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ГРАМОТИ ЇЇОВГОРОД СЇВЕРСЬКОМУ 
СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСЬКОМУ МОНАСТИРЮ 

(у копіях севського походження)

Історичні процеси, що мали місце на Сіверщині в XVI ст., за часів її 
перебування у складі Московської держави, мало відбилися у синхронних 
джерелах, що збереглися до нашого часу. Це надає особливої цінності 
такому інформативному документу, як жалувана грамота Івана IV новго- 
род-сіверському Спасо-Преображенському монастирю. До наукового 
вжитку її запроваджено в 70-х-роках минулого століття публікацією Філаре- 
та (Гумілевського) в «Історико-статистичному описі Чернігівської єпар
хії» 1. Грамота є не лише «однією з найважливіших пам’яток для істо
ричної географії Сіверської землі» 2, а й містить дані щодо розвитку еко
номіки регіону, демографічної ситуації тощо. Не дивно, що до неї зверта
лися майже усі науковці, які досліджували історію Сіверської землі. 
На сьогодні згадане видання є бібліографічною рідкістю — тож сучасні 
дослідники, як правило, користуються лише викладом її змісту в роботах 
своїх попередників 3.

Грамота, датована у Філарета 1552 р. *, є, по суті, підтвердженням 
двох жалуваних грамот батька Івана IV, Василя III; з них першу, з опи
сом монастирської вотчини, ченці пред’явили царю, а друга, за їх словами, 
згоріла під час татарського нападу на Новгород-Сіверський **. За формою 
грамота є типовою для московської канцелярії першої половини — се
редини XVI ст.; звертає на себе увагу лише докладний опис монастир
ських володінь, що зближує її з межовими актами 4.

Слід мати на увазі, що документ, опублікований Філаретом, всупереч 
твердженням щодо його автентичності 5, не є оригіналом грамоти. Це було 
очевидним ще для О. М. Лазаревського, який слушно відзначив, що 
«текст її у монастирському списку, що зберігся, дуясе зіпсований» 6. 
Грамота, як вказує в публікації Філарет, була копією, надісланою до 
монастиря з Синоду 1761 р. На сьогодні її місцезнаходження невідоме —

* «Лета от сотворение мира 7060, сентября 2 дня, а от Рождества Христова 1552 г.» 
(Филарет. У кая. соч.— С. 120). Як бачимо, при переведенні означеної в документі 
дати на новітнє літочислення якимось пізнім копіїстом було зроблено помилку, і гра
моту слід датувати 1551 р. Втім, ця деталь залишилась поза увагою дослідників, що 
користувалися виданням Філарета; тож в літературі ця грамота фігурує під хибною 
датою 1552 р. (порівн.: Лазаревский А .  М. Указ, соч.— С. 214; Василенко П. П.  Очер
ки по истории Западной Руси и Украины // Русская история в очерках и статьях.— 
Киев, 1916.— Т. 3 .— С. 561; Апдріяиіев О. Зазн. праця.— С. 126).

** Очевидно, йшлося про події 1542 р., коли «приходил царевичь крымъекый 
И мин-К ирей с миогыми людми на северьскые места, к Путивлю, и к Стар о дубу, и к 
Новугороду-Северьскому»; після сутичок з московськими військами татари «повоевав 
Северу, прочь пошли» (Патриаршая или Никоновская летопись // Полное собрание 
русских летописей.— М., 1965.— Т. 13.— С. 142).
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як і місцезнаходження аналогічної грамоти, що у 21)-х роках XVIII ст. 
зберігалася у монастирській скарбниці * і 1728 р. була, разом з іншими 
актами, скопійована за наказом архімандрита Нила; наприкінці XIX ст. 
ця копія знаходилася в бібліотеці Чернігівської духовної семінарії у 
складі рукописної збірки під назвою «Крепосты с подлених, в скарбнице 
монастыря хранимых, по расказаню ясне в Богу превелебнейшаго Его ми- 
лосты отца архимандрита новгородскаго, господина Нила, верно ско- 
пиеванные в обители всемилостиваго Спаса Новгородка-Северского року 
1728, августа первых чисел совершенные» 7.

Щоправда, збереглися інші копії. Одна — у відділі рукописів Цент
ральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України (ф. 301, 
№ 655 JL, арк. 40—45). Раніше вона знаходилася у фондах Церковно- 
археологічного музею при Київській духовній академії, куди потрапила 
разом з іншими документами з історії Чернігівського краю від священика 
Ф. Хорош у нов а 8. Вихідним документом для даної копії була грамота, 
що належала севському Спаському монастирю. Поява цього акту в Сев- 
ську пояснюється тим, що після заключения Деулінської угоди, згідно .з 
якою Сіверщнна відійшла до складу Речі Посполитої, спаський архіманд
рит Корнилій, виконуючи царський наказ («очистити» до 2 лютого 1619 р. 
Новгород-Сіверський і «вывести» з нього «архимаритов, и игуменов, и 
протопопов, и попов, и дьаконов, и весь духовный чин, и весь духовной 
причет» 9), виїхав з ченцями і монастирським майном спочатку до Риль- 
ська, а потім — до Севська, де й заснував Иовоспаський монастир 10. Ос
танній утримав за собою і частину земельної власності новгород-сівеп
ського монастиря — Колодезьку волость у Путивльському повіті, який 
залишився за Москвою; свідченням цього є документи, що стосуються гос
подарської експлуатації бортних угідь Спаського монастиря, «что в Сев- 
ском остроге» u . Право на ці володіння, як і інші привілеї, було зафіксо
ване в грамоті Івана IV, що зберігалася в монастирі. З неї була зроблена 
копія для Синоду, яка, в свою чергу, була скопійована і «осведетелство- 
вана» у стародубській полковій канцелярії; у рукописному відділі ЦНБ 
АН України зберігається копія XVIII ст. з цієї останньої грамоти. Час, 
коли були зроблені дві перші копії, у документі не означений. Але якщо 
взяти до уваги, що архімандрит волоколамського Іосифова монастиря 
Варлаам (Синьковський), який засвідчив першу копію, був ігуме
ном у 1767—1773 pp. 12, а стародубський полковий писар Петро Косач, 
який підписав другу копію, виконував свої обов’язки протягом 1760— 
1767 p p .13, то час копіювання визначається досить точно — 1767 р. Цього 
року севський Спаський монастир був ліквідований і перетворений на архі
єрейський дім севських єпископів 14. Копія з монастирської грамоти була 
надіслана до канцелярії Стародубського полку, до складу якого входив 
Новгород-Сіверський; а так як у цей період на території Лівобережжя 
провадився Генеральний (Рум’янцевський) опис, то цей документ, судячи 
з грамоти, опублікованої М. Константиновичем 15, був включений до 
його матеріалів.

