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Förord 

 
Föreliggande volym innehåller artiklar som baserar sig på föredrag som 

hölls på konferensen Novgorodiana Stockholmiensia på Riksarkivet i 
Stockholm den 19-20 april 2011.  
 Konferensen markerade slutet på projektet Novgorodiana 
Stockholmiensia,som pågick under åren 1995 till 2009. Projektets syfte var att 
utarbeta en vetenskaplig katalog över det så kallade Ockupationsarkivet från 
Novgorod som förvaras på Riksarkivet. Katalogen har publicerats i två delar 
(2005 och 2009) under namnet Accounts of an Occupied city. Catalogue of 
the Novgorod Occupation Archives. Som ett resultat av projektet har samtliga 
originalhandlingar skannats och finns nu, liksom de båda katalogdelarna, att 
tillgå i digitaliserad form på nätet (www.svar.ra.se).  
 Ockupationsarkivet är Novgorods förvaltningsarkiv från åren för den 
svenska ockupationen av staden 1611-1617. Efter freden i Stolbova 
bortfördes det och hamnade så småningom på Riksarkivet i Stockholm. 
Arkivet omfattar ca 30 000 sidor och innehåller en rik information om 
Novgorod under stora oredans tid. Det är unikt även för ryska förhållanden – i 
Ryssland har inget så stort statligt arkivkomplex bevarats från tiden före 
1600-talets reformer. Under sovjettiden var det mycket svårt för ryska 
forskare att få tillstånd att lämna landet, men efter Sovjetunionens fall har 
flera ryska historiker varit i Stockholm och studerat handlingarna. Några av 
dem har bidragit till föreliggande volym. 
 Konferensen tillägnades Anders Sjöbergs minne (1926-1990). Sjöberg 
var från 1967 och fram till sin död professor vid Slaviska institutionen, 
Stockholms universitet. Han var den som på allvar fäste uppmärksamheten på 
Ockupationsarkivet och han forskade själv kring dess handlingar. Hans 
insatser gjorde det möjligt att starta det projekt vars slutpunkt utgjordes av 
konferensen på Riksarkivet i april 2011. 
 Konferensen Novgorodiana Stockholmiensia kunde hållas tack vare ett 
generöst bidrag från Svenska institutet. 
 
Stockholm och Velikij Novgorod den 19 juni 2012 
 
 
Elisabeth Löfstrand   Gennadij Kovalenko 
 

 

 

6



 

�
 

Elisabeth Löfstrand 

 
Anders Sjöberg in memoriam 
 
Professor Anders Sjöberg dog i augusti 1990, i en ålder av 64 år. Hans död 
var plötslig och helt oväntad för vänner och kolleger. Han hade varit så full av 
liv, han hade haft så många planer för framtiden. Otåligt hade han väntat på 
att gå i pension. Då skulle han helhjärtat kunna ägna sig åt att forska, vilket 
alla hans administrativa uppdrag lade hinder i vägen för. Exempelvis 
planerade han att skriva en monografi om krönikeskrivaren Ivan Timofeev, 
som omnämns flera gånger i Ockupationsarkivet. 
 Anders Sjöbergs död var en stor förlust inte bara för Stockholms 
universitet utan för hela den skandinaviska slavistiken. Hans arbeten är 
aktuella än idag. Han var den förste svenske slavist som använde material ur 
Ockupationsarkivet som objekt för sin forskning, och därigenom väckte han 
intresse för samlingen.  
 Sjöberg utnämndes till professor vid Slaviska institutionen på 
Stockholms universitet år 1967. Han efterträdde Peeter Arumaa som var en 
känd slavist och baltolog. Ett av Arumaas främsta verk är hans Urslavische 
Grammatik. Från Ryska institutets (Slaviska institutionens föregångare) 
grundande år 1944 hade rusistiken två huvudinriktningar: en mot analys av 
skönlitteratur och en mot lingvistik och språkhistoria. I slutet av 1940-talet 
leddes institutet av den framstående lingvisten Max Vasmer, men redan efter 
två år kallades han till en professur i Berlin. Under tiden i Stockholm arbetade 
han med sin berömda etymologiska ordbok. Häri bistods han av den unge 
doktoranden Henrik Birnbaum, som 1958 försvarade sin avhandling vid 
Ryska institutet i Stockholm. Så småningom blev han professor vid UCLA i 
Los Angeles. Alla som är intresserade av Novgorods historia känner till hans 
arbeten. För övrigt var Birnbaum den förste som fäste uppmärksamheten på 
Ockupationsarkivet i en internationell kontext. År 1964 publicerade han i 
Scando-Slavica en tyskspråkig artikel om arkivet under rubriken 
Novgorodiana Stockholmiensia.1 Detta namn har vi använt både som titel på 
det mångåriga projektet och på den aktuella konferensen.  
 Sålunda formades Anders Sjöberg som forskare under inflytande av 
sådana framstående specialister som Vasmer, Arumaa och Birnbaum. På 
1960-talet kom en ny generation av begåvade unga slavister till institutionen. 
Av dessa kan nämnas Barbro Nilsson, som så småningom blev Sjöbergs 
efterträdare på professuren i slaviska språk. Hon började som språkhistoriker, 
och hennes avhandlingsämne gällde ordbildning i fornryskan. Senare kom 
hon att ägna sig åt frågor inom den moderna ryskans och polskans syntax och 
ordbildning. Professor Nilsson har fungerat som ledare för projektet 
Novgorodiana Stockholmiensia.  
                
1 Birnbaum, H. “Novgorodiana Stockholmiensia. I. Zur Bedeutung und Geschichte der Novgoroder 
Akten des Stockholmer Reichsarchivs”. Scando–Slavica 10, 1964, s.154–173. 
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 Anders Sjöberg försvarade sin doktorsavhandling år 1964. Den hade ett 
klassiskt språkhistoriskt tema – syntetisk och analytisk rektion hos 
fornkyrkoslaviska verb i översatta texter, jämförda med de grekiska 
originaltexterna.2 Temat är klassiskt, men i gengäld var angreppssättet nytt för 
Sverige under denna tid. Undersökningen genomfördes med hjälp av 
statistiska metoder. Sjöberg kom även i fortsättningen att intressera sig för 
olika aspekter på de tidiga översättningarna till kyrkoslaviska, och han kunde 
presentera övertygande bevis för att de ryska skrivarna arbetade i skriptorier 
på samma sätt som var brukligt i Västeuropa under medeltiden. 
 Emellertid ägnade Sjöberg huvudparten av sin forskning åt de rika 
samlingar av kyrkoslaviska och fornryska handskrifter och tryck som finns 
bevarade i svenska arkiv och bibliotek. Inte minst Ockupationsarkivet tilldrog 
sig hans uppmärksamhet, och han publicerade flera artiklar som hämtar 
material därifrån. Uppenbarligen hade han blivit inspirerad av Birnbaums 
artikel i Scando-Slavica från 1964. Denna artikel var ett resultat av en annan 
publikation som kommit några år tidigare: en katalog över 
Ockupationsarkivet som sammanställts av diplomaten och tillika avhopparen 
Sergej Dmitrievsky.3 Denna katalog har dock aldrig blivit tryckt; den existerar 
endast i tre maskinskrivna exemplar som befinner sig på Riksarkivet. 
Dmitrievsky hade sammanställt och kompletterat de ofullbordade 
katalogiseringar som hade gjorts av ryska forskare på besök i Riksarkivet 
kring sekelskiftet 1900.4 Dmitrievsky översatte också några stora rullar till 
svenska, och han sammanställde ett kommenterat personindex. Inte heller 
hans katalog omfattar alla nummer i arkivet, men tack vare den fick forskarna 
en ”ingång” till den enorma dokumentsamling som Ockupationsarkivet utgör.  
 Anders Sjöberg hade förmågan att berätta om sina fynd i svenska arkiv 
och bibliotek på ett medryckande och entusiasmerande sätt. Runt sig samlade 
han en krets av doktorander, som för sina avhandlingar valde material ur de 
svenska samlingarna. År 1985 publicerade Sjöberg en artikel under rubriken 
”Riksarkivet – en guldgruva för slavister”. Här understryker han att det finns 
få länder utanför den slaviska världen som har så rika samlingar av äldre 
slaviskt material som Sverige. Huvuddelen av detta material kommer från 
Ryssland och transporterades till Sverige på 1500-och 1600-talen. I artikeln 
beskriver Sjöberg kortfattat sitt eget arbete med olika handskrifter, och 
därefter vänder han sig till kommande generationers svenska slavister: ”De 
ryska samlingarna i Riksarkivet har gett viktiga bidrag till vår kunskap om 
ryska språkets historia, om rysk kyrkoslaviska, om rysk kulturhistoria och 
historia. Ändock är endast en liten del av detta material hittills behandlat. Det 
är min förhoppning att svenska slavister i framtiden ska tillvarata de unika 
forskningsmöjligheter som ett 'eget' ryskt källmaterial erbjuder.” Dessa ord är 
fortfarande aktuella, även om flera av Sjöbergs tidigare studenter följt hans 

