосу Й Т. и. У СЇХ Сферах 
егіархияльного життя крилос стає живим, дїяльним оріаном, що 
разом з єпископом і під його проводом кермує всїм життєм епар- 
хияльним. Епископ у церковно-адмінїетрацийних та судових роспо- 
рядженнях своїх, майже що разу вважає за потрібне оговоритись, 
що розпорядження ті видано „сполечно“ або „весполъ съ капітулою, 
або крилошаны“, або-яс принаймні прямо нотує, що при обмірко- 
ванню якої-небудь справи був крилос. О скільки участь крилоса 
у судово-адмінїетрацийнім життю енархиї була звичайною і як 
сей звичай з часом набув юридичної сили, — видно з дуясе ха
рактерної що-до сього обіцянки львівського епископа Евстафія Тис- 
саровського „противъ... ихъ праву клероскому безъ притомності! 
здаия и позволенія ихъ не засѣдати и не отправовати справи 
(а звлаща головнѣйшіе)“.

Обовязком крилошан, яко соборних сьвященішків, була перш 
за все відправа служби божої у соборній церкві. Звичайно не усї 
крилошане разом відправляли у соборі слуясбу боясу; у грамоті 
львівського еп. Макария з приводу платні крилошанам від ставле
ників говорить ся: „а што будутъ нѣкоторый крилошане со владыкою 
служити, тымъ маетъ новоевященый дати по грошу“, — себ то 
у Звичайній відправі брали участь лишень деякі крилошане по черзі 
чи власній охотї. Увесь крилос правив у соборі, певне, тільки 
у особливо - значних випадках (надр., у . неділю православія); 
инодї навіть деякі приватні треби, як, нанр., похорон, відправляли 
.усї крилошане „соборне“ але се робилося з власної охоти самих 
парафіян і на основі особого коясен раз порозуміння їх з крилоша
нам и ; була навіть особа такса за відправу похорону „соборне“ — 
усім крилосом2). Для обовязкової відправи в соборі ставлено чергу.

*) Акты Ю. и 3. Р. т. І N 103.
2) Акты 3. Р. т. II., 231.
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Кожний крилошанин, як знати з грамоти львівського еп. Макария1), 
мав свій тиждень, і протягом його повинен був служити в соборі 
обовязково. Участь у відправі иньших, нечергових крилошан була 
більш меньш припадкова. Окрім обовязку звичайної церковної від
прави на чергового крилошанина звичайно накладались ще деякі 
специяльні обовязки. Так, він був духовником ставлеників, навчав 
їх служби божої2), поминав душі жертвователїв на собор3). Окрім 
того один з крилошан обовязково повинен брати участь у посьвя- 
ченню єпископом церкви4).

_ У.

Відправа у соборі не була специяльним обовязком для крило
шан; навпаки навіть, — саме причисленью крилошан до собору 
й відправа у ньому служби божої були лишень необхідним на
слідком иньших специяльно-крилошанських обовязків їх, для вико
нання яких треба було скупчити крилос біля одного якого-иебудь 
осередку, у сім разі — собора. Обовязки, іцо характеризували сле- 
цияльну діяльність крилоса, були адмінїстрацийно-судові.

До крилошан перш за все належить право голоса у справах, 
що дотикають ся усїєї епархиї і навіть церкви. Крилошан е та 
репрезентанти крилоса, протопопи, беруть участь на соборах епар- 
хияльних та загально-церковних і підписують ся під соборними ухва
лами; так, напр., було на соборі р. 15095). Як на дуже важний 
Факт, що сьвідчить про велике значінне крилосу у справах загально- 
епархияльного характеру, слїд завважити на участь крилосу в розме- 
жованню епархий. Відомо, що владика рязанський, приїздив до 
м. Феогноста (1334—1353 рр.) з „крылошаны своими“ з приводу 
розмежовання епархий рязанської та сарайської6). Як що так було 
в державі Московській, де значінне крилосу було взагалі невелике, то 
тим більш, треба допустити компетенцию крилосу у таких справах 
на Україні та Білій Руси, де взагалі було більше простору для дї- 
яльности крилосу. В епархияльних справах дійсне значінне крилоса

г) Акты Ю. и 3. Р. т. І. N. 103.
а) Ibidem.
8) Акты 3. Р. т. І. N. 114.
4) Акты Ю. 3. Р. т. І. N. 103.
б) Акты Истор. І. N. 1.
°) Ibidem.
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ясно вже виступає з того Факту, що після смерти єпископа крило- 
шане мали право білып-менып довший час держати епископію під 
своїм зарядом. Спершу, мабуть, термін урядовання епископією не 
був точно визначений. Згодом, у ХУІ в., еп. Макарий установляє 
сей термін вже певно — протягом одного року: „а если владыка 
умретъ, крылошани мають держати рокъ цѣлый у своей моцп 
епископію“1). Коли у сім разї зазначаєть ся найдовший термін кри- 
лошанського урядовання епископією, що не виключає все-ж ра- 
нїйшого висьвячення єпископа, — то вже з початку XVII в. кри
лошане .набуващть право держати у своїх руках епископію щонай- 
меньше рік2). За сей час усї епархияльні справи в сфері адміні
страції та суду були в руках крилоіпан, виключаючи, певна річ, 
хакі справи, де потрібна була участь єпископа з боку його сьвященно- 
ієрархичного стану. Розумієть ся, що участь крилосу у епархияль- 
них справах не могла цілком урвати ся, коли вступав на катедру 
єпископ, а повинна була Функционовати у більшій чи меньшій мірі 
й за нього. Принаймні, зі вступленнєм на катедру єпископа не ба
чимо біля нього нових судово-адмінїстрацийних орїанів; а з сього 
виходить, що усї Функції епархияльного суду та адміністрації, як 
і попереду, зоставали ся за крилосом. Крилошане разом з єпископом 
обмірковують, скільки участи мають брати параФІяне у церковно
парафіяльних справах (про що в актах завважаєть ся, що се питаннє 
великої ваги і що розвязання його нема в соборних правилах3), 
укупі подають зажаленя на випадок наруги над сьвятинею4) або 
сьвягценною особою5), разові роспоряджують справою розводу6). 
Спільно з єпископові крилошане пікловали ся теж про удержаннє 
при соборній церкві дяків, дияконів, сьпівцїв, про кошти на 
проповідника, про, відкриттє шкіл та настанову учителїв, про заве- 
деннє шпиталїв, обравши для заряджування сиві осібну ковіісию7). 
У ставропігіяльній грамотї царгородськ. патр. Максивіа, виданій 
Київо-печерськовіу віанастирю, говорить ся: „а въ тотъ вюнастыръ 
Печерскій ничимъ не вступатись митрополитовіъ кіевскимъ, а ни 
клирыкомъ СОФеЙСКИВІЪ, никакивіъ деловіъ вѣчно, и никому нновіу“8).