* На неї є посилання в скарзі спаського архімандрита Іосифа Гугуревича від
8 січня 1724 p ., де, зокрема, мовиться, що обитель «ирылычиыми угодьми удоволнена
и крепостми обдарована, яже всяблаженной памяти великий князь Василий Иоанно
вич, также [и его] пресветлый сын, своими грамотами укрипилы» (Филарет . Указ.
соч.— С. 143—144). На жаль, ця грамота не зафіксована в матеріалах Генерального
слідства про мсєтності 1729— 1730 pp.: «о селах Киево-Печерского, Новгородского 
[монастырей] и до катедри Черквговской надлежащих... сл’Ьдствіа надлежащего не
произведено за непоказаниемъ крепостей и за недачею от старожиловъ сказокъ» (Гене
ральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український архів .— К.,
1929.— Т. 1 . -  С. 66).
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Текстуально грамота з фондів ВР ЦНЬ відрізняється від Фїларето- 
вої: у ній відсутні декілька фрагментів і окремих слів, іншим є й напи
сання деяких топонімів («Згонное»-«Въюнное», «Учинки»-«Уванки», 
«Лучнев»-«Лугаев», «Руга»-«Руса» та ін.).

Ще одна пізня, XVIII ст., копія грамоти знаходиться нині у Крако
ві, в рукописному зібранні бібліотеки Польської академії наук (№ 265) *. 
Вона збереглася у складі колекції документів, зібраних усередині XIX ст. 
по монастирських архівах та бібліотеках Чернігівської єпархії вчите
лем чернігівської гімназії М. Горшковським 16. На факт існування даного 
документа неодноразово звертали увагу дослідники 17, однак ще й досі 
ніхто не знайомився з ним в компаративному плані. За нашими спостере
женнями, текст документа, за винятком двох невеликих купюр, практич
но збігається з текстом грамоти з фондів IP ЦНБ; тож очевидно, що кра
ківська копія також походить від грамоти, що в 1760-х роках зберігалася 
в севському Спаському монастирі. Остання, хоч і фігурує в документах 
як «подлинная» 18, насправді була досить пізньою копією — про що свід
чить її порівняння з грамотою, що знаходилася в цьому монастирі у 
30-х роках XVII ст. Її 1638 p., під час проведення розмежування між 
Російською державою та Річчю Посполитою за умовами Поляновського 
миру (1634 p.), пред’явив межовому судді Григорію Аляб єву спаський 
скарбник Іосиф 19. Це була копія грамоти 1551 p., з якої тоді ж, згідно з 
наказом царя Михайла Федоровича (копіювати усі «сотенные грамоты, 
или с писцовых книг выписи старые, или иные какие крепости», що стосу
валися спірного на той час с. Олешковичів 20) був зроблений список. Ни
ні він зберігається у фондах Посольського приказу в Москві 21.

З усіх відомих на сьогодні копій ** ця є найближчою до оригіналу: во
на більша за обсягом за будь-яку з них ***і точніша в передачі топонімів; 
крім того, в цій копії збереглася така риса памяток московського похо
дження, як змішування на письмі літер «а» і «о» (напр.: «на старцах, и на 
их слугах, и но крестьянех на их»; «по речку по Тухин, да по ез, до по Ле- 
бежя болота»; «до но речке но Витке на малой оболони»). Текст цієї уні
кальної пам’ятки, що, до речі, першою документально засвідчує існуван
ня новгород-сіверського Спасо-Преображенського монастиря ****, вміще
но у додатку до публікації за № 1.

* Принагідно хочу висловити подяку С. А. Лепявко за можливість ознайоми
тися з текстом цієї копії.

** Крім перелічених, існує кілька пізніх копій, не зв’язаних походженням із 
Севськом. Див. їх  перелік: Каштанов С. М.  Хронологический перечень иммунитетных 
грамот XVI века //  Археограф, ежегодник за 1960 г .—■ М., 1962.— № 657.— С. 138.

*** Слід зазначити, що в усіх згаданих копіях X VIII ст., порівняно з копією 
1638 p ., випущені одні і ті ж самі фрагменти; з цього, зокрема, випливає, що для київ
ської й краківської грамот вихідною була грамота типу Філаретової.

**** Щоправда, існує потвердна грамота патріарха Максима на ставропігію Киє
во-Печерському монастирю, датована 1481 p., де останній згадано разом з його «предела
ми» — київськими Пустинно-Микільським і Михайлівським монастирями, а та'сож 
«трема монастыри Северское земли, Черниговский, Бранский и Цовгородка Сивер- 
ского» (Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной, комиссией для разбора 
древних актов.— Киев, 1859.— Ч. 1 .— Т. 1 .— № 1 .— С. 1). Втім, цей документ, хоч 
інколи й розглядається в сучасних роботах як автентичний, є фальсифікатом початку 
1590-х років, що в ньому відбилися історичні реалії цього часу — зокрема, намаган
ня архімандрита Печерського монастиря підкорити своїй владі Пустинський монастир 
(див. королівський лист Мелетію Хребтовичу від 2 липня 1578 р. із забороною «без 
жадного права, над привилея и волность их, наданя и фундуши ... монастиру Пус- 
тинскому надание ... в повинность владзи и послушенства своего их мети».— Архив  
Юго-Западной России.— Киев, 1883.— Ч. 1 .— Т. 6 .— N° 31 .— С. 63—64), а також 
характерна для політичної ментальності XVI ст. відмова від остаточного визнання 
переходу Сіверської землі під зверхність Москви і спроби офіційних кіл Польсько- 
Литовської держави довести свої історичні права на цю територію і домогтися того,
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Однак у 30-х роках XVII ст. у ченців севського Спаського монасти
ря, серед документів, що були «даваны им, как оае были Новагородка 
Северского, в уезде в Спаском монастыре», зберігалася і «подлинная гра
мота РІ [110 =  1601/02] году, какова дана им при царе Борисе»22. Пред’явле
на скарбником монастиря Г. Аляб’еву, ця грамота, що дійшла до нас у 
списку 1638 р. 23, досі залишалась невідомою науковому загалу *. Її текст 
подано нами у додатку до даної розвідки за № 2.

Згідно з текстом документа, його появу спричинила втрата ченцями 
грамоти Івана IV; саме тому в лютому 1602 р. їм, на прохання старця За- 
харія, була дана грамота Бориса Годунова, що являла собою випис з пис
цевих книг Новгорода-Сіверського 7093 (1584/85) р. і Путивля 7099
(1590/91) р. Зрозуміло, що вона істотно відрізняється від грамоти Іва
на Грозного, хоча й містить опис одних і тих самих угідь. В комплексі ж 
обидві грамоти дають досить повне уявлення про монастирську власність 
у середині та другій половині XVI ст.

