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НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ТРУБЧЕВСЬКИЙ
ЧОЛНСЬКИЙ МОНАСТИР У 1728 РОЦІ
Публікація вводить до наукового обігу невідомий та неопублікований
документ про стан приписного Новопечерського Трубчевського Чолнського
монастиря у 1728 р.
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Протягом XVII–XVIII ст. Києво-Печерська лавра опікувалася
дев’ятьма приписними монастирями. 3 розміщувалися поблизу Лаври – Троїцький Больницький монастир, Китаївська і Голосіївська пустині, а решта були розсіяні по різних єпархіях на значній відстані від
Києва.
Новопечерський приписний Трубчевський Чолнський Спаський
монастир Бєлгородської єпархії (сучасне с. Квітунь, Трубчевского району Брянської області, РФ), розміщувався на високому правому березі
р. Десни, 11 км від м. Трубчевськ. Зберігся частково, у деяких приміщеннях розміщується будинок інвалідів. Впродовж 1680–1786 рр.
Чолнський монастир був приписним до Києво-Печерської лаври, зберігся після секуляризації і продовжував функціонувати протягом ХІХ –
початку ХХ ст. Митрополит Євгеній (Болховітінов) у праці «Описание
Киево-Печерской лавры» опублікував грамоти московських царів на
володіння приписними монастирями, у т. ч. Чолнським1. Згодом В. Звіринський подав коротку інформацію про ці монастирі2. Наразі маємо
лише одну докладно викладену історію монастиря та публікацію 26 документів, оприлюдених ще у кінці ХІХ ст.3
Документи до історії цієї обителі зберігаються у фонді 128 (Києво-Печерська лавра) ЦДІАК України, м. Київ. Варто зазначити, що не
всякий київський монастир володіє такою кількістю джерел: номера
описів і справ вказані у виданому предметно-тематичному покажчику4.
Хронологічно документи охоплюють XVIII ст.
Перш за все треба відзначити 2 книги актових джерел, які містять
копії грамот московських царів, розмежування лісів, земельних угідь
монастиря, переписи дворів монастирських сіл5.
* Кузьмук Олексій Сергійович – кандидат історичних наук, завідувач сектору відділу довідкового апарату та обліку документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.
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Чолнські ігумени призначалися в Києво-Печерській лаврі. Відповідно у фонді зберігається листування про перезміну ігуменів, присилку монахів для служіння, життя і нагляду за господарством Чолнського
монастиря. Низка справ присвячена земельним суперечкам Чолнського
з Чернігівським кафедральним та Новгород-Сіверським монастирями,
козацькою старшиною, російськими дворянами Домашнєвими тощо.
Кілька справ присвячено будівництву трапезної церкви, ремонту
соборного храму Різдва Христового, а також пожежам, які трапилися
1756 і 1761 роках6.
Є справи, присвячені присилці братії, переміні настоятелів: зазвичай обміни (переміна) відбувалися між Зміївським, Свинським, Синянським і Чолнським монастирями. Документи висвітлюють конфлікти
серед братії, фіксують різні порушення, втечі і переступи монахів.
Відомості показують кількісний склад монастирської братії протягом
XVIII ст.7. Збереглися сповідні росписи церков та приходських храмів
у селах Чолнського монастиря за другу половину XVIII ст.
У фонді 128 зберігаються описи та інвентарі Чолнського монастиря різного часу, в яких описуються стан храмів і будівель обителі,
ікони, церковне начиння, книжки, келії, господарські споруди, земельні
угіддя, шинки, худоба тощо8. Власне пропонований документ є одним
з описів Чолнського монастиря, укладений 12 лютого 1728 р. при переміні намісників. Отже, в обителі розміщувався кам’яний храм Різдва
Христова з приділами Введення Пресвятої Богородиці та Сергія Радонезького. Трапезна церква Святих Антонія і Феодосія була дерев’яною
і старою. Неосвяченою стояла дерев’яна новозбудована церква. Була
також дзвіниця (вірогідно, дерев’яна) з годинником і шістьма дзвонами. В ризниці зберігалися священицькі облачення, церковне начиння,
ікони та богослужбові книги. В монастирі розміщувалися 13 келій, кухня, пекарня, 2 погреби, 2 льодовні, хата для зберігання продуктів і різного майна. За межами монастиря були стайня, скотний двір, житниця,
гумно, клуня, 2 винниці і 4 млини.