г) Акты ІО. и 3. Р. т. I N 103.
2) Акты Петрушевича N Ł
3) Вилен. Археогр. Сборн. IV N Ł
4) Архивъ Ю. 3. Р. т. I ч. 1. N 63.
5) Ibidem N. 69.
ß) Макарій IX., N 138.
7) Архивъ Ю. 3. Р. т. I. ч. I N 55.
8) Див. у Голубииського в редакції житія XV в. що має в основі с-ю грамоту.
Записки Наук. тов. ім. Шевченка, т. IX. ' З
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Виходить, що ранїйше справами сього мапастира, як і взагалі усіх 
иньших манастирів орудовали і митрополії, і крилошане, й тільки 
тепер, після ставропігіяльної патрияршої грамоти, його виключено 
з епархиялького догляду1). І справді*, митрополїт та взагалі* єпис
копи враз з крилошанами доглядають манастирських справ, рсгу- 
лїрують материяльний та юридичний стан їх і розсуджують їх 
позви. Так, митрополїт Йосиф р. 1514 враз з крилосом видав су- 
прасльеькому манастирю, який „сталъ ново“ (себ то заново відбудо- 
вав ся) грамоту, де увільнено сей манастир від усякої власти над 
ним митрополїта та його урядників і надано йому право вну- 
трішної самовправи2). Значить, манастирі взагалі* підлягали митро- 
полїтови та його урядникам, і митрополії разом з сїми останніми 
мав право увільнити який небудь манастир від сієї залежності!. 
І з королевеьких грамот, які давались крилосови, справді, знати, 
що крилос мав право, після смерти архимандрита, описати мана- 
стирське добро та роепоряджати ним аж поки не настановлено буде 
нового архимандрита3).

Надзвичайно важною і досить комплїкованою Функциею діяль
носте крилоса єсть настанова сьвященників на параФІї. Що еьвящен- 
ники парафіяльних церков підлягали адміністрації* крилоса -  се річ 
цілком певна. Се видно, напр., з записей собора 1509 р., де 
було ухвалено, що єпископ враз з крилошанами має право одлу- 
чати від церкви сьвященників за відомі провини. Коли при кінця 
XVI в., власне р. 1592 намістник віленського митрополїта, крило- 
іианеький протопоп Іван ПарФенович вимагав справоздання від 
брацьких віденських сьвященників про заведені ними новини, то 
сьвящеиники брацькі відповіли йому: „ми сьвященники брацькі і від 
тебе незалежні, але маємо своїх панів-братчиків, і їх одних повинні 
слухати; на се єсть у брацьтва лист, що дано нам самим митро- 
полїтом“4). Коли згадані сьвященники, як на підставу своєї неза
лежності! від голови крилошанського, покликують ся тим, що вони — 
брацькі і що єсть у них лист, яким забезпечена їх незалежність, 
то, значить, усі иньші сьвященники взагалі’ підлягали крилосови і, 
щоб уникнути від сїєї залежности, повинні були старати ся про такі 
грамоти увільнення. Звичайно через крилос переходила сама на

*) Архивъ Ю.-З. Р. т. І. ч І N 1.
2) Акты Вил. ком. т. І N 10.
8) Архивъ Ю.-З. Р. т. І. ч. І N 58.
4) История Макарія IX, 539.
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станова сьвященників на параФІЇ; до крилосу-ж належав контроль 
над моральністю сьвященників, регляментация парафіяльних їх до
ходів й т. и. У перехованих „чиновниках“ архиерейських того часу 
порядок назначення на сьвященницьку посаду звичайно був такий. 
Дяк, що хтїв висьвятитись на сьвященника, прибував до свого архирея 
і подавав йому, через його архидиякона-крилошанина свою суплїку 
з атестациями від ріднї та сусїдів, а инодї такі справки архирей 
доручав зібрати свому „раднику“, за-для сього й приставленому. 
Як що „рядник“ сьвідчив за ставленника/ то владика видавав 
наказ тому-ж радникові! зробити йому іспит з читання. Як що 
ставленник не складав добре іспиту, — то йому радили довчить ся 
і призначали за-для сього термін; а як „радник“ сьвідчив, що той 
„умѣетъ грамотѣ гораздо“, то владика ще й сам робив іспит 
з читання по псалтиру, апостолу та євангелії і відсилав до ду
ховника, — як довідуемо ся про се з грамоти еп. львівського 
Макария, — теж крилошанина, і той повинен був видати по 
Формі „норучальный листъ“, що ставленник на сповіди виявив ся 
достойним сьвященства, а „не холопъ“, не тать, не разбойникъ, не 
измѣнникъ, не душегубецъ, не двоеженецъ и не долженъ никому“. 
Перед службою божою, на якій висьвячувано ставленика на диякона 
або сьвященника, сей лист духовника, з наказу владики, читано 
у присутности сьвящеішиків-крилошан, що мали собором служити. 
Після сього духовник повинен був ще тричі вже на словах ствер
дити, що ручить ся за гідність ставленника, і сей відзив, посьвідчений 
усїма присутними сьвящешшками, диякон записував у книжку1). 
З „благословенної грамоти“ митр. Іони (р. 1571)2) видко, що такий 
саме порядок був обовязковим і для мійських параФІй. ПараФІяне 
подавали епископови через крилос суплїку про стверджений обра
ного ними ставленника; єпископ, уважаючи на обставини, давав 
^благословенну грамоту“ самому ставленнику, а „до протопопы и до 
своихъ свещенниковъ тамошнихъ листъ... роеказалъ... писати, жебы 
его за брата собѣ мѣли и ему недѣли въ церкви соборной служити 
поступили“. На випадок, як би нараФІяне завчасу не обрали кан
дидата на сьвященничу посаду до своєї церкви, то єпископ з крило- 
шанами мають право самостійно назначити у таку церкву сьвящен
ника: „а мы (епискои) зъ нашими духовными водле церковное 
уставы обравши котораго попа доброго, къ той церкви годного, ему