                
2 För Sjöbergs vetenskapliga arbeten se hans bifogade bibliografi. 
3 Dmitrievsky, S. Ockupationsarkivet från Novgorod 1611–1617, I, II. Personregister III. 
[Maskinskriven], Riksarkivet, Stockholm 1955–61. 
4 Konstantin Jakubov, Sam. Clason och K. Poliektov.  
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uppmaning.5 Något som Sjöberg inte kunde förutse är att vägen till 
Riksarkivet idag ligger öppen för ryska forskare. Under sovjettiden var det i 
det närmaste omöjligt att få utresetillstånd.6 En del av de dokument som finns 
i Sverige är unika även för ryska förhållanden. Till dessa hör 
Ockupationsarkivet. 
 I början av 1970-talet började Sjöberg att intressera sig för de 
kyrkoslaviska pergamentsfragment som förvaras på Kungliga biblioteket i 
Stockholm. Under krigståg i Ryssland plundrade svenska trupper kyrkor och 
kloster i trakterna kring Pskov och Novgorod på pergamentshandskrifter. På 
de svenska kanslierna skars handskrifterna sönder och det styva pergamentet 
användes som omslag kring kanslihandlingar. Om detta vittnar många 
svenska påskrifter på bladen. Samma öde drabbade för övrigt latinska 
handskrifter från svenska kyrkor och kloster. De slaviska pergamentsbladen 
på Kungliga biblioteket innehåller huvudsakligen fragment ur Gamla och Nya 
Testamentet och ur Prologer7. Emellertid ansåg inte Sjöberg att samlingen var 
tillräckligt stor för att räcka som material till någon av hans doktorander. Men 
samlingen utökades på ett oväntat sätt. En dag fick Sjöberg besök av en dam 
som hade med sig en väska. I väskan hade hon ett fyrtiotal medeltida 
kyrkoslaviska pergamentsblad. Hon berättade att hennes moster nyligen hade 
dött, och att man i garderoben i hennes lägenhet hade funnit denna samling 
pergamentsfragment. Innan de hamnade där hade de funnits på Stafsunds slott 
på Ekerö som tillhörde familjen. Där hade de i sin tur hamnat på 1880-talet. 
Slottets ägare, Rudolf Mauritz Klinckowström, hade av en tillfällighet fått 
reda på att man hade företagit en rensning på Riksarkivet som på den tiden 
var inrymt i kungliga slottet. Man hade burit ut en hel hög med gamla 
dokument och lagt dem på isen på Strömmen för att vårfloden så småningom 
skulle föra bort dem. Familjetraditionen berättar vidare att 
karamellförsäljerskorna på Norrbro gjorde strutar av pergamenten. Friherren, 
som var en ivrig bok- och handskriftssamlare, begav sig skyndsamt till staden 
med en dräng och en släde och hemförde så många handlingar som han kunde 
rädda. Bland dem fanns även de kyrkoslaviska fragmenten. Det är hemskt att 
tänka på hur många gamla dokument som kan ha försvunnit i sådana 
rensningsaktioner. Det är inte uteslutet att dokument med kyrillisk skrift 
betraktades som mindre värdefulla eftersom nästan ingen kunde läsa dem.  
 Snart kunde Anders Sjöberg visa att de nyfunna fragmenten passade 
samman med samlingen på Kungliga biblioteket. De kunde hänföras till 
samma ursprungsböcker. Av olika skäl kom den nya samlingen att hamna på 
Riksarkivet i stället för på Kungliga biblioteket. Men det totala antalet 
fragment hade i ett slag växt till det dubbla. Två av Sjöbergs doktorander fick 
                
5 Ett aktuellt exempel är ett nu pågående stort projekt med titeln ”Digitaliserade beskrivningar av 
slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv”. 
6 Ett undantag var professor Lev ýerepnins månadslånga vistelse på Riksarkivet under det 
kulturella tövädret i Sovjetunionen. Vistelsen resulterade i en översikt över Ockupationsarkivet: 
“Obzor fonda novgorodskich dokumentov, chranjašþichsja v Gosudarstvennom archive Švecii v 
Stokgol’me”. Problemy istoþnikovedenija 9, Moskva 1961, s. 221–257.  
7 Läsningar om helgon och martyrer. 
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i uppdrag att arbeta med utgåvor av de gammaltestamentliga och de 
nytestamentliga texterna.8 Sjöberg planerade att själv ge ut Prologfragmenten, 
men till följd av hans plötsliga frånfälle är detta arbete än så länge oavslutat.  
 Anders Sjöberg upprättade täta forskningskontakter med den kända 
ryska paleografen Olga Knjazevskaja, som flera gånger kom till Stockholm 
och hjälpte honom att attribuera och datera fragmenten. De flesta fragmenten 
kan hänföras till 1300- och 1400-talen. Under Sjöbergs livstid var ca 160 
kyrkoslaviska pergamentsfragment i svenska bibliotek och arkiv kända, och 
de var hämtade från ungefär 40 olika handskrifter. Sedan dess har samlingen 
utökats med enstaka fynd. Sjöberg skrev flera artiklar, där han analyserar 
enskilda fragment och jämför dem med motsvarande texter från andra 
redaktioner. Ibland kunde han påvisa att de svenska fragmenten kan hänföras 
till de äldsta kända redaktionerna. 
 Anders Sjöberg föreslog två andra doktorander att hämta sina 
forskningsteman ur Ockupationsarkivet. Hagar Sundberg försvarade en 
avhandling om arkivets kabalaböcker, och Ingegerd Nordlander en 
avhandling om köpekontrakt.9 Själv skrev Sjöberg flera artiklar om olika 
dokument i Ockupationsarkivet. I synnerhet intresserade han sig för 
krönikeskrivaren Ivan Timofeev, som befann sig i Novgorod under den 
svenska ockupationen. I en annan artikel, denna gång med lingvistisk 
inriktning, jämför han det kyrkoslaviska språket i Timofeevs krönika 
Vremennik med kanslispråket i några handlingar av Timofeevs hand.  
 Ett annat av Sjöbergs intresseområden var översättarna vid det kungliga 
tolkkansliet under första halvan av 1600-talet, och även de böcker som 
trycktes på ryska i Stockholm på 1620-talet. Till följd av att nya områden 
erövrats på andra sidan Östersjön hade Sverige inom sina gränser fått 
ortodoxa undersåtar. Enligt fredstraktaten var de garanterade trosfrihet men 
det hindrade inte att det gjordes försök att sprida den lutherska tron. För att 
underlätta arbetet för de svenska prästerna i de baltiska provinserna beställde 
kung Gustav II Adolf en översättning till ryska av Luthers lilla katekes. Den 
trycktes i Stockholm 1628. I en artikel presenterar Sjöberg nya fakta om de 
två översättarna, Hans Flörich och Isak Torcakov (Torþakov), och han kan 
visa hur de delade upp arbetet mellan sig.10 Sjöberg planerade att göra en 
kommenterad utgåva av katekesen, vilket var ytterligare ett av de projekt han 
inte hann att genomföra.11 En annan bok som trycktes på samma tryckeri 
(Peter van Selows tryckeri i Stockholm) var läroboken Alfabetum rutenorum. 
                