При публікації грамот нами збережено літери 8, і, ї, со, 0, ъ, t ,  а ; 
виносні виділено курсивом. Титла збережені й не розкриті; пояснення слів 
під титлами та скорочень є в кінці публікації. Пунктуація наближена до 
норм сучасного правопису. Літерні позначення чисел збережені й роз
шифровані у квадратних дужках. Пагінація подана на полях напроти зна
ку закінчення сторінки (//). Текст документів, переобтяжений інформа
ційно, максимально адаптовано: абзацами його розбито на невеликі смис
лові фрагменти; пошкоджені місця у грамоті за № 1 реконструйовано за 
публікацією Філарета й формуляром московських жалуваних грамот 
цього типу; паралельні місця позначено літерами сучасного українського 
алфавіту; пасажі, що порушують структуру документа, виділено петитом; 
пояснення окремих архаїчних слів та виразів подано у «Словнику заста
рілих слів».

1 Филарет. Историко-статистическое описание Черниговской епархии.— Кн. 3 : 
Мужеские монастыри.— Чернигов, 1873.— С. 111 — 120. Власне, вперше цю грамоту 
було опубліковано 1861 р. (Черниговские епархиальные известия.— 1861.— № 5 .— 
Приложение), однак, через специфіку видання, вона залишилася невідомою науко
вому загалу,

2 Лазаревский А . М . Описание старой Малороссии : Материалы для истории за
селения, землевладения и управления.— Т. 1 : Полк Стародубский.— Киев, 1889.— 
С. 214.

3 Зрозуміло, що за цих обставин неважко припуститися помилки. Так, в «Ети
мологічному словнику літописних географічних назв Південної Русі» (К ., 1985.— 
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XVII — первой половине X IX  в .— М., 1991.— С. 84.

12 Строев П. М.  Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церк
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Материалы по истории народов СССР в Польской народной. республике // История 
СССР.— 1971.— № 5 .— С. 236; Его же. Восточнославянские и южнославянские ру
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18 Ц Н Б  АН України, В Р .— Ф. 301, № 655 Л .— Арк. 44 зв.
19 Р Д А Д А .— Ф. 79, оп. 1638 р ., спр. 9, ч. 2 .— Арк. 293.
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22 Там само.— Арк. 293.
23 Там само.— Арк. 307—311.

№ 1
Арк. Списокъ с списка з гсдрвогг жалованной грамоты
296 слово в слово

Се яз, црь і вєликиї кнзь Іва« Васипевичь всеа Русиї, пожало
ван есми Прео<5р[а]жение Гсда Бга Спса ншег. Исса Хрста [,что] 
в ИовЪгородке С/Ьверскож, архимарита Васяна з братею и[ли хто] 
по пгм ътых [!] архимарит и браттгя будутъ. Что били оне нам
челом и положили перед нами жалованную грамоту отца ншєг.,
великог. кнзя Василья Івановича всеа Русиї. В жаловашпш гра-
моте написано вотчина мнстырская в Путшльско^ уЪзде і в Ное- 
городцколе уЪзде.

И была-de у ни# на тое [в]отчину блжешше памяти отца
ншег. і великог. кнзя Васиня Івановича всеа Русиї жалованная 
грамота, что никоторог. ншего тягла, ни дани не давата, никото-
рыя разметы; та-дг в ния грамота згорЪла в цркви Петра-чюдо- 
творца въ цар[ев]ичеб приход крьшсково.

Да в то и же их грамоте жаловашнш написано, что 
охотников [в] ямскую слободу не давати а двора яжского не 

дЪлат, ни шшьсничного;
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в городе пєтма * не давати а держати своє петмо *; 
и єлічужное дела не делал?и , и сору з дворов [к емчужному 

онбару] не возите;
по вс'Ьмъ городов покупаєш на мнстырском обиход безаош- 

лишю, безмытно, перевозов и мостовщины не давати;
ни [в] Навгородцкол*, ни в Путижсколі [уЬзде] ном'Ёсничног. ** 

на старцам, и на шх слугам, и но крстьянех на их перевозу не имати;
и целовалников к губньш дедалі и к денежно//му збору не Арк. 

давати, и к тюрмаж, и к засекал* сторожей не даваmu;
и посошных людей ни в которое в город наш не посыла mu; 
и о судных делех ставитца на Москв'Ь в году один срокъ — 

Ржство Хрстово;
і в мнстырскои вотчине ратньш людеж не ставитца, кормов, 

и подвод, и проводников не тшпи;
'г̂ >

и гкм-де наше бгомоле строил ас.
И мы, вел и киї гсдрь црь і великиї кнзь Иван Василевич, всеа

Русиї самодержец, Преображения Спсова, что в НовЁгородке, 
архимарита Восяна з братею или хто по нел& в то*м мнстрЪ [иные] 
архимарит и братя будут пожаловала, что
[A] тх мнстырская зелі л я около мнстря, пашни сто четвертей в
поле, а в дву по тому ж; _,

[д]а в Новегородке на посаде в остроге м’Ёсто дворовая мнстыр-
скоя;

да за мнстремъ в слоботке мнстырском съм мЪстъ дворовые;
[Б] да селища, что был починои Офонасов, на рекЪ на Десне;

да деревня, что был починокъ Страчова, на рЪчке на Таре;
да дрвня Новоселки;
да дрвня, что был починокъ Зернова, на р'Ьчке на Бобрике. 
Преображенского мнстря рыбные ловли: 
озерцо Жоган закотная на ргкЪ на Десне;

[B ] на рекЪ на Раме мистырская мєлница ншецкоя;
да за рекою Десною рыбная ловля от Грибкова плеса по пра

вое сторонЪ;
половина реки Вити но низ по озерцо по Омыты; 
да озерцо Муроги, да озерцо Колодезное, озерцо Готена, Нео- 

тиша, озерцо Стюденец;
Р'Ёчка Вит Малая, да на нги же два озерца, два заблиска устья 

Десны реки;
да по рек'Ь ДеснЪ плавли волоковыя по старьш рубежаж; 
да в пустот луке но р'Ьчке но Сверже озерцо Сверять;

[Г] да под Коросевою пристоню ея̂ е ***;
до н о  р'Ёчке но Витке на малой оболони по обе стороны по 

Быстром ровец.
Да к тому же мнстрю бортных // ухожевъ с рыбными ловлями, Арк. 