3) Истор. р. ц. Макарія т. IX. стор. 298—299.
2) Вид. Арх. сбор. т. VI, N. 83,
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церковъ дадимъ“1). Самі вводный до параФІальної церкви відбували ся 
через оеобого „увязчого“, яким у соборному місті* бував один з кри
лошан, частїйше-ж салі намісник-протопоп. ч Одержавши наказ від 
митрополїта, щоб видати якому-будь кандидатови та „увязать“ його, 
„увязчий“ оповіщав парафіян, щоб вони прислали у ту церкву двох 
чи трьох депутатів, якіб укупі з ниві, „увязчим“, переглянули цер
ковні річі і передали новому сьвященникови за своїм підписом. Як 
же параФІяне не приходили до церкви після оповіщення „увязчого“, 
тодї останній міг „увязати до церкви сьвященника й без них2). Те-ж 
саме бувало і при обранню диякона, уставника або паламаря3). 
Еннскоп з крилосом, назначаючи сьвященника на иараФІю, уста
вляють для його певний надїл поля4) і кількість платні з па
рафіян за ріжнї треби (так зване „епитрахильное жалованье“)5). На 
випадок же злочинств сьвященника, що не відповідають його станови, 
єпископ з крилосом відбирають* у нього право служити6). На випадок 
що сьвященник занедужає, то протопоп сповіщає про се бурмистра7), 
або просто міщан8), і ті посилають своїх заступників, щоб описати 
церковне добро укупі з протопопом. Ключ від такої описаної церкви 
заховує у себе один з крилошан9). Вичунявши, сьвященник знов 
відбірає ключ назад; на випадок же смерти сьвященника параФІя його 
й церква доручають ся одному з крилошан, щоб той відправляв 
службу та треби, поки не буде висьвячено туди нового сьвященника.

VI.

Крилос був не тільки адмінїетрацнйним але u судовим епар- 
хияльним 'органом. Практика західно-руської церкви вимагала, 
щоб репрезентант епархияльного суду був з духовенства. У грамотї 
м. Михайла видомому Степану Зизанію, яко основа для доказу його 
некомпетентности у справах духовного суду, виставляєть ся те, що

х) Вшг. Арх. Сбор. YI. N. 4
2) Ibidem.
3) Ак. 3. Р., т. II., 231.
4) Акты Петрушевича N. 33.
5) Ibidem N. 34
6) Р. Ист. Библ. IV.
7) Ар 3. Р. II., 231.
8) Вил Арх. сбор VI. N. 4,
9) Ibidem.
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він не має духовного „сану“1). Такими компетентними суддями у ду
ховній сфері називають ся звичайно по ріжних актах крилошане. 
Инодї у судї враз з крилошанами беруть участь сторонні, не-со- 
борні сьвященники, а також игумени, архимандрити і навіть сьвіцькі 
особи; але участь ’усїх згаданих осіб у судї завжди бувала .більш- 
меньш випадковою, а сталим орїаном суду епархияльного історичні 
памятки називають тільки крилос. Наречеиний єпископ львівський 
Ісаія Балабан каже у свому посланії до пастви, що він „пришедъ 
во Львовъ, усердно въ любвѣ Христовѣ собрахъ священное брат
ство и каноникъ, сирѣчь правильныхъ священникъ, иже въ свя- 
щеннѣмъ церкви судилищѣ со епископомъ предсѣдятъ“ та пообіцяв 
їм „каноны утвердити и чинъ клириковъ росписати опаства дѣля 
судовъ“2). Точних основ крилошанського суду по ріжних грамотах 
та иньших актах не показано. Окрім загальних основ — кормчої, 
так званого „свитка Ярославового“, статута та ріжних поодиноких 
грамот і постанов, суд засновувався ще на звичаєвому праві. 
Остання основа суду була найбільш популярною. Більшість коро- 
левських, митрополичих та ин. грамот вказують власно на звичай, 
як на головну основу суду3). Звичайове право духовного суду 
не мало сталої юридичної Формулїровки, не маючи певних спільних 
для усїеї митрополії норм; було багато місцевих відмін у спо
собі духовного суду, через що потрібно було осібних їарантий 
королевськими грамотами, щоб державні урядники „судовъ... по
повскихъ... ииякимъ способомъ не нерелажали, хотя бы тежъ и ни 
вѣсть якіе звичаѣ въ земляхъ помененыхъ (що входили у склад 
литовсько-руської митрополії), противные досѣля заховалися, ино 
тому противни быти не маютъ“4). Через таку Фактичну ріжницю 
у способах звичайного духовного судівництва і не зацїлїло ніде по 
грамотах точного означеня юриедикциї духовного суду, а одні лишень 
глухі покликування на звичай, ѵ

Обсяг духовного крилошанського суду, скільки можна судити 
був досить значний. Сьому судови підлягали не одні тільки ду
ховні, але й сьвіцькі особи у духовних справах. Самий обшир 
„духовныхъ“ справ, якими розпоряджав суд духовний, був дуже 
широкий. В половині XVI в. .митр. Сильвестер подає королеви за- 
жаленнє на слуцького князя ІОрия Юрьевича за те, що „врядники“

*) Истор. Макарія т. IX., 612.
2) Акты Петрушевича N. 3.
3) Вшг. Арх. Сбор. VI NN.: І, 8, 12, 18 та ші,
4) Ар. 3. Р., т, І 42.
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князя втручають ся у духовні справи, чинять розводи, самі скла
дають духовний суд і одбирають на себе ріжні кари, не до
пускаючи до сього членів духовного суду1). З сього видно, що до 
духовного суду належали розводи повінчаних; сюди-ж належали, 
як показує „свиток Ярославів“, і справи роспустні. У СФеру духов
ного суду входили також справи з заповітами між духовеньством, 
як видно її з процесу нгумен вітебського Пречистенського Ма- 
настира Марнаміш з вітебським сьвященникові Й осифом Ж ижчикові2).