8 Löfstrand, E. Slavonic Parchment Fragments in Sweden. I. Paroemiarion, Triodion, Psalter. (= 
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 16), Stockholm 1984; Wesslén, S. 
Slavonic Parchment Fragments in Sweden. II. Gospels: a text edition with glossary, (= Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 17), Stockholm 1985. 
9 Sundberg, H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and Commentary. 
(= Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 14), Stockholm 1982. 
Nordlander, I. Real Estate Transfer Deeds in Novgorod 1609–1616. Text and Commentary (= Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 18), Stockholm 1987. 
10 Denna forskning fortsätts nu av docent Alexander Pereswetoff-Morath. Se hans artikel i 
föreliggande publikation. 
11 Professor Ingrid Maier vid Uppsala universitet arbetar för närvarande med en sådan utgåva. 
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Den var avsedd för bildade personer som ville lära sig att läsa rysk text. 
Uppenbarligen var även denna bok framställd för det svenska prästerskapet i 
Ingermanland. 
 Som vi sett hade Anders Sjöbergs forskningsintresse väckts när han 
studerade översättningar från grekiska till kyrkoslaviska, men senare övergick 
han till att lyfta fram och analysera det rika arv av kyrkoslaviska och 
fornryska texter som finns bevarat i Sverige. Han hade djupa insikter i 
historia, kulturhistoria och rysk språkhistoria. Hans analyser är skarpsinniga, 
och han kommer ofta fram till nya och överraskande slutsatser. De artiklar 
som han publicerade i svenska och internationella tidskrifter är inte stora till 
omfånget, men de väckte uppmärksamhet såväl i Sverige som utomlands. Han 
kunde gjuta nytt ljus över ett gammalt problem, och inte sällan framkallade 
hans artiklar häftiga diskussioner. I sina unga år hade Sjöberg arbetat ett tiotal 
år på Försvarets radioanstalt, där hans arbete förmodligen bestod i att knäcka 
hemliga koder. Denna erfarenhet hade han nytta av när han t ex analyserade 
komplicerade inskriptioner på kyrkklockor och andra föremål. Han kunde 
skickligt kombinera textfragment och läsa det som andra hade misslyckats 
med. Han gav t ex en ny tolkning av inskriptionen på ett litet ryskt kors som 
hittats på St Klemens kyrkogård i Visby. 
 Anders Sjöberg hade många administrativa uppdrag. Under många år 
var han prefekt för Slaviska institutionen. Han tyckte om att administrera och 
hade fallenhet för det. Institutionen blomstrade under hans ledning. Han hade 
en sällsynt förmåga att dra goda medarbetare till sig. Hans vänlighet 
genomsyrade hela institutionen och skapade ett gott arbetsklimat. Anders 
Sjöberg var också en utmärkt lärare, som kunde förmedla sina vetenskapliga 
intressen till andra. Därför är han heller inte glömd. Hans främsta insats för 
den svenska slavistiken består i att han genom sin egen forskning och i sin 
lärargärning visade oss på de stora möjligheter som döljer sig i våra – som 
han sade – ”egna” slaviska källor.
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Gennadij Kovalenko 
 
Anders Sjöberg som brobyggare 
 
Den kände svenske historikern och publicisten Erik Gustaf Geijer skrev 1838 
att när man sätter orden ”Sverige” och ”Ryssland” bredvid varandra så finns 
där så litet gemensamt att ”de synas ömsesidigt uppresa sig emot den lilla 
konjunktionen och, som förbinder dem likt en klen spång, slagen öfver ett 
bråddjup, ur hvilket svallet höres och töcknet stiger upp af en månghundraårig 
fiendskap”.1 
 Trots detta har flera generationer forskare både från den ena och den 
andra sidan skrivit artiklar och monografier och givit ut källpublikationer för 
att kasta sin spång över detta bråddjup. 
 En av dessa brobyggare var den kände svenske slavisten Anders 
Sjöberg (1926-1990), professor vid Slaviska institutionen på Stockholms 
universitet. Hans specialområden var fornryska och kyrkoslaviska. Han var 
den förste svenske slavist som använde statistiska metoder i lingvistiska 
undersökningar. Som en av sina viktigaste uppgifter såg han studium och 
utgivning av äldre slaviska källor som förvaras i svenska arkiv och bibliotek.2 
I sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet använde han ofta material 
från Novgorod – graffiti, näverbrev, dokument ur Ockupationsarkivet från 
Novgorod (hädanefter NOA) – som han började arbeta med under andra 
halvan av 1960-talet. Han var den förste3 som i större utsträckning använde 
arkivets material för lingvistiska och kulturhistoriska undersökningar, och han 
inspirerade sina doktorander att studera och ge ut dokument ur arkivet.4 
 Titeln på en av hans artiklar, ”Riksarkivet – en guldgruva för slavister”, 
blev ett slags maning till handling inte bara för svenska utan också ryska 
forskare. Här konstaterade han att arkivets ryska samlingar var viktiga för 
studiet av det ryska språket, den ryska kulturen och den ryska historien, och 
att bara en liten del av detta material blivit utnyttjat. Han uttryckte också en 
övertygelse om att framtidens svenska slavister skulle använda sig av de 
unika möjligheter som de ryska källorna i Riksarkivet ger.5 
 Dokument från NOA ligger till grund för flera artiklar av Sjöberg som 
handlar om djaken Ivan Timofeev, som är en känd person från stora oredans 

                
1 Geijer, E. G. Samlade skrifter förra afdelningen, band 8, s. 281, Stockholm 1855. 
2 Jakobsson, G. ”Den svenska slavistikens historia”. Äldre svensk slavistik. Bidrag till ett 
symposium hållet i Uppsala 3-4 februari 1983. Uppsala, 1984, s. 137. 
3 Han hade en föregångare i Edvin Ögren som 1954 försvarade en avhandling som grundade sig på 
ett dokument ur arkivet som hänför sig till 1680-talet. 
4 Sundberg, H. The Novgorod Kabala Books of 1614-1616. Text and Commentary. Stockholm, 
1982; Nordlander, I. Real Estate Transfer Deeds in Novgorod 1609-1616. Text and Commentary. 
Stockholm, 1987. Det är inte svenska historiker som studerar NOA utan lingvister. Därför är 
utgångspunkterna för svenska undersökningar av novgoroddokumenten huvudsakligen lingvistiska, 
och de originaltexter som publicerats i Sverige är utgivna enligt lingvistiska principer. 
5 Sjöberg, A. ”Riksarkivet – en guldgruva för slavister”. RA-nytt 3/85. Forskarservice 10. 
Stockholm, 1985, s. 27-31. 