и з бобровыми гоны, и со вспуды, и с перевеси, со всЪми угоди: 298
на рєкЬ жє на Дєснедва еза, одим во Жгани, а другом но Домомткановє;

* Перекр. «петна», «петно».
** Перекр. «номЪсником».

*** Перекр. «£3».
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[Д] починокъ Березова греда но озерце но Любивли, да селшцеч-
ка, что был починок Кородекова, а в них живут бортники мнстыр- 
ския, а ходят бортном ухожен Скоробогатцкое, знамя в нем [!] соха, 
смежна и судерев з бортники де[ревни] Солодогощи, до дрвни Коро- 
векова, до деревни Анашшом, до села Горбова по старьш рубежам, 
от  Путилюког. перевозу по рекЪ по ДеснЪ по пустой луке; к тому ж 
ухожю рыбных ловен плавли волоковые и звереныя погоны серено- 
выя по обоиж сторонам: по правое, берегу по Мочюнское по ма
лое устья, а по левому берегу по Здобинском ровец, и по ровцу 
вверхъ по рЪчку по Тухин, да по ез, до по Лебежя болота дороге 
[!]; да к тому ж ухожю озерцо вступное из Десны реки Соха, до 
озерцо Мочюла, озерцо Любивль закотное, да на рекЪ на ДеснЪ 
водли Гнушици е[з], да озерцо Воды, озерцо Глушица, озерцо Ту- 
хон, озерцо Липицы, озерца Орехова, озерцо Въюное, озерцо Осот- 
но и вступном, да на усть рЪчки Молотечны [...], два истока на рекЪ 
на ДеснЪ і всякия рыбныя ловли и звереныя по обе стороны, до 
десет упув [!] *, до уручище во Щирине да в Олешках, и сенные по
косы по оболо/уе;
[Е] починокъ, ч т о  бы п  Стонки, на реке на Лозке с пашнею и борт- 
ньш ухожен; а рубеж то му ухожю вукон от  рЪчки Молотечны по 
Кропивенскую дорогу, да по горы, да по Кузелши/і ложекъ, да от 
Мезинском дороге по рЪчку по Лозку, а по Лозке вверхъ по обе сто
роны по Черниговскую дорогу, по шлях, а от  рЪчки Лозки, от 

Арк. Стойкое, по Сосницкою дорогу // и по Гнилыя Воды, да по рЪчку
299 по Молотечну, по Сторожевище; [д]а по Молотечне вниз рыбная 

ловля и бобровые гоны до Коровекова и до десенског. устья по обе 
стороны, да по рЬчке по Лозке вверхъ от Мезимскои дороги к тому 
ж ухожю рыбныя ловли, и бобровые гоны, и перевеси, до по рЪчку 
по Стюденку вверхъ от  устья рЪчки Лозки до Мезинског. пруда, 
да от  рЪчки Стюденка по рЪчке по Лозке по обе стороны рыбном 
ловли, [да] бобровые гоны от Сторожевище и по рЪчке но Моло
течне до реки Десны по обе стороны;
[Є] да против носаду Новагородка ухожем бортном за рекою за 
Десною по старьш рубежам: ручкою Прыжоле, да вниз по рЪчку по 
Лияввку, а Линевкою на низ по Быстром ровгц бобровым гоны, да 
от р'Ьчки от Прыжа от устья рекою Десною бобровыя гоны до 
Быстрого роеца, да по Отчгковокому ручю вверхъ по Прудицкую 
стежку судерев с Люшинскиж бортньш ухожемъ, а о[т] Прудицком 
стежки то [!] оконную дорогу, а дорогою оконною по Путинскую 
дорогу; к тому же рыбных ловен: озерцо Званоя, озерцо Оминек, 
озерцо Муравен, озерцо Лебедине^, озерцо Старикова с перевесы;
[Ж] да ухожем бортном, знамя крстъ косом, по Десне вниз правым 
берегам [по] сєлищя [и] по Якчюковскою дорогу вукон, а от Енчю- 
ковском дороги по рЪчку по Комоню и на поляну [и] Боишую Пу
тинскую дорогу, а дорогою по деревню Красное; да к тому ж борт- 

Арк. ному ухожю рыбных ловен озерцо // закотное Дробышева; да
300 пониже дрвни Красном, за рекою Быстром ровецъ, а от Красном де

ревни, о т  Быстроа. ровца, *—по рекгЬ по Десн& до Быстро, ровца 
стороны- * до Путивльског. перевозу [у]кои, до в деревне Щеголеве 
два перевеся, [да] в Забецком рыбныя ловли [и] всякия угодя;
[3] да ухожем бортном за рекою за Десною судерев [с] дрвни Жер-

* Перекр. «вспудов».
Очевидно, перекр. «по рекБ по ДбСН'Ё но обе стороны».
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шв :ое, да деревни Вишнина, до дереени Лучникое бортники, а зна
мя крестъ косо и; да х тому ж ухо жю рыбные лоели: озерцо Мостища 
да на рекЬ на ДеснЬ езъ; а владЬюяг тЪм езам пополам с Васипевыми 
крстьяны Дурова;
[И] да в дрене Конковичех на р'Ьчке на Ивоте да тое ж дрвни Снос
ки селищечка пустое на ргчке на Стюдеике в у садище, в ношенном 
зелели, в сенных покос ех, і в бортных ухожех, і в рыбных ловлех, 
і в бобровых гонех по реке по Ивоту по обе стороны, і во есякихъ 
угодях, и в рыбных ловлях четвертое жеребей; а знамя в том ухоже 
преображенскоя монатпя;
[I] починок: Лунчее на озерце на Лунче, а в ней [!] живу/м борт
ники мнстырския, а знамя крестъ косой, вверху тен, вопч'Ь со воз- 
меягнеескими крстьяны бортники; до рыбных ловен: озерцо Лунча, 
озерцо Верба, Деснища, озерцо Рогъ, на рекЪ на Десне ез Тихое 
да ез на Бучи; бобровыя гоны по Тихом перебое да вопчЪ рыбныя 
ловли, бобровые гоны і всякие угодА;
[I] [да ухожеи бортной ...,] а знамя крестъ косой, а рубеж тому 
ухожю по рекЪ по Десне правом берег от Ивоцког. устья по селищя 
Погребки до по реку по Шестку до устья; по рЪчке по Ивоту вверхъ 
рыбныя лоели и перевеси да два еза / / по оболоня[м]; и по рЪчку 
по Венсечю, и по оболонью по ивотцкому судерее со ивоттгцкими 
бортники;
[Й] да два знамени бортных в Расаднищине, куря лапа да лук, 
судерее с росяднеескими бортникоми и з детми боярскими;
[К] да знамя мотовило, судерее с вотчинскими бортники;
[Л] да знамя пояс, судерее с росаднеескими да с стромоуховыми 
бортники;