У „пунктах“ вштр. Йосифови Солтану віленські соборні 
крилошане просять, „жебе чесные отцеве законики... апи въ жад
ные справы, суды, ряды, какъ зверхніе, яко и церковные, до 
насъ належачые не уступовалисе“3). Значить, крилошане, окріві 
властиво-церковних справ, доглядали ще й справи, що входили 
властиво у СФеру права цівільного. Одна гравюта вел. кн. Оле
ксандра (кінця XV в.), що стверджує автоновіію духовного суду, 
заводить до справ, яких віусить доглядати сей суд, і справи чисто 
карного характера під увювою, коли в одній з сторон, які під
лягають суду, єсть духовна особа: „тежъ священника Рускаго
еслибы хто соромотилъ, або збилъ, такъ отъ Ривіскоѣ вѣры какъ 
отъ греческоѣ, маетъ того дѣла свютрѣти віитрополитъ або епископъ: 
бо то есть судъ духовный“4). (У сьовіу разї віитрополїт чи еішскои 
називають ся, як головні репрезентанти духовного суду без покли
кування на иньші судові органи). Крилошане теж судили селян 
з віаєтностий, приписаних до собору: „судити віаютъ ихъ, — ска
зано в одній гравютї, — крылошане и зъ старцы тыхъ волоетій,... 
а владыцѣ... въ тыи села и люди софѢйскіи не надобѣ ся вже 
вступати“5). Савпш порядок духовного суду, — у склад якого вхо
дили єпископ та крилошане, — показано у актї р. 1583 з приводу 
одного розводу. У таковту разї єпископ засїдає враз з крилошанами, 
розпитують підсудних або їх репрезентантів, читають усї докувіенти, 
що належать до справи дїла, і тодї вже укупі покладають свій рі
шенець, — „крылошане весполъ зъ владыкою на... декретъ по
зволяютъ“6).

*) Истор. Макар. т. IX. 335.
а) Ibidem, стор. 269.
3) Вил, Арх. Сбор. т. VI N. 3.
4) Ар. 3. Р. т. I N 166.
5) Ibidem N. 17-1.
-) Арх. Ю-3. Рос. т. I ч. X N. 35.
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УІГ.

Окрім Функций богослужебної та адмінїстрацийно-судової, 
дуже значною Функциею дїяльиостн крилося було піклованне про 
материяльні інтереси церкви. Крилошане іцо-до сього суть пере
важними репрезентантами та оборонцями інтересів церкви1). Біль
шість усїх жертв, призначених для церковних інтересів, перехо
дить звичайно до рук крилошан. А з ріжних історичних памяток 
видно, що вони, справді*, були найдїяльнїйшим орїаном у еїй сфері 
життя церковного. Дїяльність крилошан у сьому напрямі цїлком 
схарактеризована тим технїчним терміном, іцо звичайно прикла
дали до' крилошан, коли хтїли зазначити обовязки їх що-до мате- 
рияльних інтересів церкви: у сьому разі крилошан називали „де- 
дичами добръ и именей церковныхъ“2). О скільки значінне крилося 
у сїй Сфері було у ставлений! та авторитетним, видно з того, що часто 
жертви доручають ся крилошанам без докладного подїлу часток самих 
крилошан і на церковний ужиток: „маютъ протопопъ и вси попы 
тоѣ соборноѣ церкви, — просто говорить ся у грамотї, — тую дань... 
на себе брати, и къ хвалѣ Божой и пожитку церковному и своему 
то мѣти, и держати, и уживати“3); взагалі* богато Фактів, що 
сьвідчать про спільне пожиткованне усяких жертв крилосом і цер
квою4). Маючи під своїй! зарядом материяльні інтереси церкви, кри
лошане перш за все стають оборонцями останнїх перед державним 
урядом. Вони подають урядовії скарги, коли хто силоміць забере 
церковні маетности5), або станетъ ся яке надужиття іцо-до сього 
від якого уряду6), взагалі* „одыковаютъ и правне доходятъ“ усякого 
добра церковного7). Як великим було право крилошан в уря- 
дованню церковним добром видно з скарги еп. Луцького Кирила 
•Терлецького на крилошан з приводу надзвичайної розтрати майна 
церковного „ку шкоде церкви Божой“8). З сього дукументу видно, 
що крилошане після заклику єпископа, враз („сполечно“) з ним 
порадившись („змовившись“), прикладаннем печати та власноручними

1) А. 3. Р., т. І.; N. 174.
2) Арх. Ю.-З. Рос. т. І ч. 1. N. 58.
8) А. 3. Р. т. І. 232.
4) Ibidem 234 та ип.
5) Арх. Ю.-З. Рос. т. І. ч. 1, N. 67.
6) ЇЇстория Макария т. IX. 343.
7) . Вил. Археогр. Сбор. т. VI N. 4
8) Арх. Ю.-З. Рос. т. І. ч. 1 N. 49
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підписами на офіцияльних документах („листах“) давали свою згоду 
та дозвіл на те, щоб церковні маетности або зовсїм переходили 
у приватні руки через продаж або запись („людемъ светскимъ 
въ руки позволити заводити и записовати“), або щоб їх можна було 
заставити, проміняти і взагалі* проробляти над ними усякі фі
нансові операциї („розмаитыми практыками и причинами“). Еп. Ки
рило Терлецький обвинувачує крилос не за надужитте власти, а за 
недогляд; і сам крилос не думає зрікати ся своїх прав на всякі 
Фінансові операциї з церковним добром для інтересів церкви, а ви- 
правдуєть ся лише тим, що всі документи, на які здаєть ся еп. 
Терлецький, написані без участи крилоса й навіть без його відо
мосте а через те й не мають сили: „естлибы показывали где кол- 
векъ якие колвекъ листы, где бы было написано и споминано наше 
соборное позволене, або печати и подписи рукъ нашихъ, таковые 
естли суть, тогды змышленые, Фалшивые, безъ ведомости нашое 
чиненые“1). І ми, дїйсно, бачимо, що крилос Фактично порядкує 
церковним добром на власну руку. Так, той самий єпископ Кирил 
Терлецький вважає за необхідне просити згоди крилосу, щоб за
ставити церковний маєток і на сї кошти вирівняти страти на подорож 
до Риму2), хоча й мав на се королівську згоду: заставного
листа видано „весполкъ съ капитулою або крьтлошане“. З більш 
дрібних подій крилосу в розпорядженню церковним добром треба 
зазначити поправку церкви та цвинтара3) ; останній обовязок так 
реїулярно належав крилошанам, що коли єпископ одіймав його 
в крилоса, то звичайно вважало ся, що робив тим чином „кривду“ 
самим крилошанам. Разом з еиископом крилошане старали ся про 
кошти на купівлю церковних сосудів, на утриманнє дияконів, дяків, 
сьпівцїв, „казнодіїв“, н азаснованє шкіл та удержаннє „бакалаврів“, 
що вчили дітей грецької та славянської мови, на заведеннє та утри
маннє при соборній церкві шпиталя4). В останньому акті, на який 
ми здали ся, кошти на задоволеннє усїх згаданих потреб брали ся 
з маєтків єпископа (Теодосия Лазовського), а крилошане все таки 
беруть участь у нарадах з сього приводу; виходить, що коли які- 
небудь кошти призначалися на чисто-егіархияльні потреби, то крило
шане неодмінно брали участь у нарадах з сього приводу, не вва
жаючи на те, звідкіль йдуть сї кошти; треба завважити ще те, що

2) Ibidem N. 101.
2) А. 3. Р., т. І N. 174 
8) Ibidem.
4) Арх. Ю.-З. Рос. т. І ч. 1 N. 53.
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у згаданім в останнє разї обміркованнє усїх показаних справ від
бувало ся враз з єпископом Теодосиєм Лазовським, людиною, що 
не любила ставити краю своїй своєволї і взагалі мало шанувала 
чиї небудь права; і коли вже й він визнає потрібною участь 
крилошан у таких справах, то значить се вже було нестеменною 
практикою.