12



 

�
 

tid.6 I en av dem analyserar han språket: han jämför Timofeevs ryska språk 
med hans kyrkoslaviska. I en annan konstaterar han att Ivan Timofeev är väl 
känd som författare till ett framstående historiefilosofiskt verk om Ryssland 
från Ivan den förskräckliges tid till de första tsarerna av huset Romanov, men 
att man vet mycket litet om hans liv. Därför är dokumenten i NOA mycket 
intressanta ur just denna aspekt. Med utgångspunkt i domstolsförhör från 
1611 och 1615 berättar han om Timofeevs roll i Novgorods administration 
och om hans plats i den politiska kampen i Novgorod. Sjöberg lyckas 
analysera djakens förhållande till den lokala eliten, och han belyser sidor av 
olika samhällsgruppers villkor i Novgorod under den stora oredan. Han visar 
också hur tätt sammanflätade politisk kamp och ekonomiska intressen var. 
 Sjöberg var den första forskare som ägnade sig åt att studera det 
novgorodska vardagslivet under den stora oredan.7 Som exempel kan nämnas 
hans artikel om den offentliga badstugan i Novgorod i början av 1600-talet.8 
 Med hjälp av räkenskapsböckerna från badstugan för åren 1611-1615 
analyserade han dess administration och dynamiken i besöksfrekvensen, och 
han kunde dra slutsatser om hur badstugan fungerade under den svenska 
ockupationen. 
 Sjöberg konstaterar att fyra edsvurna ansvarade för verksamheten. De 
samlade in inträdesavgifter, beställde ved, björkris och ljus, anställde 
tillfälliga arbetare: snickare och murare. I badstugan arbetade en skrivare, en 
vattenbärare, två vakter, en åderlåtare och en kvassförsäljare. Starkare drycker 
än kvass* såldes inte i här.9 
 Den offentliga badstugan i Novgorod var öppen fyra dagar i veckan 
(måndag, tisdag, torsdag och lördag). På helgdagar var den stängd eller öppen 
halva dagen. Det förefaller som om kvinnorna badade i en speciell avdelning. 
Inträdesavgiften var 1 den’ga*. 
 Antalet besökare var ganska stort. Flest besökare registrerades den 27 
juni 1612; denna dag kom 550 novgorodbor till badstugan. De mest inbitna 
användarna av ångan och björkriset var en viss Fedor och en viss Aleksej, 
som från mars till augusti 1612 besökte badstugan varje dag som den var 
öppen.  
 Enligt Sjöbergs iakttagelser vittnar det stora antalet besökare om att 
novgorodborna under denna tid fäste stor vikt vid den personliga hygienen. 
Detta bekräftas av tullböckerna, som åtskilliga gånger registrerar försäljningar 

                
6 Sjöberg, A. ”Ivan Timofeev’s Autograph”. Scando-Slavica 23, Stockholm, 1977, s. 139-144; 
“Dvujazyþie i diglossija ns Rusi v naþale 17 veka. Nekotorye zameþanija o jazyke Ivana 
Timofeeva”. Meddelanden från Slaviska institutionen 20, Stockholm, 1979; “Ivan Timofeev and 
his two still unidentified enemies in Novgorod”. Scando-Slavica 26,1980, s. 105–113. 
7 För närvarande fortsätts detta tema av hans student fil dr Elisabeth Löfstrand. (”Kvinnorna i 
Ockupationsarkivet”. Explorare necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson, Stockholm 2002, s. 
159-169; ”Vardagsting i Ockupationsarkivet från Novgorod”. Przekraczanie granic. 
Gränsöverskridanden. En gåva till Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholm 2006, s. 167-173; 
”Fiskar och fåglar i Ockupationsarkivet från Novgorod”. Jako blagopesnivaja ptica, Hyllningsskrift 
till Lars Steensland, 2006, s. 103-113.) 
8 Sjöberg, A. ”The Public Sauna in Novgorod 1611-1615”. Scando-Slavica 22,1976, s. 125-137. 
9 Ord som är försedda med en asterisk återfinns i Ordförklaringar. 
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av ganska stora partier av olika slags tvål i Novgorod: tvål från Beloe ozero, 
grekisk tvål, lybsk tvål, tvål från Romanov och Jaroslavl.  
 Sjöberg konstaterar att Novgorods militära och politiska händelser får 
en indirekt spegling i bastuböckerna. Sålunda kom bara en enda besökare till 
badstugan den 26 juni 1614 – detta eftersom Trubeckoj befann sig i trakten av 
Bronnicy och novgorodborna hade mobiliserats som roddare för förflyttning 
av trupper.10 På detta sätt ger räkenskapsböckerna från badstugan i vissa fall, 
jämfört med andra källor, en kompletterande eller preciserande bild av de 
politiska händelserna.  
 Sjöberg hade ett särskilt starkt intresse för de svensk-ryska kultur-
förbindelsernas historia. Han konstaterade att kulturförbindelserna mellan 
våra båda länder har djupa rötter och han strävade efter att levandegöra de 
båda kulturernas ömsesidiga inflytande och berikande av varandra i alla 
aspekter, och han försökte också visa att kulturimpulser inte bara gick från 
Sverige österut utan även österifrån till Sverige. Åt detta tema ägnar han en 
spännande historisk undersökning, nästan som en detektivroman, om 
runristaren Öpir från Uppland.11 Han identifierar Öpir med novgorodprästen 
Upyr’ Lichoj vars namn bevarats i en avskrift av Profeternas bok, kopierad av 
denne för furst Vladimir år 1047.  
 Sjöbergs hypotes var att runristaren från Uppland kom till Novgorod, 
som låg på vägen från varjagernas land till grekernas land. Jaroslav, son till 
Kievfursten Vladimir, blev furste i Kiev och byggde där en Sofiakatedral, och 
hans och Ingegerds son Vladimir byggde en Sofiakatedral i Novgorod. Det 
var på uppdrag av Vladimir som skrivaren framställde avskriften av 
Profeternas bok, och han tillfogade följande passus i slutet av texten: ”Pris 
vare dig, Herre och himmelske konung, för att du har funnit mig värdig att 
kopiera dessa böcker, från kyrilliska alfabetet, till den store Jaroslavs son 
Volodimir som härskar i Novgorod. Jag började skriva år 6555* den 14 maj 
och avslutade samma år den 19 december. Jag prästen Upir’ Lichij.” 
”Sålunda, skriver Sjöberg, har en präst som kallade sig Upyr’ Lichoj arbetat i 
Novgorod för Ingegerds son samtidigt som Sofiakatedralen byggdes, och det 
är högst troligt att boken var ämnad för kyrkans bibliotek.” 
 Sjöberg menar att Öpir återvände till Sverige efter Ingegerds och 
Vladimirs död (1050 resp 1052), när svenskarnas ställning vid furstehovet 
började vackla starkt. Detta kunde för många vara en anledning att resa 
tillbaka till Sverige. Vid den tiden blev Stenkil kung i Sverige. Han anses vara 
äldste son till jarlen Ragvald, som Ingegerd tog med sig till Novgorod. 
Stenkils son Yngve uppfostrades av allt att döma i Novgorod. Det är möjligt 
att det var just han som bad Öpir att återvända tillsammans med honom till 
Sverige. 