Документ публікується вперше.
При передачі тексту максимально враховані методичні рекомендації та напрацювання сучасної української едиційної археографії.
У відтворенні оригінального тексту ХVIII ст. зберігаються відсутні
в сучасній кириличній абетці літери ε, ѣ, ө, ӕ та паєрок ̾.
Літерні знаки ъ та ь передаються у відповідності до їх вживання в
тексті.
Виносні літери та буквосполучення вносяться в рядок і виділяються курсивом.
Текст рукопису розбивається на слова згідно з сучасними нормами.
Вживання розділових знаків, поділ на абзаци у текстах наближені до
сучасних правил правопису.
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12 лютого 1728 р. – Опис приписного Новопечерського Трубчевського
Чолнського монастиря

Арк. 1
По блг҃ословεнїю Ӕснε в̾ Бг҃у Прεвεлεбнѣйшаго Его Млсти Гсдна Ѡтц҃а
Іоаникїӕ Сεнютовича Архиман̾дрита Ст҃ыӕ Вεликїӕ Лаνры Киεво-Пεчεрскїӕ, и совѣтомъ общимъ прεчεснѣйшихъ ωтцεвъ собор̾ныхъ, прибыв̾ши на послушанїε намѣсничεства в̾ мн҃стир Новопεчεрскїй Чолнскїй; ӕ
нижεписаннїй ωтобралεмъ мн҃стиръ и всӕкоε господар̾ство, ωт иεромонаха Кирилла бивъшаго намѣсника тогожъ мнстирӕ Новопεчεрскаго
Чолнскаго рεεстровнε;
1728-го году фεвралӕ ві* дн҃а;
Црк҃въ камεннаӕ во имӕ Рождεства Хрстова в нεй два прεдѣла во
Вεдεнїε Прεст҃ой Бц҃и, и Прпдбнаго Сεр̾гїӕ Радонεжскаго Чудотворца,
иконостасъ рѣзанїй старый поновлεнъ златом и срεбромъ;
Трапεза дεрεвӕннаӕ стараӕ при нεй цр҃квъ во имӕ Прпдбныхъ Ѡтц҃ъ
нашихъ Антонїӕ и Ѳεодосїӕ Пεчεрскихъ, а в нεй иконостасεцъ малїованный старый,
Црк҃въ дεрεвӕнаӕ новаӕ нεосщ҃εннаӕ в нεй иконостасъ нεмалїованый;
Звон̾ница на нεй звоновъ вεликихъ и малихъ шεст, на оной жε звонници
и часы;
Ризы парчи золотой з̾ квѣтами новыи;
Ризы штоөу зεлεного по нихъ квѣтъ бѣлїи новыи;
Ризы чεрвониӕ тεлѣтовиӕ;
Ризы квѣт̾чатыи матεриӕлниӕ;
Ризъ бѣлихъ лудановихъ пара;
Ризи зεлεнїи квѣтчатїи εдны;
Ризъ зεлεнихъ табиновых пара; в том числѣ новыи εдны; а другїи вεтхїи;
Ризъ другаӕ пара бѣлихъ;
Ризы чεрвоныи лудановыи εдны;
Ризы чεрвонїи атласовыи εдни;
Ризы жолтого лудану εдны;
Ризы бѣлого лудану εдны;
Ризы чорного аѯамитү εдны;
Ризы вишнεвого лудану пара;** //
* 12.
** На нижньому полі аркушів скріпа: Іεроманахъ Гεннадїй послүшникъ
Стїӕ Вεликїӕ Кїεвопεчεрскїӕ Лаνри рүкү приложилъ.
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Арк. 1 зв.