До дїяльности крилосу що-до материяльних інтересів церкви 
належить ще одна досить трудна і важна сторона — догляд за 
церковним добром після смерти єпископа. У такім разї крилоінане 
повинні були описати все майно церковне („вси именя, надання 
и скарбы церковные“) та приняти під свій догляд („до рукъ своихъ 
брали“) і розпорядок („въ мощь, справу і въ заведане своє“), аж 
поки не наставлено буде нового єпископа* 2 3 4); инколи ся загальна 
постанова, підперта звичаєм та королевськими грамотами, у деяких 
виключних обставинах вимагала специяльного ствердження; так, 
напр., було після смерти Теодосия Лазовського еп. володимерського2). 
І крилошане справдї беруть участь в такій описи з добра церковного, 
як видко се з справоздань, що давали опісля крилошане3). На 
випадок що між церковним добром знаходилась чужа власність, 
— крилошане мали право звернути її власникові).

VIII.

Удержаннє крилосу йшло з дуже ріжнородних джерел і, треба 
думати, що воно було досить велике. Крилошане одержували платню, 
як епархияльні урядники і як соборні та парафіяльні сьвященники. 
На удержаннє крилосу часто даровано маєтки, і дохід з них ішов 
на крилошан. Право крилошан користати ся з таких жертв рів
няло ся з правом володіння: „какъ на насъ . въ замку на-
шбму держаны были, — говорить ся у одній грамотї жертвова
теля, — • потому и крылошане тые люди и земли маютъ держати; 
и тежъ моціш они прибавити къ своему лѣпшому и вжиточному 
обернути“5). Часом на удержаннє крилосу на основі заповіту жер
твователя регулярно видавано певну частину зиску з якого небудь

г) Архив Ю.-З. Р. т. 1. ч. І. NN.: 58 та 61.
2) Ibidem N. 15.
8) Ibidem N. 81.
4) Ibidem N. 84.
5) Ак. 3. Р. т. II. 99.
Записки Наук. той. ім. Ш евченка т, IX.
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маєтку, — чи то грішми чи збіжем1). Часто записувано маетности 
просто на собор і до того крилошанам надавалось право тратити 
прибутки з сїх маєтків на церковні чи власні потреби. Дохід вза
галі* міг братись натурою або грішми (подать)2). Митрополїт і вза
галі* єпископи звичайно не вступають ся до специяльного доходу 
крилосу. Хоча бувало й так, що з доходів з маєгноетий одна
ково користали і крилошане і єпископ3); не завжди точно зазна
чало ся, як мають поділятись такі доходи4).

Окрім доходу з маєтностий крилошане користали з платні, яку 
отримувала за справленнє еперхияльних та церковних обовязків. 
Так, на крилошан йшли пені за суди „в духовних справах“ вза
галі5), пені за суди над селянами6), инколи половина доходу 
з соборної перкви (напр. з церкви св. Юрия у Львові7). В грамоті 
еп. Макария крилошанам йде платня за сповідь та висьвяченнє 
ставленників8). Крилошане теж мають деякий дохід з брацтв9). Як 
соборні сьвященники, крилошане відберають платню за молебні, 
поминання10) (за запис душі на вічне поминаннє призначено сталу 
платню — 10 грошей), за маслосьвяттє, за похорон. За „соборний“ 
похорон, коли правлять усі крилошане, теж була уставлена платня, 
колиж ховає один, чи кілька сьвященників, то тут умовлялись за 
платню осібно11). Акти іноді показують і дуже дрібні крилошанські 
доходи; так, напр. показано, що покривало з труни йшло сьвящен- 
никовн, а за церковне покривало відбиралась особа платня12). До 
сього треба додати, що крилошане часом увільнялись від обовязко- 
вої для шіьших сьвященників платні, — напр. на випадок посьвящення 
крилошанської церкви або висьвячення на сьвященство сина кого не- 
будь з крилошан13). Окрім того, певна річ, крилошане одбирали ча
стину доходу і з мійських церков, де вони були сьвященниками14).

г) Вил. Арх. Сбор., YI, 2, 6.
2) А. 3. Р., т. І, 174
8) Ibidem, т. II, 101.
4) Ообр. грам. гор. Вилыіы, II, 33.
б) А. 3. Р. т. 1], NN. 22, 31.
6) Ibidem, І, 174
7) Ар. Ю.-З. Рос. т. І ч. І, 103.
8) Ibidem.
9) Вил. Ар. Об., VI, 3, 8.
10) Ар. 3. Р., І, 152.
п ) Ibidem, II, 231.
12) Ibidem.
13) Ак. Ю. 3. Р. т. І N. 103.
и) Вил. Арх. Сбор. YI 3, §. 5.
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Усе се взагалі повинно було складати досить добре удержаннє, 
одначе материяльний стан крилошан, яко епархияльних уряд
ників не було урегулїровано докладно. їм можна було одержати, 
вважаючи на обставини, то більше, то меньше; що головнїйш 
за все, через таку материяльну несталість вони повинні були відри
ватись від своїх епархияльних обовязків і піклувати ся про матери- 
яльні засоби життя. Іпатій Потій постановив дати крилосови певне 
удержаннє — „иевные добра“, — мотивуючи свою постанову тим, 
„ижъ бы (члени крилосу) такихъ (властиво епархияльних) повин
ностей своихъ и того уряду капитулъного пильнейшие были и вер- 
ность повинъную завше полнили“1),

IX.