                
10 Sjöberg, A., ”The Public Sauna in Novgorod”, s. 129. 
11 Sjöberg, A., ”Pop Upir’ Lichoj and the Swedish rune-carver Ofeigr Upir”. Scando-Slavica 28, 
1982, s. 109-124; ”Öpir, runristare i Uppland och hovpredikant i Novgorod”. Långhundraleden – 
en seglats i tid och rum, Uppsala, 1993, s. 184-188. 

14



 

�
 

 Temat med ömsesidiga kulturimpulser utvecklar Sjöberg i en artikel om 
ortodox mission i Sverige på 1000-talet. Artikeln handlar om missions-
verksamhet och konfessionella kontakter mellan Kievriket och Sverige.12 
Sjöberg anser att förmedlarna mellan Kievrikets ortodoxa kyrka och den 
svenska kyrkan var den tidigare nämnde prästen Upyr’ Lichoj, liksom även 
Sigtunabiskopen Osmund, som enligt Sjöberg kan ha fått sin biskopsvigning i 
Kiev, samt vikingen Schimon som hade övergått till ortodoxin och som hade 
donerat ett gyllene bälte och en krona till uppförandet av en av kyrkorna i 
Kievs Grottkloster.  
 Två av Sjöbergs artiklar ägnas åt kyrkklockor, som inte bara var 
kyrkliga attribut och kulturföremål utan också värdefulla krigsbyten. Ture 
Arne har i en särskild artikel behandlat ryska kyrkklockor i Sverige.13 
Sjöbergs artikel om den ryska kyrkklockan i Frösunda utvecklar detta tema.14 
Där gör han en noggrann läsning av inskriptionen och kan fastställa att den 
göts 1559 av en klockgjutare i Pskov för Uppståndelsekyrkan i Kamenskij 
stan i Gdovområdet. 
 Det ska påpekas att kyrkklockor inte bara fördes från Ryssland till 
Sverige utan även i motsatt riktning. Sjöberg har påvisat detta i en replik 
angående den svenska kyrkklockan i Spaso-Mirožskijklostret i Pskov.15 Han 
finner bevis för att denna klocka hängde i klockstapeln i byn Fituna i närheten 
av Stockholm och att den bortfördes därifrån av ryska trupper under Stora 
nordiska kriget.  
 Sjöbergs kolleger professorerna Sven Gustavsson och Gunnar 
Jakobsson har med rätta påpekat att Anders Sjöberg inom ramen för de rysk-
svenska förbindelserna helt följdriktigt började utforska de så kallade 
rysstolkarna: deras utbildning, texter och lexikografiska arbete.16 
 G. A. Nekrasov, som forskat i de rysk-svenska kulturförbindelsernas 
historia, skriver att ”språkbarriären alltid varit ett av de största hindren för att 
upprätta direkta kontakter mellan de båda folken – endast kunskaper i 
varandras språk har varit en säker nyckel till ömsesidig förståelse och ett 
pålitligt medel för mänskligt umgänge”.17 Tolkarna och översättarna spelade 
en viktig om än inte särskilt synlig roll i utvecklingen av de politiska, 
ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan Ryssland och Sverige. 
Utgången av överläggningarna hängde ibland på deras yrkesskicklighet. Det 
var inte utan skäl som man ibland begärde att de skulle gå ed på att översätta 

                
12 Sjöberg, A., ”Orthodoxe Mission in Schweden im 11. Jahrhundert. Society and trade in the 
Baltic during the Viking age. (=Acta Visbyensia VII), 1985, s. 69-78. 
13 Arne, T. ”Ryska kyrkklockor i svenska kyrkor”. Det stora Svitjod. Essayer om gångna tiders 
svensk-ryska kulturförbindelser. Stockholm, 1917, s. 82-101. 
14 Sjöberg. A., ”Den ryska kyrkklockan i Frösunda”. Sockenstrunt. Frösunda hembygdsförenings 
kvartalstidskrift, Vol 4, 1981, No. 1, s. 2-4. 
15 Sjöberg, A. ”Var tog ryssarna den svenska kyrkklocka som fördes till Pskov?”, Ledungen 12:4., 
1986, s. 13. 
16 Gustavsson, S., Jakobsson, G. ”Anders Sjöberg in memoriam”. Podobaet pamjat’ sotvoriti. 
Essays to the Memory of Anders Sjöberg, Stockholm, 1995, s. 13-18. 
17 Nekrasov, G. A. Tysjaþa let russko-švedsko-finskich kul’turnych svjazej IX-XVIII vv., Moskva, 
1993, s. 56. 
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korrekt och in extenso, men heller inte mer än vad uppdraget gällde. Flera av 
översättarna bidrog till utvecklingen inom diplomati, vetenskap och kultur. 
Samtidigt har deras namn ofta förblivit okända både för deras samtida och 
efterkommande. Sverige var det första land där undervisning i ryska blev en 
statsangelägenhet redan på 1600-talet. Den svenska slavistiken började med 
översättarna.  
 I två artiklar18 fortsatte Sjöberg det arbete som påbörjats av Ture Arne 
och Kari Tarkiainen.19 I en av dem skriver han: ”Våra kontakter österut, både 
de fredliga och de krigiska, krävde ett stort antal ämbetsmän med kunskaper i 
ryska.” Artiklarna handlar om Hans Flörich och Isak Torþakov som översatte 
Luthers lilla katekes. Sjöberg drar slutsatser om Torþakovs yrkestillhörighet 
(han var kanslist eller kyrkoskrivare), och han behandlar frågan om hur 
arbetet fördelade sig mellan Flörich och Torþakov vid översättningen av 
katekesen. Han menar att huvuddelen av arbetet utfördes av Hans Flörich och 
att Torþakov, som var rysk kornskrivare, redigerade översättningen och gav 
den en kyrkoslavisk anstrykning, och att han dessutom renskrev arbetet och 
gjorde det klart för tryckning.  
 Han konstaterar också att den ryska översättningen av Luthers lilla 
katekes och den korta läroboken Alfabetum Rutenorum inte bara var de första 
svenska läroböckerna i det ryska språket utan de första svenska läroböckerna i 
ett modernt utländskt språk överhuvudtaget.20 
 Hans första artikel om översättarna (1975) är huvudsakligen en 
textologisk analys, medan den andra artikeln (1984) snarare är ett biografiskt 
arbete och ett studium av tidens vardagsliv.21 
 I det vetenskapliga arvet efter Anders Sjöberg är således 
kulturhistoriska, kulturspecifika och prosopografiska aspekter rikligt 
företrädda, liksom även aspekter på källforskning. Hans arbeten, som är 
skrivna i en genre som kan kallas ”punktforskning”, har stor betydelse inte 
bara för svenska slavister utan också för ryska historiker. 
 Genom sin verksamhet som forskare, lärare och administratör slog 
Anders Sjöberg på ett framgångsrikt sätt broar inte bara mellan Sverige och 
Ryssland, mellan lingvistik och historia utan också – vilket inte är minst 
viktigt – mellan olika generationer av forskare. 
 