да знамя коса, судерее з гиринскими бортники;
[М] да другое знамя лемеши, судерее с паелоескими бортники;
[Г] [д]а на рекЪ на ДеснЬ пониже Корасевом пристани рыбная 
ловля;
[Н] да в деревне в Сопыче знамя меднедок, а другое знамя змейка,
*—да наммовали [!], на концЪ пересе[че]на, опурском [!] боишом до
роге по рЪчку по Версулу окопницког. сроку [!]“ *, что Ъздяиг от 
пруда;
[О] да в Путинское уЬзде Колодезская волость по рЪчке по Коло-
дезю, на мнстырском зелмгЬ, со крстьяны, и з селищи, и з заммищи, 
и з бортньш ухожемъ, и звериными, с рыбными лоелямы, и з бобро
выми г о н ы , со  вспуды, с перевеси, со всякими угоди, да по рекЪ по 
Семи рыбная ловля и озера со всЪми угоди; а рубеж то и Колодезском 
волости в круг и длину от ордынског. рубежа [..., а] поперекъ от 
реки от Семи до р£чки Круггца, и до рЪчки Ворона, и до новгород- 
цког. рубежа, а за рекою за С гм по рЪчку Повлу, по ордынском 
рубеж, а р'Ёчкою С&шо вверхъ от ордынског. рубежа до золуцког. 
рубежа, по Сухую Каменку, а от устья по Облягли, до коло[де]з 
Хитръ со озерцы и с ыстоки; а в том кругу рыбных ловлей: рЪчка
Кол о дез с устья и до верху, духовая рыба в Преображенском мнстыр 
архимариту з братею, да рЪчка Руса от устья до верху во всю во
лость, по то м рЪчке рыбная ловля, до озера Тихоя с ыстоки, и с упа- дрКв 
лыми ручками, и с колодези, духовая рыбная ловля; //[д]а в том 302*

* * У Філарета: «да знамя вилы, на к о н ц е  пересьчено, от Путивльской большой 
дороги по речку по Вербу, да по околницкую дорогу» (Указ. соч.— С. .116).
10-3494
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в Колодезномъ [!] * шеснатцат озер с неводовыми тони, а по тЪмъ 
озералі и по р'Ьчкаж всякия звериныя и рыбныя ловли, бобровым 
гоны і вспуды, перевиси, сел ищи и починки, пашенная земля, и 
дикоя поля, и  дубровы, и сенныя покосы, пруды; двацат семъ ухо- 
жевъ бортных по знамевалі, селища О/^типы Тухлова, да селища на 
рЪчке Норме, да починокъ Семена Дугина, до селища против Пе
рунова городища, да починокъ над озерал* над Старичем, да почи
но/с Корейском.

А хто в гЬхъ селех, і в деревнях, і в г.очиняа[х], и на селищах, 
и на заммищах, и на пустых **, и на дикож поле в Иоегородцкол* и в 
Путил«жож у'Ьзде учнут житм людем и кртъян, и гЬмъ л ю д є л і  и
крстьянож не надобе моя црева і великог. кнзя Івана Васипевг.ча 
всеа Русиї да и ел&ския денги, приметные, по сошная служба, ни 
коня моего не кормити, ни лугов моих не косити, ни повозое моих 
не возмтн, мостов не мостят, ни яму с подводами не стоятм, и по
слов не кормят, и с тяглыми людми не тянут ни в ка кия просто
ри ***, ни в разметы;

и нам'Ьсницы нши ноегородцкия, путиліс-кия і властенм, тиуны 
і выборным суди кормов своих не емлютъ, и не уезжают к нимъ ни 
по ч т о , и не судят их ни в ч о л і , оприч душегубства и разбою, татбы 
с поличнъш;

а случитца суд смЪсном тЪм их людел* и крстьяноле с новго
родцями **** [людьми] или с волосными, [и] нам’Ъсницы нши, вла
стен м, тиуны, выборным суди судят, [а] архимандрит з бра/7іею или 

Арк. их цриказщикъ // с ними ж судятъ;
303 а прав ли [будет], виноват ли новгородцком **** или волосном

человЪкъ, и он в правде, в винЪ наміснику, властелю их, и тиу- 
номъ, і выборные судямъ;

[а| прав ли будет, виноват ли мнстырском человЪкъ, и он 
в правде, в винЪ архимандриту з братею и их приказщику;

а намЪснику [!| і властели, их тиуны і выборные суди в rkx ихъ
мнстырских люд ем и крстьян [не вступаютца в| правог. і виноватог.

Такъж есмн архимандрита Васяна пожаловал: охотников въ 
яліскую слободу не давати и двора ялюкого и намЪсничя не дЪлатм.

Також есми архимандрита Васяна ***** я братею пожалован:
нам'Ьсницы нши і властели, тиуны і всякия пошлинники въ их 
мнстырское не еступа[ю]тца петно и петна [и] пропетеня но их
мнстырских слугах и но крстьянех не емлют.

Такъж есми архимандрита з братею пожалован: емъчюжного 
имъ дЪла, ни подати- *, и сору из дворов къ елсчюжному 07ібару не 
возшпм.

Такъж есми архамандрита [!] з братею пожалован: что их 
мнстырския слуги и крстьяне купят ч т о  в которое городе но мнстыр
ском обиход и что мнсты рек о я продадите, и они с того мыту, и тал£- 
ги, и перевозов, и мостовщинъ, и готовшин ****** не дают.

* В оригіналі, очевидно, «Колодезскои волости».
** У Філарета «на иустошахъ» (Указ. соч.— С. 117).

*** Перекр. «протори».
* * ** Пс рекр. «городцкими», «городцкои».

***** Слово написане над рядком.
* ” * Перекр. «не делати».

****** Перекр. «готовишь».
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Такъж есми архимандрита з братею пожаловал: номЪсницы
нши ноегородцкия, путижския *“ по пошлинника*-* но мнстырских 
старъцех, и на слугах, и но крстьянех перевозу не емлют.

Такъж есми архимандрита- Васяна з братею пожаловал: це- 
ловалнрікое [н]и к губному дЪлу, ни г денежному збору не давати, // Арк. 
и к тюрмамъ, и к засекали сторожем не давати жь.