Як видно, крилос представляв з себе епархияльний орїан духов
ного суду та адмінїстрациї з більш або меньш уставленим обсягом 
дїяльности у сфері переважно церковній; переважно-духовну сферу 
його дїяльности зазначають і склад і кошти на його удержанне, що 
безпосереднє дотикають ся церкви та енархиї. І яко орґан цер
ковної, —г у широкім значінню, — дїяльности, крилос виявляє 
з себе в загальній течиї епархияльного життя, як можна думати, 
величину досить певну. Яке-ж було його становище — з погляду 
юридичного що-до сьвіцького уряду? Оскільки він був орїаном 
самостайним. незалежним у своїй дїяльности і як визначились 
правні відносини його до других галузей життя загально-дер
жавного ? '

Крилос, як епархияльний орґан, з’являєть ся перш за все 
юридично-самостайним в забезпеченій від стороннього втручення 
СФері державного життя. Держава нераз признає його самостійність 
та незалежність у своїй сфері, гарантуючи юридичну непорушність 
ріжних сторін його дїяльности; з сього приводу заціліла величезна 
сила, охоронних грамот, виданих духовеньству в ріжні часи. Як 
видко, то й сам крилос добре тямив твердий юридичний ґрунт для 
своєї незазежности від ріжних Функций державної власти. Крило- 
шане вирікають ся, напр. прибути на королевський суд з приводу 
одного розводу повінчаних, покликуючись на „незалежність суду, 
яко о речъ духовную, маючи надъ собою судью и пастыра своего 
старшого духовного“, а посиланнє до королевського суду свого ре-

1) Арх. Ю.-З. Р. т. УІ ч. I, SŁ
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презентанта розуміють, яко лишень вираз шаноби до володиря 
та державних законів, а не як свій обовязок1). Певна річ у дїйснім 
життю сю незалежність епархияльного орїану дуже часто нехтуй 
вано з боку державного уряду. Часто державні урядники свое
вольно втручались в духовні справи, а часто також незадоволена 
чим небудь сторона підсудних звертала ся з духовними справами 
просто до короля, минаючи інстанциї, до яких такі справи нале
жали безпосередно; усе се, звичайно, псувало нормальний порядок 
справ і перешкаджало нормальній течиї усїх Функций епархияльної 
дїяльности. Але всї отсї перешкоди залежали від причин загального 
характеру, — від загального* Фактично-невпорядкованого ладу 
в литовсько-польській державі. Крилос та сфера його дїяльности 
зостали ся принципіально непорушними, і Факт сей державний 
уряд охоче стверджує що разу, коли до него звертають ся за 
сею справою.

Що до взаємних Фактичних відносин крилосу, яко орїану 
епархияльної влади, та державного уряду, то крилос, як здаєть ся, 
не мав ніяких особливих прероїатив що до держави і його прирів
нювано до иньших інститутів суспільних, що поруч з ним істновали 
у загальних умовах державного життя. У всіх випадках, коли крилос 
звертав ся до уряду, він ставав перед останнім, яко звичайна юри
дична особа, без яких небудь аттрибутів свого особливого досто- 
єнства та значіння; назва крилос, як видно з судових та иньших 
актів, вживаєть ся, звичайно, без всяких натякань на яке небудь 
упривилеєване становище що до властей політичних.

Яко орїан судово-адмінїстрацийний, що представляв з себе сталу 
іиституцию в загальному ладі життя державного, крилос мав і всї 
зверхні аттрибути такого свого значіння: канцелярию, печатку, 
архив. Про печатку капітули, яку, звичайно, прикладали крило- 
шане до виданих документів, по актах згадуєть ся досить часто2).; 
згадуєть ся також і про „аппарати вшелякі“ та „книги“, що 
були в розпорядженню крилоса3). При соборі-ж був крилошан- 
ський архив, де заховувались ріжні документи, що дотикались 
справ епархияльної адміністрації та суду, а також і ріжні „спра
вы“, Фундуші й иньші документи, що дотикались специяльно до

1) Арх. Ю-3. Рос. т. І ч. N 39.
а) Наприклад, Арх. Ю.-З. Р. т. І. 49, 81.
s) Вид. Арх. Сб. Уї, 3.
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соборної власності!1). Крилошанський архив при соборі був навіть 
так популярним, що часто сюди на~схованку віддавано приватні 
документи2) і навіть мійські грамоти.

X.

Соборний крилос, як вій бачили, представляв з себе епархпяль- 
ний інститут з певним складові членів, з більш чи меньш визначеним 
обсягові дїяльности, з певниві становищеві серед загального ладу 
державного та з сиецияльними доходавш. Яким же чинові сей 
юридично визначений, з зверхнього боку, інститут переводив свою 
практичну діяльність? Яка була внутрішна орґанїзация його? Чи 
був він неподільною корпорацію, діяльність якої віала вагу тільки 
у „цїловіу складі* крилосу, чи був інститутові з специяльно гіодїлениві 
для кожного члену обсягові дїяльности?

На дувшу проФ. Голубинского, крилос був неиодїльниаі собо
рові пресвитерів, що цїлою своєю корпорацією складав реґулярну 
раду єпископа в справах адвіінїстрациї та суду. ІІо сїй дувіцї, 
кожний член катедральногр крилосу невіає нічого окревю та стало 
визначеного у своїм зараджуванню; втає тільки значінне, яко член, 
що бере участь у всьовіу враз з иньшивіи, яко член цілого. На ви
падок коли треба п о д і л и т и  справи иовіеж членів або коли доконьче 
треба доручити які справи окревшві членаві, то се відбувало ся не 
по певновіу раз на завжди ухваленовіу правилу, але що разу від
повідно волї єпископа та усїєї решти крилошан.

Але перш за все крилос істнуе і Функционуе не тільки тоді, 
як в справах його безпосереднім чином бере участь єпископ, але 
й без нього. По деяких містах, де був крилос, не було єпископ
ської катедри. Так, напр. було у Вільні, — віістї, що належало до 
митрополїчої енархиї. Еиископ часто не міг бути присутниві на за
сіданнях таких некатедральних крилосів та безпосередно керувати 
ннвіи; відомо, напр. що до Вільни віитрополїт приїздив звичайно 
раз на рік3) ; майже так савю було і в Могилівській епархиї4)* Як 
що епископови инколи й не можна було що разу савювіу иодїлити 
ировіеж членів крилосу ріжні обовязки, то в иньших випадках та