Översättning Elisabeth Löfstrand

                
18 Sjöberg, A., ”Pervye peþatnye izdanija na russkom jazyke v Švecii”, Oþerki po rannemu periodu 
slavjanovedenija v Švecii. (= Slavica Lundensia 3, Lund, 1975, s. 9-28); ”Hans Flörich och Isak 
Torcakov, två ’svenska’ rusister i början av 1600-talet”, Äldre svensk slavistik (= Uppsala Slavic 
Papers 9), Uppsala, 1984, s. 25-35. 
19 Arne, T., ”Rysstolkarna och Ryssgården”. Det stora Svitjod, Stockholm, 1917, s. 174-201; 
Tarkiainen, K., ”Venäjäntulkit ja slavistikan harrastus Ruotsin valtakunnassa vv. 1595-1661”. 
Historiallinen Arkisto 64, 1969; ”Rysstolkarna som yrkeskår”, Historisk tidskrift 1972:4, s. 490-
522. 
20 Sjöberg, A., ”Pervye peþatnye izdanija …”, s. 26. 
21 Sjöbergs arbete inom detta område fortsätts av Alexander Pereswetoff-Morath, som har skrivit en 
lysande biografi över Isak Torþakov (Pereswetoff-Morath, A., ”Isak Torþakov och diakerna: kring 
den äldre svenska slavistikens historia”, Slovo 51, Uppsala, 2010, s. 7-32.) 
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Adrian Selin 
 
Dokument från början av 1600-talet i Ockupationsarkivet  
från Novgorod och andra samlingar som källor till  
prosopofografisk forskning1 
 
Arkivet från vojevodens kansli i Novgorod, varav Ockupationsarkivet från 
Novgorod på Riksarkivet utgör en betydande del, erbjuder synnerligen breda 
forskningsmöjligheter. Eftersom det är kompakt både vad gäller tid och 
placering ger det oss möjlighet att samla in ett maximum av biografiska 
uppgifter om de människor som levde och verkade i Novgorod i början av 
1600-talet. Genom ett närstudium av dokumenten kan vi inte bara teckna 
dessa personers biografier utan även kartlägga olika slags förbindelser mellan 
dem. Med andra ord är arkivet högst lämpligt för prosopografisk forskning. 
 Själva principen för en prosopografisk undersökning av alla (så långt 
det är möjligt) företrädare för en vald social grupp förutsätter att 
forskningsobjekten är föga kända människor och inte bara gruppens mest 
framträdande aktörer. I en sådan undersökning läggs tvärtom en särskild vikt 
vid ”andraplansfigurer” (och till och med ”tredjeplansfigurer”). Detta tema 
har under de senaste tio åren utvecklats av L. P. Repina vid Ryska 
Vetenskapsakademiens Institut för allmän historia. På Repinas centrum 
betonas framför allt den intellektuella historien – genom att studera en 
individs biografi kan vi förstå personligheten. Den prosopografiska metod 
som här presenteras har dock ett annat mål. Målet för undersökningen är 
snarare en kartläggning av människornas motiv för att handla på ett visst sätt i 
samhället, och detta sker genom en analys av deras biografier. Här närmar sig 
den prosopografiska forskningen studiet av vardagslivet. En prosopografisk 
metod har använts även av O. E. Košeleva2 och A. B. Kamenskij3 i deras 
arbeten om ryskt vardagsliv på 1700-talet. 
 Ett utmärkt exempel på en sådan undersökning är D. O. Serovs arbete 
om den petrinska administrationen i början av 1700-talet.4 Arbetet är ett 
kortfattat biografiskt lexikon över petrinska administratörer, samtidigt som en 
viktig del av lexikonet utgörs av de detaljerade biografiska essäer som 
återfinns i ett appendix och som handlar om enskilda representanter för 
administrationen – P. P. Šafirov, A. Kurbatov, A. Veselovskij m. fl.  En 

                
1Artikeln är skriven med stöd från den Ryska Humanistiska forskningsfonden (RGNF). Projekt nr 
11-01-00199a ”Revisions- och undersökningsböcker från Novgorod 1611-1616: en kommenterad 
utgåva”. 
2 Košeleva, O. E., Ljudi Sankt-Peterburgskogo ostrova Petrovskogo vremeni, Moskva, 2004. 
3 Kamenskij, A. B., Povsednevnost’ russkich gorodskich obyvatelej. Istoriþeskie anekdoty iz 
provincial’noj žizni XVIII veka, Moskva, 2006. 
4 Serov, D. O., Administracija Petra I. 2:a upplagan, Moskva, 2008. 
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motsvarighet till detta arbete har gjorts av forskaren A. V. Zacharov från 
ýeljabinsk i hans bok om Peter den stores hov.5 
 Det verkar som om den prosopografiska metoden har olika 
tillämpningar beroende på vilken period man studerar. Metoden 
introducerades först av specialister som forskade om senantiken. Den innebar 
till att börja med att man samlade in all information som överhuvudtaget stod 
att finna om personalia. Idag används metoden framgångsrikt av A. I. 
Filjuškin i hans arbeten om Andrej Kurbskij, av M. V. Bibikov som skriver 
om väringahirden i Bysans och av forskare som ägnar sig åt den bysantinska 
överklassen och åt den anglosaxiska överklassen i Britannien. Antalet 
dokumentära källor från dessa epoker är per definition få och kommer 
knappast att bli flera. 
 När det gäller 1800-1900-talen (officerare i Vita armén, arbetare vid 
fabrikerna, represserade medborgare) använder den prosopografiska 
forskningen huvudsakligen material från en enda typ av källa (vanligtvis 
enkäter eller domstolsprotokoll). På grundval av den valda typen försöker 
forskarna att teckna den sociala gruppens ”kollektiva porträtt”.  
 Den moskovitiska statens historia från 1500-1600-talen representeras 
av källor, som å ena sidan tillåter oss att använda den förstnämnda 
prosopografiska metoden när allt biografiskt material om varje individ samlas 
in, och att å andra sidan begränsa oss till en vald typ av dokumentation – 
desiatni (rullor över adelsmän och bojarsöner), jordeböcker, razrjadnyje 
rospisi (militära rullor), förteckningar över bojarer etc. 
 Novgorods samhälle i början av 1600-talet är ett utmärkt objekt för en 
prosopografisk undersökning, eftersom källorna tillhandahåller relativt 
detaljerade biografiska uppgifter. Men samtidigt är dessa källor ett 
komplicerat objekt för sådana undersökningar, eftersom den politiska 
situationen i samhället var så invecklad. Därmed blir det också intressant för 
att söka efter motiv för människornas handlande. 
 En fullvärdig undersökning av samhället är omöjlig utan en mångsidig 
analys av vardagslivet. Jag anser att den prosopofografiska metoden öppnar 
de bästa perspektiven för en sådan analys. Metodiskt sett står den 
prosopografiska forskningen nära genealogisk forskning, men det är ändå 
fråga om olika saker. Syftet med ett genealogiskt arbete är att rekonstruera en 
viss släkts historia. Syftet med en prosopografisk undersökning är att 
rekonstruera en hel social grupps historia tillsammans med den historiska 
fond, mot vilken de enskilda biografierna skapas. I vår undersökning har vi 
dessutom valt ett ganska snävt tidsavsnitt, under vilket företrädarna för 
gruppen verkade aktivt; därigenom blir den ena eller den andra släktens 
ursprung inte av förstahandsintresse för databasen. 
 Novgorods samhälle i början av 1600-talet är en specifik och samtidigt 
illustrativ polygon för ett studium av den sena ryska medeltiden. Källornas 
goda fysiska kondition, deras kompakta omfång och mångsidighet tillåter oss 
                