[Такъ же есмя архимандрита съ братьею пожаловалъ посош- 
ныхъ людей ни въ которой городъ не давать.] *

Такъж есми архимандрита з братею пожаловал: кому будет 
до архимарита дЪла, или до строителя, или до старцовъ, и [ли] до
их мнстырскихъ слуг какое дЪла, и тот пошлгт моег., гсдря цря і
великог. кнзя Івана Василевича всеа Русиї, даннаг. пристава, ко
тором имъ дан, и он пишет в году единъ срокъ — Ржство Хрстово;
а судилі мы, великиї гсдрь црь і вєликиї княз Іван Василевич всеа 
Русиї, или мом дворецком Болшег. дворца; [а] оприч тог. срока иных 
[на них] срокое не наметывает; а хто оприч того даннаго пристава, 
котором имъ дан, дастъ на поруку [а] срокъ на них накинет не по 
их сроку силна, и [яз] имъ к тому сроку не велЪти ** Ъздити, а хто 
на них [и] безсудную возметъ, и та безсудная не в безсудную,-а-при
став Ъзду лишон — оприч тЪх люден, что есми своиж боярож при
казал сыскивати лихих людем, татем и разбомникое, [и] на которых
будет мнстырских слуг и крстьян какое лихое слово вымолвят в
татбе і в разбое, и мы, вєликиї гсдрь црь і вєликиї княз 1ванъ Ва- 
силевичь всеа Русиї, по гЬх людем пошлеж или кому прикажем.

Такъж есми архимандрита з братею пожаловал: нши ратные
люди и присылщики нши въ их мнстырских селех // и дереенехъ не Арк. 
ставеца, и кормовъ, и подвод, и проводников у них не емлют; а ста- 305
нут у них нши ратные люди и присылщики въ их мнстырских селех 
j в дренях, онЬ кормъ ce6t> и лошеделе купят по ценЪ [, как им про
дадут].

А хто з дерева убетца, или в вод*/ утонет, или мертвого водойэ
принесет но мистырскую зежлю, или ково сотрет колесо на мелнице, 
или воз сотрет, или убитьш ч л є к о л і подкинут, или ково звЪрь 
сьЪстъ, или лошед убьет, или обЪситца, или ково гром убетъ, или 
хто от своих рукъ утеряетца — и [с| rfcx мертвых люден намЪс-
ницы нши, властелм, тиуны голоещины не емлют.

* А нши крстьяне митрополичи, владычни, мнстырскиА, кня- 
женицкия, боярский люди и крстьяне въ. [!] их мнстрьскиж крстья- 
ном но пиры, ила братчины, и на свадбы незваны не ходя7/г пити 
и ясти; а хто к ним незван при'Ьдет, и они хово вышлют вон без̂  
пенно; а не помдет вон, [и учнет у них цити силно], и учинитца 
какая у них гибел, и тому та гибел плати/тгм [вдвое] без суда и без 
прасды ***. . . . . . . . .  -

А жалованную грамоту далм есмя архимандриту и строителю
з братє/о і веліли іїм тое грамоту держати в мнстрЪ впрокъ. v

ГІерекр. «и пошлинники».
* Филарет. Указ. соч.— С. 118—119.

** Перекр. «В8ЛБЛ».
** * П ереки. «испра вы».
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А с сее грамоты веліли есмя списоватн списки слово в слово
да посылат списки за мнстырскою печатю по городов и по волос- 

Арк. теле намісникол^, і властелеле, и приказщикомъ // городовымъ, и на
306 мы/гг мнтчиколі, и присылщиколе, в которых городех і в волостех 

будут т і их мнстырския села и дрвни, [и] ходити веліти по тому ж, 
какъ у них в сей нашей жалованной грамоте написано.

А у ково будет моя, цря і великог. кнзя Івана Василевича 
всеа Русиї, жалованная грамота [н]а грамотчики, а но сию мою 
грамоту [иные] грамоты Him.

А хто имет сен моей грамоты ослушатисг и то му от меня, цря
і великог. кнзя Івана Василевича всеа Русиї, быти в великон опале 
и продажи.

А коли явят сию мою грамоту намісникъ [!] новгородцкиї, ну- 
тиліскиї, или их тиунолі, ИЛИ КОЛІІ/ ни буди, и они с *~нея вси~* не 
дают ничсво.

Дана сия нша цсрская грамота жалованная в нашелі црьству- 
ющєлі граде Москві літа [7060], сентября въ S [6] де[яъ].
РД А Д А .—Ф. 79, on. U>38 р., спр. 9, ч. 2.— Арк. 296—306. Засвідчена копія.

№ 2
Арк.
307 Спис<ок з грамоты в слсово в слово

Псо гсдрву црву и великсог. кнзА Бориса Федоровича всеа 
Русин слозву [от] боАрина и дворетцког. Степана Василевича Го- 
dz/нсова в Новгородом; Сіверсксои горсодовому приказщику Гаврилу 
Псареву да в Путивль городовому приказщику Жадъку Милкову.

Бил челоле гсдрю црю и великому кнзю Борису Федоровичю 
всеа Русин Новагородка Сіверсксого Спасксог. мнстря старец За- 
харей з братею а сказал: дана>-дв имъ в Спаскои мнстыр в вотчину 
в Новігородке Сіверсксолі.*
[Б] селище Афонассово;
[Д] да к то му селищу починок; на Березовой грАді бес пашни;
[Д] да селище КоредАксово на оззери т і на Мачюлищи да на річке 
на Молотечне;
[Ж] да селища Енчюка>ва;
[Е] да укшлецъ, [знамя] косой крстъ, за річкою за Молотечною;
[I] да пючиноя Лунча на рекі на Десні;
[И] да четверть селшца Ксовтаншвич, а в них четверти те пашни 
четырнатцат чети в поле, а в дву по тому ж.
[О] Да в Путивльскол* уізде дана волостька Колодежская з борт
ными ухожаи, и с рыбными ловлями, и со всіми угоди.

И грамота-де жалованная блжнные памяти гсдрА цря и вели-
ка>г. кнзд Ивана Василевича всеа Русин на ту мнстырскую вотчину
б ы л а ,  и та-de жаловалная грамота в т о л і  Спасксоле мнстрі при архи- 
маритех и при строителех при прежних их нерадіньелі утерялас.
И гсдрь црь і великим кнзь Борис Федорович всеа Русин пожало
вал бы их, на тое мнстырскую вотчину веліл дати свою гсдрву црву

Перекр. «с нее явки».
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і великог. кнзя Бориса Федоровича всеа Русим грамоту с писцовые 
книг, по чему им тою вотчиною владіти.