]) Ibidem.
") А. 3. Р., II, 232.
3) А. 3. Р. т. І, 152.
4) Макарій Ист. Рус. Цер. т. IX стор. 141.
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кий специяльний що разу подїл ледви чи був можливий через те, 
що єпископська катедра бувала далеко. Та й взагалї; як завважити 
на широкий обсяг крилошанського урядовання, що обіймав усї 
„духовні справи“, куди входять церковна відправа, суд та адвіінї- 
страция, — то такі що-разу специяльні призначення повинні були 
викликати великі трудности та незручності!; у такому разї кож
ному поодинокому членови доводилось би доглядати справ найріж- 
нїйшого характеру, а се повинно було-б у значній мірі запутувати 
та затягати урядованнє. Далеко натуральніше гадати, що в кри- 
лосї звичайно ділили ся окремі галузи справ, що тут була пев
на специялїзация обовязків промеж поодинокими членами кри- 
лосу, а самий подїл обовязків між ними залежав від характеру 
егіархияльних справ; а не особистою волею єпископа. Найбільше, 
що можна допустити тут, так се те, що епискои у кожному пооди
нокому разї лишень санкционував своєю згодою той подїл справ 
межи членами, який виникав з самого їх внутрішного звііету, та 
доглядав за відповідністю самого подїлу. Як би не було, а у вся
кому разї Факт снециялїзацнї обовязків меж усіма членами кри- 
лосу, на нашу думку, можна вважати у значній мірі певним і не
стеменним. За таку догадку говорить ще й те, що крилошанам, по 
смерти єпископа, .можна було цілий рік держати під своєю властию 
епархию. Розумієть ся, що адвіінїстратнвно-судове життє епархиї 
за сей час було у руках крилошан, але се, як видно, їх не обтяжало, 
бо вони з завзяттєм встоюють за право не віддавати епархиї ново- 
настановленому епископови ранїйш річного терміну. Як що так, то 
не можна згодитись, щоб дуже комплїковане життє епархиї перехо
дило при відсутности єпископа через одну загальну безподїльну за для 
всяких справ інстанцию колегіальної ради. Се було-б просто навіть 
ф і з и ч н о  неможливо для одного безподїльного інституту, де всї справи 
розвязувались лишень колегіальним способові. Безперечно, колє- 
лєгіяльний характер крилошанського урядовання виявляв ся лише 
в колєктивновіу обвіірковуванню загальних норві епархияльної управи 
та більш важних справ життя епархияльного та ще в заведенню 
загального гюнтролю над правильною течією урядовання; ріжні-ж 
поодинокі Функциї управи повинні були більш віеньш специяльно 
поділятись провіеж окревшх членів крилосу. Правда, відовіі до сього 
часу історичні павіятки цїлкові завювчують про се і на жаль, треба 
згодитись, що поки-що зовсївт не вюжна з певністю розгадати 
справдішнє значіннє сього провювчування. А все-ж таки се провюв- 
чуваннє павіяток зовсївт не сьвідчить про брак якоїсь орїанїзациї 
в крилосї. Далеко білі ше причин розувіітн се завювчуваннє
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зовсім иньше. Більш певно можна гадати, що звичайний лад 
крилошанського устрою кожен раз, як доводилось говорити про 
внутрішню орїанїзацию, був що-разу так добре всїм відомий, 
що цілковито непотрібно було тут яких небудь уваг специяльних. 
Ріжні історичні документи дуже дрібязково передають нам поря
док описи церков, на випадок коли занедужає або вмре сьвященник, 
вказують на платню за треби, виясняють материяльні відносини 
єпископа та духовеньства; — бо в сім разі справа дотикалась або 
сторонніх, сьвіцьких елементів, що не могли напевно знати подро
биць духовного урядовання, або примішано тут було які матери
яльні інтереси, що викликали часто непорозуміння і через те вимагали 
точної юридичної реїламентациї. В СФері-ж церковної адмінїстрациї 
та суду хоч і можливі були які непорозуміння, незадоволення, 
претенсиї, то лишень на самі результати крилошанської дїяльности, 
а не на тогочасну його орїанїзацию. Орїанїзация крилосу цілко
вито укладала ся в норми свого звичаю, що виробив ся довго
часною практикою, і не могла викликать ніякого непорозуміия. От 
через ce-то ми, певно, і не подибуємо по історичних падеятках 
детальних дат що до внутріїцної орїанїзациї крилосу. З другого 
боку, й промеж самою епархияльною ієрархиєю, з членів якої скла
дав ся контингент крилосу, теж могло і не виникати нїяких непо
розумінь в справах епархияльного суду та адміністрації. Епископ, 
справді не міг тут обійти ся без крилосу і, певна річ, не мав поводів 
перешкаджати йому у звичайній його, осьвяченій віками та тради- 
циєю дїяльности. Він міг чинити утиски чи обмежувати права ці
лому крилосови in corpore, а не поодиноким його членам., З пооди
нокими членами крилосу епископ міг входити у неприємні відносини 
хіба через одні материяльні інтереси в тій сфері дїяльности, яка 
звичайно доручала ся одному чи цілій окремій їрупі крилошан. 
Один такий випадок, що міг викликати непорозуміння через матери
яльні інтереси, зауважали обидві сторони і погоджали ся в йому 
заздалегідь: власне грамотою еп. львівського Макарня було ухва
лено, що намісник має право в відсутности єпископа видавати позов 
і одбірати за се встановлену плату. Таких Фактів, щоб зазначали 
хоч-би з цілком стороннього приводу, специяльні обовязки поодино
ких членів крилосу дуже мало. А всеж деякі заховались. Так той 
самий протопоп* намісник мав переважне право робити описи май
на церковного на випадок хороби або смерти сьвященника. Окрім 
того з білыи-меныи сталим обсягом дїяльности були посади писаря, 
соборного протодиякона, радника та увязчого; можна догадуватись, 
що були ще спеціальними обовязки соборного архиваріуса та каси-
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єра1). Про подїл иньших епархияльних обовязків можна, на нашу 
думку, догадуватись з анальоіії між інститутом крилоса та като
лицької капітули.