5 Zacharov, A. V. Gosudarev dvor Petra I: publikacija i issledovanie massovych istoþnikov 
razrjadnogo deloproizvodstva, ýeljabinsk, 2009. 
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att förhållandevis fullständigt fånga olika sidor av de socialt aktiva 
gruppernas vardagsliv – Novgorods adel, byråkrati och andliga stånd. Vi kan 
kartlägga systemet och de typiska dragen för de äktenskapliga förbindelserna, 
vi kan se de grundläggande tendenserna i jordägandets geografi, och vi kan 
definiera etapperna i tjänstekarriärerna och de viktigaste uppgifter som en 
novgorodbo stod inför under den svensk-novgorodska politiska alliansens år, 
och vi kan skissera de valmöjligheter som fanns för människorna i en värld 
där de grundläggande moraliska värdena utsattes för stora förändringar. De 
våldsamma händelserna under det långdragna inbördeskriget framkallade 
ständiga tjänsteförflyttningar: novgorodborna skickades iväg på långväga 
krigståg. Samtidigt kom till Novgorod, ibland för att tjänstgöra där länge, folk 
från avlägsna städer, t ex Kursk och Astrachan’. Arbetets intensitet 
avspeglades i betydande – om än ibland bara i nominella – tjänstegodsarealer 
och andra uppsving i karriären. Samtidigt ledde den generellt ytterst låga 
levnadsnivån och de mycket långsamma legala (dvs som går att följa i källor 
med regelbundna noteringar) inkomstökningarna till en hög dödlighet och till 
en desocialisering inom den tjänstgörande klassen. Ett uppsving i karriären 
för vissa personer motsvarades av ett fall i karriären för andra. Alla dessa 
observationer kan man förmodligen bara göra på grundval av hela massan av 
biografier över tjänsteklassens representanter, i detta fall den novgorodska. 
 Den prosopografiska metoden är särskilt perspektivrik för starka epoker 
som är rika på historiska händelser och som därför också har en god tillgång 
på källor. En sådan epok är början av 1600-talet – en period i Rysslands 
historia som för lång tid framåt avgjorde landets och folkets öde. Ett viktigt 
drag för perioden är centrifugalkrafterna i staten vilka ledde till en avsöndring 
av många regioner. En av den stora oredans mest spektakulära episoder var 
upprättandet av ett särskilt maktsystem i Novgorod 1611 som varade ända till 
1617. Detta systems uppkomst och funktion betraktar vi som en interaktion 
mellan två grannkulturer, som år 1611 redan hade en betydande erfarenhet av 
varandra. 
 Novgorod som en speciell politisk konstruktion under åren 1611-1617 
är intressant inte bara som en etapp i statens utveckling, utan främst därför att 
det är den region som är bäst utrustad med källor. De huvudsakliga källorna 
för arbetet är det material från Novgorods ståthållarkansli som jag studerade i 
Stockholm under åren 1999 till 2006 (kopior av huvuddelen av dessa 
dokument finns i handskriftssamlingen på Sankt Petersburgs institut för 
historia och på det Ryska riksarkivet RGADA i Moskva). Arkivet består av 
två delar – å ena sidan reguljärt förda böcker såsom jordeböcker, tullböcker 
etc och å andra sidan dokumentation över löpande ärenden. Det förefaller 
möjligt att på grundval av materialet i Ockupationsarkivet kunna finna alla de 
personer som verkade i Novgorod under denna period och som hörde till de 
socialt aktiva grupperna i samhället – adeln och byråkratin – och att skapa en 
databas med ett system av korshänvisningar som visar på olika band mellan 
dessa människor såsom tjänstgöring på samma ställe och släkt- och 
äktenskapsförbindelser. I databasen har hänsyn även tagits till adelsmännens 
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och byråkraternas geografiska placering, och deras resor fram och tillbaka 
mellan olika platser. 
 I databasen har alla personer som nämns i Ockupationsarkivet och som 
1611-1617 bodde i Novgorod eller Novgorod-området inkluderats. Det gäller 
även alla dem som avled strax innan De la Gardies och Odoevskijs regim 
upprättades, men som ändå ofta nämns i arkivmaterialet. I basen finns även de 
novgorodbor i de nordvästra delarna av landet som hamnade på det andra 
lägrets sida och som deltog i striderna på Pskovs och Moskvas sida. De 
yngsta av dessa hade inträtt i tjänst i Tichvin eller Bronnicy eller i Moskva 
under åren 1613-1617. Det hade då begett sig till dessa platser tillsammans 
med sina fäder, farbröder, morbröder eller äldre bröder. Det bör nämnas att 
det bara fanns en mindre skara adelsmän i Obonežskaja och Bežeckaja 
pjatina* som kunde göra tjänst i Novgorod under åren 1611-1617.6 Inte heller 
i Derevskaja pjatina fanns det särskilt många adelsmän, i synnerhet inte unga. 
Dessa områden hamnade mycket tidigt under Moskvas inflytande, och 
adelsmännen där sympatiserade antingen öppet med Moskvasidan eller också 
rymde de, liksom Ivan Kosnickij, från tjänstgöringen och levde i hemlighet i 
sin by, där de ägnade sig åt plundring. Det var tvärtom så att de flesta 
adelsmännen i Obonežskaja och Bežeckaja pjatina var anhängare först av 
regeringen i Jaroslavl’ och sedan i Moskva.7 Det är betecknande att när 
Novgorod i början av 1617 återlämnades till Moskva så var det just adelsmän 
från Obonežskaja pjatina som fick i uppdrag att förteckna folk och egendom i 
Novgorod.8 
 Jag har medvetet inkluderat i basen även de individer som nämns i 
Ockupationsarkivet men som hade dött före 1611, och ibland även före 1605. 
Även om vi i en del fall bestämt kan påstå att en viss bojarson, som enligt 
arkivet var verksam till exempel i slutet av 1580-talet, var död redan i början 
av den stora oredan, så kan vi i de flesta fall inte vara helt säkra på den saken.  
 Det finns ytterligare en kategori människor, som har inkluderats i 
databasen och som inte nämns i dokumenten från 1611-1617 utan som dyker 
upp först i senare källor, trots att de var osynligt närvarande i Novgorod-
området under hela den stora oredan. Det är hustrur till adelsmän och 
bojarsöner som betecknas som änkor i de jordeböcker och revisionsböcker 
som sammanställdes på 1620-talet. Även om de inte var några juridiska 
personer innan deras män dog och även om de inte av en händelse råkar 
nämnas i något dokument, så hade dessa kvinnor ändå levat på sin 
jordegendom på landet eller på en gård i staden under den stora oredans tid. 
Men det var först som änkor som de hamnade i dokumenten.  