Ризы чорного лудану εдны;
Ризъ пара чорного мухоӕру;
Ризы εдны штоөовии квѣтчатїи чεрвоныи с камεю зεлεною злотоглавною;
Ризы лудановыи кропивныи з̾ галїономъ
Епитрахилεвъ два на ωтласѣ гаөованихъ, εдεнъ зεлεный другїй чεрвоный;
Чεрвоный матεрїӕлный;
Епитрахил блакитный матεриӕлный новый;
Чεрвоный аѯамитный з̾ галїонами;
Епитрахилεвъ розной матεрїи осмъ;
Стихаровъ свӕщεнничεскихъ три зεлεним шолкомъ да злотом шитихъ;
Стихаровъ шѣсть чεрвонимъ шолкомъ шитихъ, одного нѣтъ;
Стихарӕ два бѣлихъ с карунками;
Нараквицъ аѯамитнихъ чεрвонихъ три пари: чεтвεртаӕ пара чорного
аѯамиту гаөованый злотом; матεриӕлныхъ пара, жолтихъ рεцεтовихъ;
наракъвицъ старихъ розной матεрїи пар чтирнадцӕть;
Нараквицъ новихъ пара, парчи золотой; другаӕ пара штоөу красного
квитчатого;
Поӕсовъ три московскихъ ис китицами; чεтвεртый матεриӕлный чεрвоный;
Поӕсовъ розной матεрїи осмъ, старихъ;
Дїӕконскихъ стихаровъ пара рεцεтовихъ, εдεнъ зεлεнїй, другїй жолтїй,
з галїоними бан̾таεровими; стихар аѯамитный красный, с камεю злотоглавною; стихаров лудану жолтого два; бѣлого лудану εдинъ; блакитнаго лудану εдинъ; стихаров три старихъ к служεнїю нεугодны; стихаровъ
пара вишнεвихъ, εдинъ лудановий, другїй атласовый, стихаръ чорного
мухаӕру εдинъ;
Ораръ ритого аѯамиту εдинъ, другїй аѯамитный чεрвоный; ораровъ розной матεрїи пӕть, а новихъ два;
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Шεлковихъ хустъ двѣ; злотом шитихъ шεст; сεмаӕ злотомъ и шолкомъ
зεлεним шитаӕ; новихъ и старихъ злотом и шолкомъ бѣлим шитихъ
дεвεтнадцӕть; одна стараӕ с мохрами под икону;
Ручниковъ новихъ и старихъ двадцӕтъ сѣмъ; баволницъ пӕть, сεрпанков
пӕт;
Завѣски на иконы три; //
Арк. 2
Воздуховъ пара чεрвонихъ злотоглавнихъ с крεстами пεрловими, воздухъ гаөованый злотом на котором Хрстсъ в чаши стоӕщїй; до того жъ
мεн̾шїй воздухъ гаөованый на которомъ Прεст҃аӕ Бц҃а; трεтїй гаөованїй на
котором крεстъ вигаөованъ; два воздухи гаөованихъ на потир, на εдномъ
распӕтїε, на другомъ плащεница; воздухъ аѯамитный чεрвоный з̾ зεлεним
галїонами золотими; воздушковъ злотоглавнихъ два малухъ; воздушковъ
три полутабинковихъ жолтогоронцого колїорү; воздухъ болший бѣлого
лудану з̾ зεлεним, и малихъ два бѣлого лудану; воздухъ болшїй зεлεного
лудану и з малими покровцами чотир̾ма парчи зεлεной блεщащой; воз̾духъ болшїй жолтого атласу з̾ зεлεным, и два малихъ той жε матεрїи; воз̾духъ старїй болшїй жолтого полутабин̾ку з бѣлимъ, и з малими воздушками зεлεними двома; воздухъ болшїй чорный байбараковый из малими
двома, εдεнъ с нихъ аѯамитный; два малихъ чεрвоного лудану воздушок,