В розгляданні! нами час при єпископських католицьких кате- 
драх істновали вже осібні духовно-урядові інститути, що називали 
ся капітулами. Капітули сї мали докладно зазначений обсяг діяльно
сті! та на все уставлену орїанїзацию з точним поділові епархияль
них обовязків промеж членів капітули. Капітули таким чином були 
інститутами, відповідними пізнійшим крилосам грецької церкви, що 
теж складали ся з певної ґрупи урядників. Але пізнїйші крилоси 
грецької церкви через те, що були дуже далеко, не могли мати 
безпосереднього і певного впливу на орґанїзацию крилосів на Укра
їні. Далеко більший вплив на руські крилоси мали римсько-като
лицькі капітули, що в основі мали одну з ними ідею, майже одна
кове значінне в життю епархияльнім та істновали в Литовсько* поль
ській державі поруч з крилосами православної церкви. Що латинські 
капітули, яко більш стало зорґанїзовані, дійсне впливали на устрій 
крилосу, видно вже з того, що ще з XIV в. крилос починає прий
мати по історичних памятках назву капітули і вживає її або по
руч з назвою крилоса („крилосъ або капитула“), або просто замі
няє назвою капітули назву крилоса. Сей вплив латинської капітули 
на крилос не обмежив ся одною назвою. Крилос нераз виявляє на
хил до придбання тих самих прав, „яко духовенство закону рим- 
ского“ і властиво „прикладомъ правъ, водностей и достоинства ка
питулы костела Римского“2). Така тенденция до наслідування ка
толицькому інститутови практично могла виявляти ся не тільки у 
придбанню юридичних прав, але й у внутрішній орїанїзациї та 
в устрою на взір римської капітули. Якже звернути тут увагу на 
докладну внутрішню орґанїзацию сієї останньої, на докладний гю- 
дїл в нїй відомого обсягу обовязків межи поодинокими членами, то 
ми можемо припустити щось анальоґічне і в устрою крилосу руської 
церкви. Ся анальоґія в устрою капітули а крилосу виявляєть ся 
вже з листа еп. володимерського Ипатия ІІогїя (у самому кінцї 
XVI в.), з приводу засновання капітули при його катедрі 
„прикладомъ дѵховенъства Римъского“, де докладно показуєть ся, 
що духовеньству грецького обряду надають ся „права и порядокъ. . .  
такимъ правомъ и п о р я д к о м ъ ,  яко духовенству Римъскому“,

1) Вил. Арх. Сбор., YI N 3.
2) Арх. Ю. 3. Р. т. I ч. I N 58.
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і тут додаеть ся, що „капитула то есть крылошане при каждой 
церкви столечной въ уживанню тыхъ правъ, порядковъ и водно
стей ажъ до того часу бывали“, се б то до р. 1598, коли видано 
сього листа. З сього вже ясно можемо бачити, що в крилосї руської 
церкви був той самий „порядокъ“, се б то, таж сама орґанїзация 
з певним поділом ріжиих частин епархияльного урядовання межи 
поодиноких членів крилосу, як і в латинській капітулі. Органї- 
зация, яку Ипатій Потій надає своїм листом Володимирській капі
тулі’, цілком стверджує сю думку. Сим листові, маючи на увазї 
силу ріжнородиих обовязків крилошанських („а ижъ крылошане 
невіалые и розные повинъности свое во отправованню хвалы Божое 
съ працою не віалою на собе поносятъ“), уставляєть ся для кри
лосу „певный порядокъ“ І ВИДІЛЯЮТЬ СЯ З провіеж крилошан пПЄг 
вные особы“. „Певный порядокъ“ показує на уставлену вже органїза- 
цию крилосу, на бажаннє перевести сей інститут з простого звичаю 
у докладні, юридично визначені Форвіи істновання з певниві внутрі- 
шниві устроєві. За-для сього обірають ся „певные“, себ то обовяз- 
кові члени, які „справы ішъ належачие отправовати віаютъ и по
виннії будутъ“. Такими обовязковивіи членавш стають: протопоп, 
обраний крилосові, один найздібнїйший крилошанин („человѣкъ 
годный и до таковыхъ справъ увшетний“), що єго настановляє вже 
єпископ, і. той повинен вііж иньшпві нести на собі „писарскій 
урядъ“, та соборний архидиякон. Сї три члени являють ся вз̂ ее 
хоч і з загальнпвш, але все-ж більш-віенш визначенивш обовязкавш. 
До протопопа, як голови крилосу, належить загальне урядуваннє 
крилошанськивш справавш; він виконує, як вій вже знаєвю, і деякі 
поодинокі, більш важні Функциї\ епархияльного урядовання (ви
дає напр., позов, описує віайно церковне); другий неодвіінний член 
був дїловодцеві та секретареві капітули, а архидиякон завідував, 
віабуть, справавіи ставлеників. Усї ж три вкупі стають доконечними 
репрезентатавіи та оборонцявіи епархияльних інтересів у „справахъ 
урядовыхъ вшелякихъ, кгродскихъ, подковюрскихъ, ковіисаръскихъ, 
на трибунале и у двору его королевское вшлости“. Ся більш спе- 
цияльна орґанїзация в крилосї не тільки не виключає дрібнійшого 
поділу епархияльних обовязків провіеж иньшивш членавш капітули, 
алей була певною основою до такого поділу. Три неодвііннихчлена 
стають тепер тиві осередкові, де має свою основу та центр ся специ- 
яльна діяльність усїх иньших членів. Що круг него дійсне розвива- 
єть ся поодинока діяльність крилошан по ріжниві специяльниві галу
зям життя епархияльного, видко з того, що кандидат на львівського 
єпископа Исаія Балабан обіцяє р. 1607 дати крилосовн право, „да избе-
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рутъ пятерицу на оффѢкія церкве : великаго иконовіа, великаго скио- 
Филака, великаго хартофѣлака, иротедика, протонотарія“, і докладно 
визначає Сферу діяльності! кожного з них. Яке б не було пробле
матичне виконаннє сїєї обіцянки, а все ж  така обіцянка повинна 
була опирати ся на якісь справжні Факти самого життя, — инакіне 
вона зовсім не мала ніякого значіння. Що б ся обіцянка віала якесь 
значіннє і була крилошанам пожаданою (а вона й давала ся на 
те, щоб завіанути їх), .неминуче потрібно, щоб ся обіцянка відпо
відала справді якомусь Фактично вже заведеному порядковії, що 
хоч би скільки небудь нагадував наведений у грамоті Исаиї Бала
бана поділ епархияльних обовязків провіеж членами крило су.

Такиві чином доконче треба, на нашу думку, припустити, що 
епархияльний колєґіяльний орґан руської церкви, відовіий під на
звою крилоса, представляв з себе інститут з специяльно уставленхш 
для кожного члену або для якої ірупи членів кругові ДІЯЛЬНОСТІ!. 
Певна річ, не вюжна довести, що тут був повсечасний і.цїлкові певно 
визначений поділ обовязків. Сей поділ, певнїйше, не втав уставле
них, точно визначених віеж і залежав здебільшого від савіих кри- 
лошан, від більш чи віенш діяльного встоювання їх за права 
свої перед єпископові. А все ж більша чи віеньша специялїзация 
ріжнородних обовязків епархияльних вііж поодинокими членавш 
крилосу доконче повинна була істновати, — принайвінї в епоху 
найбільшого розвитку дїяльноети крилосу.