А в приказе Болілого дворца, Новагородка Сіверского в пие-
цовых книгах писма и міри Смерда Плещеева с товарищи ЧГ 
[93] году написано:

Спског. мнстрА, что в Новігородкі Сіверскол за посадо-», 
[Б] сел до Афонасово на рекі на Десне пусто;
[А] пашни сто чети в поле, а в дву по тому ж , землА добра;

сіна на болоньє триста &опен;
л ісу  нєпашенног. пАт десятин;

IB] да Спаского ж мнстрд мелница немецкая на рекі на Роме; 
[Д] да Спског. же мнстрА починок Березовой бес пашни; да того 
ж починка Березова ухожем бортные Березова грАда Спаского ж 
мнстрА, а знамя в нгм вили, а в ысподм рубежи; да к то//му ж ухо- 
жею два перевісА да десят в[с]пудов; да тово ж ухожеА Березовом 
грАды рыбные ловли Спаского ж мнстрА: озерко Сухо встушюе ш  
реки из Десны, да озерко Любивль закотное, да озерко Вадын, 
да озерко Глущица, да озерко Тухино, да озерко Липицы, да озер
ко Оріхово, да озєрко Вконе [!] Вьюне;
[I] да Спаского ж мнстрА починок Лунча на рекі на Десні бес 
памши; да того ж починка ухожем бортной мнстырскои же уколнои,
а знамя в не.% крстъ косой, а в ысподм тень; а ходят тот ухожем 
по рекі по Десні-, и на Буди, да по річке по Губеди по обе сто
роны; а лісу .бортног. уколного, по которому тот ухожем ходят, 
в длину о т  ыстока от Божка до истоку до Студенца по сміте на три 
версты, а поперег от  реки от Десны до річки до Губеди три ж вер
сты; да т о т  же ухожем ходят на борку на Селезеневе судерея с ухо
жен Дрини Взметнева; а лісу бортног. судеревного, по котороди/ 
т і ухожем ходят, в длину от  дубровы от Спаіские до болоту до Ма
линова по сміте на две версты, а поперег от  лесу от  Лунча до річ
ки до Губеди на версту; да того ж ухожея Лунча рыбные ловли: 
озерко Верба, озерко Деснища, исток Лунчи, половина озерка 
Рога;
[И] да Спского ж мнстря чет[верть] селища Кояковичь *; да тое 
ж четверти селища ухожеи бортной, знамА в нєлі монотА, роги 
кверху, а у лівои ноги откосокъ, а меж рог тень; а лісу бортног., 
по которому тот ухожем ходят, в длину от  верху річки Воздеряж- 
ни до верху до болота Степенов. по сміте на дватцать верстъ, а 
поперег от річки о т  Студенца до річки до Свіси на десят верстъ; 
[М] ухожем бортной дрвни Павлова мнстырскои же, а знамя в нел 
лемеши, а наверху тень, а на стороні тен же;

ухожем бортной Спского ж мнстря укоклин [!]**, а знамя в 
нєлі косы, а вверху тень; а ходят тот ухожеи по рекі по Шемне; 
а лісу бортног. уколног., по которому тот ухожем ходятъ, // в 
длину от  річки от  Шиньи до болота до ЗуА вниз по сміте на две 
версты, а поперег на две ж версты;
[Н] ухожеи бортной Спского ж мнстря, а в неле два знамяни: 
знамя криуля, знамА медведки; а лісу бортного, по которому тот

Арк.
308

Арк.
309

♦ Перекр. «Кшвтаншвич».
** Перекр. «уколнои».



ухожеи ходят, в длину от утеса до болота до Ксоренева по сміте 
на шесть верстъ, а поперег на шесть ж верстъ;
[Е] ухожеи бортной Спсксого ж мнстрА уксолнои, а знамя в нем 
крстъ ксосои; а ходят тот мнстырсксои ухожеи по дуброве по) пашен
ной починка Каровякожжсова;
[Й] ухожеи бортной дрвни Росаднева мнстырскои же, а в нєлі два 
знамяни: знамя ксози рога да знамя лук с ксосицами;
[JI] ухожеи бортной др<ши Росаднева Спсксого ж мнстря, а знамя 
в нгм псояс поперег дерева; а ходят тот ухожеи судсревъ с росад- 
невскими ж с оброчными ухожеи псо которые міста в той судереви 
тово мнстырсксово ухожея знамя изстарн; а ліс бортной, псо кото
рому т і ухожеи ходят, писан преже сево оброчные дрвни Росад- 
нева;
[К] ухожеи бортной селца Очкина мнстырскои ж, а знамя в ягм 
мотсовило с откоскош;
[Є] ухожеи бортной Спсксого ж мнстря Посад, а знамя в нем лук; 
а ходят тут ухожеи против псосаду Новагородка Сіверсксог. за 
рекою за Десною но пойме; а лісу бортнсог. уколнсого, псо которому 
тот ухожеи ходят, в длину от реки от Десны до річки до Линески 
по сміте на две версты, а поперег полверсты; да тот же мистырсксои 
ухожеи ходят псо другой стороні Десны еудерев с псоеадцкими 
ухож[е]и Новагородка Сіверсксого; да тово ж ухожея рыбные ловли
Спсксого ж мнстря: озерко Званое, озерксо Стерксово, озерксо Лебе
дине^, озерксо Минецъ, озерксо Муривенка; да на ті£ же озерках 
четыре перевісьА;
[Ж] ухожеи бортной Спсксого ж мнстря уколнои, а в нем два зна-
мени: знамя крстъ ксосои да знамя змеи псоперег дерева; а ходят 
тот ухожеи но рекі по Десні; а лісу бортног. уколнсог., по кото- 

3 J0* рому И тоm ухожеи ходят, в длину о т  мнстрА до селища Анчют.со- 
ва * по сміте на три версты, а поперег от  реки от Десны до дороги 
до Путивльские на две версты; да того же ухожея лісу бортнсог. 
по рекі по Десні по обе стсороны в длину о т  ровца от  Быстрог. 
до дороги до Путивльские по сміте на полверсты, а поперег на пол-
версты ж; да тсот же мнстырскои ухожеи ходят псо лог по пере
возной судерев с оброчными ухожеи селца Чюлатова по ксоторые
міста в том  судереви тог. мнстырсксог. ухожея знамя изстари; да 
того ж ухожея рыбная лсовлА Спског. же мнстря озерко Лука под 
дрен ею под Лукою;

ухожеи бортной Спсксого ж мнстрА, знамА в нгм мотовило, 
да на ксорёни два тны, да протес; а ходят тсот ухожеи по дуброве 
по Заладі, иная дуброва посад Новагородка Сіверсксог. [?!];
[Ї] ухожеи бортной Спаского ж мнстря, знамя в нем крстъ косой; 
ходят тот ухожеи по річкє Ивоту да псо річке по Шесткі судерев 
с ухожеи села Ивота по ксоторые міста в той судереви товсо мнстыр-
сксова ухожея знамя изстари; да Спского ж мнстрА на річке на 
Ивоте два езка;
[3] ухожеи бортной Спског. же мнстрА, а знамя в неж. крстъ косой. 