εдинъ тафтовїй старїй в̾ зεлεном, другїй малїй в̾ чεрвономъ; воз̾душковъ
три в сεрεдинѣ камка фиӕлковаӕ квѣт̾чатаӕ, около луданъ жолтїй;
Покривало на нолой под εван̾гεлїε чεрвоной парчи новоε; покривало на
нолой лудановоε блакитноε; напрεстолнихъ покривал лудановихъ двѣ
вεликоε и малоε; кошулка чεрвоного лудану на вεликїй прεстолъ; на
жεртвεнникъ кошулка такожъ чεрвоного лудану; кошулки двѣ напрεстолнихъ крашεновихъ;
На прεстолѣ гробницъ двѣ, εдна срѣбнаӕ, другаӕ циноваӕ, крεстъ срѣбный позълоцистїй стоӕщїй, кипарисовихъ три оправнихъ в̾ срεбро;
Кадилницъ двѣ срѣбныхъ мосӕннзовихъ три; сосудцовъ два срѣбныхъ,
что на всεнощноε;
Потировъ срѣбныхъ шѣсть, и дискосовъ шѣсть, звѣздъ пӕть, лижицъ
чтири, оловӕнный потир εдинъ, копїй двѣ; парамановъ гаөованихъ злотом три; закладка гаөованаӕ стараӕ; ан̾тиминсовъ особихъ пӕть, литоновъ три бѣлой кѣтайки; локоть матεрїи злотоглавной; лихтаровъ тройчатихъ два; одинковихъ пӕть; малихъ чтири;
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Образъ Прεстой Бц҃и Руднӕнской, на которой корона и на младεнцү
срѣбнаӕ з̾ камѣнεм; εщε малихъ вѣнчиковъ вѣнчиковъ дванадцӕтъ на
разнихъ образкахъ; //
Арк. 2 зв.
Образъ Ст҃аго Сεргїӕ окладный срεбром, и вѣнεцъ срѣбный позлоцоный;
Образъ Прεст҃ой Бц҃и малїованӕ московского нεвεликїй срεбром оправный;
Цѣновихъ крεстовъ два з таcинами; εгнусокъ срѣбный з манистом чεрвонимъ, что было на чудотворномъ образѣ; крεстикъ камεн̾ный в̾ срεбро
оправный з ланцүжком срѣбнимъ; утвар до чудотворнаго образа; шѣсть
штучокъ с роз̾ними камин̾ми; εдны с нихъ з̾ жεмчугомъ малεнкимъ; пугвичокъ срѣбнихъ чтиры; галїону срѣбного аршинъ шѣсть;
Фїӕлкового лудану аршинъ сѣмъ; полосатой матεрїи аршинъ з дεсӕть;
лудану жолтого аршинъ εдинъ; пεстровой чεрвоной златоглавной матεрїи поларшина;
Циновихъ блюд цр҃ковныхъ чεтири; два болшихъ, а два мεн̾шихъ, εщε
блюдо болшоε мосεн̾жноε; стакан̾цовъ два циновихъ; казанокъ мосεн̾жный; рукомийка мѣднаӕ; горщиковъ два мѣднихъ; панѣкадило спижовоε; лӕмпъ мѣднихъ сѣмъ; срѣбнаӕ осмаӕ прεд образами; а старихъ
сѣмъ; двѣ в Грӕзивци;
Еван̾гεлїй напрεстолнихъ три; Тεстамεн̾тъ чεтвεртїй; Апостоловъ два
пεчεрскаго друкованӕ; трεтїй московскїй; Трифолой л̾вовскїй; Минεй
московскихъ старихъ двεнадцӕть; да новихъ двεнадцӕть Минεй; Часослововъ пεчεрскихъ три; Ермолоεвъ писанныхъ чтири; пεчатный московскїй εдинъ; малихъ пεчатнихъ пεчεрскихъ два; Октоиховъ два εдин
пεчεр; другїй лвов;
Ѱалтирь болшаӕ пεчεрскаӕ εдна; другаӕ москов̾скаӕ; трεтӕӕ чвεрт̾коваӕ унεвскаӕ; чεтвεртаӕ полчвεртковаӕ московскаӕ стараӕ;
Служεбниковъ пεчεрскихъ два, εдинъ аркушовий, другїй чвεртковый,
трεтїй московскїй чвεртковый; малихъ пӕть; Житїӕ Ст҃ихъ три книги
Дмитърїεвихъ; Прологов новихъ три; и старихъ три;
Октоиховъ московскихъ вεликихъ чεтвεртковихъ два; Ефрεмовъ три;
εдинъ болшїй; два чεтвεртковихъ; Бεсѣды Апостол̾скїε книга εдна;
Трубы книга εдна; Мѣчъ книга εдна; Вѣнεцъ книга εдна; Ключъ болшїй
друкованӕ л̾вов̾скаго книга εдна; Евангεлїε учитεлноε; Калистъ книга
εдна; Евангεлїε другоε учитεлноε московского друкованӕ; Ст҃аго Іоанна
Златоустаго книга εдна; Пεчεрскїй Патεрик εдинъ; Листвичникъ книга
εдна; Сεргїӕ Чудот: книга εдна; Мεсїӕ книга εдна;
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Минεӕ московскаӕ мсци три; Трεбниковъ три, εдинъ болшїй, два чвεр; //
Арк. 3
Минεӕ общаӕ кїεв̾скаӕ; Ѳεодора Студита писанаӕ книга εдна; Триодεй
двѣ εдна Постнаӕ, а другаӕ Цвѣтнаӕ; Тεтрад Евангεлїй Страстнихъ;
Брашно εдно Дх҃овноε; Акаөистъ εдинъ сεдмичный; другїй чεтвεроакаөистный; Постриговъ два, εдинъ пεчатный; другой писанный;
Зεрцало Бг҃ословїӕ книга εдна; Ан̾өологионъ книжица; Диоптра писанаӕ;
Їсторїӕ о прεподобныхъ ωтцεвъ Варлааму Иоасафу Индїйскихъ;
Каноны Повсεднεвныи, что читают на павεчεрници; Казанӕ двоε писанниε на Прεображεнїε и на Успεнїε; Синодикъ болшой новый; да другїй
старїй;
Ал̾фавитъ книжица εдна; килимовъ цр҃ковныхъ болшихъ новихъ три; малих два;
Посуда трапεзнаӕ;
Чаша мѣднаӕ позолочεна и посрεбрεна; блюд глибокихъ шисть; блюд
мεншихъ шисть; плоскихъ блюд шисть; полумисковъ вεликихъ глибоких, 2; приставокъ болшихъ три; мεншихъ приставокъ пӕть; тарѣлокъ
нових, 9; тарѣлокъ старихъ двεнадцӕть; солонка циноваӕ εдна; скатεрстεй, 5; полумисковъ два; квартъ циновихъ с накривками сѣмъ; кубков
цинов; 9;
Дεрεвӕного строεнїӕ;
Кεлїи брат̾скихъ тринадцӕть; кухнӕ а в нεй посуды; казановъ вεликихъ
мѣднихъ два; друшлӕкъ мѣдный; сѣкачовъ два; козлищи жεлѣзнїε из
окладинами; карась, колцε до варεниковъ; на задворковой кухнѣ пановъ
болшихъ двѣ трεтӕӕ малаӕ; мѣднихъ малихъ казанковъ три; сковорода
жεлѣзнаӕ;
Пѣкарнӕ, погрεбовъ два; лεдовεнь двѣ;
Полата а в нεй вεщεй зостаεтъ;
Рибы вӕлой головъ три; тїошокъ три; полосεтра просолового; сушεнихъ
ӕблокъ и грушъ бочокъ чотири; бεзмѣновъ три; килим εдинъ; пологъ
εдинъ; пистолεти εдны; горѣлки куфовъ чотирнадцӕть; олѣи пултори
куфи; сал дεсӕть; жεлѣза штабъ пӕть; свεрдловъ болшихъ, 4; наковалновъ три; косъ двѣ; з̾ вишнӕми бочокъ двѣ; таз εдинъ; возових шкуръ
двѣ; прεливанихъ дуль куфъ двѣ; мεду бочка; масла чтири фаски; //
Арк. 3 зв.