А оброк с ті;с со всей угоден платдт в Спаек сои мнетыр.

* Перекр. «Днчюксова».
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А в п у т и в л ь ск и х  в писцо'выя к н и га #  писма Т р ет А к а  В ел ям и -
/-V̂

нова да подАчева Оле|Ъя Булычова 4 0  [99! году написано:
[О] в Путивлско.м уЬзде Спского мнстрА, что в НовЪгородк'Ь Оэ- 
версксомъ за-посадок, волостька КолодежскаА, а в ней дватцать 
три ухожеев бортных, да четырнатцат озерок, да двЪ трети озера 
Русы, да ис КолодезА исток, да рЪчка ВЪдба, да рЪчка ТихаА; и с 
тЬх бортных ухожавв, и с рЪкъ, и с озерак, и с ыстоку оброкъ пла
тят в Спаскои мнстыр архимариту з братею.

И ка к к теб1з ся грамота придет, и ты 6 т Ъм селищем Афона- 
совъшъ // с починки, и с свлищи, 1 волостьюкою [!] Колодежскою, Арк 
пашнею, и лугами, и лЪсомъ, і всякими угоди, и мвлницами, и борт- ^  
ными ухожеи, и рыбнылш ловлАми, и перевЪси, і в с а к и м и  угоди, 
что написано псо гшсцовьш книгам в НовЪгородк'Ь Северскож і в 
Путивльскож уЪзде в Спаек сои мнстыр, велели владЪт Спаек сого 
мпстрА, что в НовЪгородке СЪверскомъ за посадою, старщш, старцу 
Захарю з братею, по-прежнему. А прочєтчи сеЪ грамоту и списав 
с нее противен слово в слово, отдали [бы] есте назад в Спаскои 
мнстыр старцу За,гарю з братею, и сони е'Ь держат у себя впред 
для иных Новагородка СЪверсксог. и иутивльских приказных людей.

К с ей грамоте бо Арин и дворецкои Степан Василевичь Году
нов печат свою приложил.

ЛЪта ^ЗРІ [7110], февраля въ КА [21] дс[нь].
А назади у подлинной грамоты припис діока Тимофея Оси

пова.
Справка подАчева Ивана Кнзева.

РДАДА.— Ф. 79. оп. 1638 р., спд. 9, ч. 2.— Арк. 307—311. Засвідчена копія.

СЛОВНИК 
ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ ТА ВИРАЗІВ

Бессудная грамота — грамота із обвину звериные погоны сереновые — гони звірір
вальним вироком, видана позивачу по «серену» — насту
без судового розгляду справи знамя — знак власника борті, вирізаний

беспенно — без виплати штрафу — «пени» на бортному дереві; борть, частина
братчина — святкова учта в складчину бортного угіддя, що має певного влас-
ял асягглъ (волостель) — управитель во- ника і помічена його знаком

лості исправа — судове розслідування
волоковый — придатний для ловлі риби колодезь — джерело, ключ

«волоком» копна — міра площини сінних угідь (0,1
еспуды — ями для ловлі диких звірів десятини)
гибель — збиток, втрата, шкода крт/а — область, округ
головщина — штраф, плата за вбивство; манатья — мантія, чернече убрання

різновид грошового збору мостовщина — грошовий збір за проїзд
грамотчик ( грамот ник) — особа, що за по мосту

спеціальною грамотою користується перевєсье — місце, пристосоване для лов- 
иевними пільгами лі птахів спеціальною сіткою — «пере-

губные дела — справи, що стосуються су- весом»
дово-адміністратнвної діяльності міс- перевоз — грошовий збір за . право ко-
цевого самоуправління ‘ ристування перевозом

духовая рыбная ловля — ловля риби «зи- плавли — очевидно, множина від «плавь» —
мою у придуху» * наплавна рибальська сіть

ез — споруда для ловлі риби у вигляді повозы — підводи
частоколу, поставленого поперек те- примет — різновид податку
чії ріки пропятенье — штраф за ухилення від

жеребей — частка, доля сплати «пятна»

* Виноградський 10. До історії колонізації середньої Чернігівщини 11 Історично- 
географічний збірник.— К м 1931.— Т. 4 .— С. 13G.
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проторы — громадські платежі селян 
пятно — тавро на конях; грошовий збір 

за таврування 
размети — громадські платежі і повин

ності, їх  розкладка 
смесный суд — суд за участю уповнова

жених осіб позовників

тамга — грошовий збір за таврування 
при продажу скота 

ухожей — угіддя
четверть (четь) — міра площини (0,5 де

сятини)
явка — різновид грошового збору 
ямчужное дело — виробництво селітри

ПОЯСНЕННЯ СЛІВ 
ПІД ТИТЛАМИ І СКОРОЧЕНЬ

Бга — Бога
бгомолє — богомолье
блжнные, блжеиные — блаженные
Гсда — Господа
гсдрвои. — государевой
гсдрву — государеву
гсдрь — государь
гсдрю — государю
гсдря, гсдрА — государя
дряне — деревне
дрянею — деревнею
дрвни — деревни
дрвня — деревня
дрвняя — деревнях
Исса — Исуса
кнзь — князь
кнзю — князю
кнзя,, кнзА — князя
крстья» — крестьян
крстьяне — крестьяне
крстьяне# — крестьянех
крстьяшш — крестьяном
крстьяны — крестьяны
крстъ — крест
кртьят* — крестьян
мнстремъ — монастырем
мнстръ — монастыре
мнстрьскіш — монастырским
мнстрю — монастырю
мнстря, мнстрА — монастыря

мнстыр — монастырь
мнстыр с-кая — монастырская
мнстырския, мнстырскихъ — монастыр

ских
мнстырския, мнстырскиА — монастыр

ские
мнстырскшг — монастырского/>W/
мнстьгрскоє — монастырское
мнстырскои, мнстырсксои — монастыр

ской
мнстырскою — монастырскою 
мнстырскоя — монастырское 
мнстырскую — монастырскую

«'■ w

ншєг., ншего — нашего/-Ч̂
нши — наши 
Ржство.— Рождество 
Спса — Спаса

/*'ч̂
Спског., Спского, Спсксог., Спскшго — 

Спасского
Спсова — Спа сова
Хрста — Христа
Хрстово — Христово
црву — цареву
црева — царева
цркви — церкви
црь — царь
црьствующелі — царствующем 

. црю — царю 
цря — царя 
цсрская — цесарская 
членом — человеком