сира дѣжокъ двѣ; вичинεнихъ шкуръ пӕть; мушкεтъ, фузѣйка малаӕ,
ручница, можчѣръ, ковшъ мѣднїй вεликїй; двѣ носатки мѣднихъ: εдна
болшаӕ, другаӕ мεншаӕ; алεмбикъ мѣдный;
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Конюшнӕ, а в̾ нεй конεй εз̾жалихъ, 13; жεрεбцовъ два; кобылъ двѣ;
шор пара; кантаровъ двѣ пари: εдни новыи, другїи старїи; хомутовъ; 6;
сεмый з̾ блӕхами; лѣицовъ пара кон̾ныхъ двои; поεдинковихъ двои; узд,
5; шεстый муштукъ; кулбакъ три; колӕсокъ покритихъ двѣ; тарадайка,
палубъ, глабцовъ пӕтεро;
Скотиний дворъ, а в нεмъ товару рогатого; коровъ дойнихъ двадцӕть
осмъ; ӕловыхъ коровъ сорокъ; старихъ коровъ двѣ; биковъ два; тεличокъ торочнихъ шεстнадцӕть; козъ пӕтъдεсӕт; свинεй старихъ шѣсть;
да подсвин̾ковъ, 19;
Житница, а в нεй хлѣба всӕкого, а имεнно жита осмачокъ, 22; муки
житной осмачокъ, 15; пшεници осмачокъ, 10; ӕчмεню осмачокъ, 10;
грεчки осмачокъ 23; ӕрици осмачокъ, 17; овса осмачокъ, 30; крупъ
грεчаних осмачокъ, 10; пшона осмачокъ, 5; проса осмачка εдна; ӕчнихъ
крупъ осмачокъ двѣ; муки грεчаной осмачка εдна; пшεничной муки
осмач: εдна; конопεль осмачокъ чтири; гороху осмачокъ 19;
На гумнѣ ӕмы жита двѣ, εдна осмачокъ, 32; другаӕ, 29; в̾ задворковомъ
саду жита ӕма осмачокъ, 22; за пεкарнεю в саду двѣ ӕмы жита, εдна
осмачокъ, 36; другаӕ, 32; на монастиру ӕма жита, 14; осмачокъ;
За пεкарнεю в саду ӕма грεчки осмачокъ 36; на городѣ ӕма грεчки жъ
осмач: 20; у задворковомъ саду ӕма грεчки осмачокъ, 20; в̾ том жε саду
овса ӕма осмач: 32; ӕчмεню три ӕмы осмачокъ, 40; ӕрици осмачокъ,
13;
Гумно, на нεмъ клунӕ, авиновъ чтири, изба, а в нεй живεтъ гумεн̾ный;
Винници двѣ, εдна под монастирεмъ; другаӕ в̾ др҃внѣ Олεшεнки, а в них
котловъ мѣдныхъ; шѣсть;
Мεлницъ чтири, пεрваӕ под дεрεвнεю Макорзною о дву колахъ; //
Арк. 55
[при] нεй сукновалнӕ; другаӕ под др҃внεю Любовною; при нεй такжε
сукновалнӕ; трεтεӕ под др҃εвнεю Олεшεнкою, о двухъ колахъ; чεтвεртаӕ
на рѣчки Ужи близъ спорной зεмли пустоши Прилѣпъ, о двухъ колах
новаӕ;
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В̾ дворци олεшεнском, в̾ нεм кобилицъ дεсӕть; биковъ, 20;
Свинεй осмъдεсӕтъ бεз двохъ; ин̾диковъ пӕтεро; гусεй пӕтεро; утокъ
пӕтεро; лошатъ малихъ, в*҃ //
ЦДІАК України. Ф. 128. Оп. 1 вотч. Спр.1189. Арк. 1–3зв., 55. Оригінал.
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