                
6 Ord som är försedda med en asterisk återfinns i Ordförklaringar. 
7 En adelsman från Bežeckaja pjatina, Ivan Dmitriev syn Narbekov, deltog till och med i det 
jaroslavlska folkuppbådets ambassad till Novgorod 1612. (Förteckning över invånare och adelsmän 
och bojarsöner – deltagare i S. L. Tatišþevs ambassad i maj 1616. RA, NOA, Serie 2:354, blad 53-
55.) 
8 Bland dessa kan nämnas bojarsönerna i Obonežeskaja pjatina Ivan Mart’janov, Vasilij och Danilo 
Skripicyn och Filipp Arcybašev. (Opis’ Novgoroda 1617 g., ý 1, Moskva, 1984, s. 91, 169, 170.) 
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 Databasen har gjorts i HTML-format och har försetts med inre 
hyperlänkar. Hyperlänkarna har konstruerats för att visa om två individer har 
tjänstgjort på samma ställe och vilka kollegiala och ekonomiska band som 
förenar dem, liksom även släktband.  
 Man hade också kunnat gå en annan väg vid upprättandet av databasen. 
De förläningsböcker från åren 1611 till 1615 som finns i Ockupationsarkivet 
står typologiskt sett nära desiatni (rullor över adelsmän och bojarsöner). Som 
grund för undersökningen hade man kunnat ta desiatni från 1605/06, 
förläningsböckerna från 1611-1615 och desiatni från 1619 till 1620-talet. Om 
man skulle jämföra namnen här med de namn på godsägare som nämns i 
jordeböcker och revisionsböcker från samma tid skulle man få en 
förhållandevis komplett information om alla adelsmän i aktiv tjänst i 
Novgorod. Emellertid skulle en sådan databas, sammanställd enbart på dessa 
källor, hur viktiga de än är, vara principiellt ofullständig. Här skulle man inte 
kunna hitta alla änkor efter godsägare, eller adelssöner som inte levde fram 
till myndig ålder, eller döttrar till adelsmän vilkas namn ”gick förlorade” när 
de gifte sig. Dessutom visar materialet att det var långt ifrån alla adelssöner 
som enrollerades för tjänst vid 15 års ålder. Detta gäller särskilt för de lägsta 
skikten av den jordägande klassen, svoezemtsy (adelssläkter som bott i 
Novgorod-området sedan självständighetstiden). Till exempel saknas i 
förläningsböckerna från 1611-1615 namnen på företrädare för släkten Bykov, 
svoezemcy från Šelonskaja pjatina, men de dyker upp i källor från början av 
1620-talet. Det finns mängder med liknande exempel. 
 Emellertid är en enkel återgivning av adelsmännens biografier 
ointressant; vanligtvis var karriärerna mycket lika varandra. Samtidigt vill vi 
undvika en överdriven formalisering av vår undersökning. Det skulle 
antagligen vara möjligt att föra samman alla uppgifter om Novgorod- och 
Pskovbornas tjänstgöring i tabeller (ungefär på samma sätt som B. N. 
Mironov, M. Poe och deras kolleger har gjort i sin undersökning av 
bojarduman på 1600-talet). Men då skulle vissa ickediskreta sidor av de 
människoliv som vi studerar glida undan – civilstånd (gift, änka eller 
änkeman), vänskapsförbindelser etc, dvs just det som man brukar kalla för 
samhällets horisontella band.  
 

Översättning Elisabeth Löfstrand
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Gennadij Kovalenko, Jakov Rjabinovitj 
 
Mindre städer i nordvästra Ryssland under Stora oredans  
tid i dokument från Ockupationsarkivet från Novgorod 
 
Den stora oredan – en av förgreningarna i den ryska historien – har alltid 
lockat de ryska historikernas uppmärksamhet. Under det senaste decenniet har 
intresset för denna period ökat markant inte bara inom historieforskningen 
utan även i samhället i stort. Om detta vittnar nya forskningspublikationer och 
populärvetenskapliga arbeten, liksom även utgåvor av historiska källor och 
tidigare opublicerade arbeten om stora oredans historia. 
 Nya arbeten av B. Florja, V. Kozljakov, I. Tiumencev, V. Uljanovskij, 
E. Kobzareva, A. Selin, D. Lisejcev, L. Morozova och V. Arakþeev belyser 
sociala, politiska, internationella, militära och vardagliga aspekter på stora 
oredan. Emellertid granskas huvudsakligen processer i landets centrala 
områden eller i de stora städerna i nordväst (Novgorod och Pskov). De små 
städerna (Staraja Russa, Gdov, Porchov, Orešek, Korela, Jama och Kopor’e) 
behandlas bara sporadiskt.1 Men även här pågick i början av 1600-talet 
händelser som hade stor betydelse för hela landets öde. Invånarna i de mindre 
städerna uppvisade civilkurage, politisk medvetenhet och patriotism och 
bidrog till att den politiska krisen kunde övervinnas. 
 När staten föll sönder bildades alternativa politiska centra (Tušino, 
Vologda, Novgorod, Astrachan’, Kazan’). Skilda regioner i landet med egna 
historiska, politiska och geografiska särdrag måste utarbeta nya 
organisationsformer och söka utvägar ur krisen. Här spelade den lokala eliten 
och de mindre städernas invånare en viktig roll när de som objekt för olika 
krafters maktspel måste fatta politiska beslut. Därför har den regionala 
komponenten fått en allt viktigare betydelse i den moderna forskningen kring 
den stora oredan. Här utgör dokumenten i Ockupationsarkivet från Novgorod 
en mycket viktig källa. 
 De innehåller värdefull information om det lokala livet och om 
befolkningens sociala sammansättning i Ladoga, Staraja Russa, Porchov och 
Tichvin. Här finns även uppgifter om befolkningens interaktion med 
omgivande områden och politiska centra och den roll som den spelade i de 
militära aktionerna. Man kan också få en del upplysningar om händelserna i 
Orešek, Ivangorod, Jama och Kopor’e. Bara ett fåtal dokument har bevarats 
om Korela (Kexholm), eftersom denna stad redan 1611 hamnade under 
Stockholms jurisdiktion. 
 Som bekant delas Ockupationsarkivet in i två serier efter innehåll och 
ursprung. Serie I utgörs av böcker och häften från den reguljära förvaltningen 
i Novgorod under åren 1611 till 1616.  

                
1 Ett undantag utgörs av Ladoga, som analyserats i detalj av Adrian Selin. 
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 Bland de femton revisionsböckerna från 1611 till 1616 intar 
revisionsboken från Staraja Russa (1611) en särställning, liksom även 
revisionsboken från Porchov (1612).2 
 Bland provisionsböckerna bör man framhäva den bok som behandlar 
Porchov och som gör det möjligt att följa hur vissa av traktens jordägare på 
statens uppdrag drev in proviant. 
 I domstolsböckerna omnämns adelsmän, bojarsöner och kanslister, och 
bland dessa finns även invånare i de mindre städerna. 
 Inkomst- och utgiftsböckerna för 1611/12 och 1613/14 innehåller 
uppgifter om löner i pengar till underdjaker*.3 Här namnges en rad 
underdjaker i Staraja Russa, vilka alla sorterade under Hovkansliet 
(Dvorcovyj prikaz). Historikern Konstantin Jakubov fäste särskild 
uppmärksamhet vid inkomst- och utgiftsböckerna från den statliga 
brännvinskällaren i Novgorod för år 1610/11, eftersom det bara är där som 
man kan finna vissa detaljer om krigshandlingarna kring Ladoga och Staraja 
Russa. 
 Viktig information finns också i dokument från Tjänstegodskansliet 
(Pomestnyj prikaz). Det gäller avstyckningsböcker och undersökningsböcker 
som upprättats till följd av konkreta suppliker från godsägare. 
 Bland dokumenten i Serie II intar ärenden som gäller tjänstegods en 
särställning, och häribland finns även förläningar av så kallade förrädargods*. 
Dessa ärenden hänför sig till tiden 1609 till 1616. Här får vi information om 
konkreta individer som deltog i tidens händelser och vi får också reda på vad 
som hänt med tjänstegodsens tidigare innehavare. De har t ex dött under ett 
fälttåg, eller också har de flytt till ”tjuvarna” (den falske Dmitrijs anhängare) i 
Pskov osv. Vanligtvis framhäver supplikanterna sina förtjänster, och de 
understryker hur troget de har tjänat svenskarna. De berättar om sitt 
deltagande i olika operationer, t ex i försvaret av Porchov och Staraja Russa 
mot kosackernas och litauernas anfall eller vid belägringen av Orešek, 
Ivangorod, Jam och Kopor’e tillsammans med Evert Horns trupper. 
 Värdefull information om händelserna i de mindre städerna finns också 
i adelsmännens suppliker i skilda ärenden, och även i deras tjänsterapporter. 
Den bevarade dokumentationen från tre novgorodska pjatinor* tillåter oss att 
ganska väl följa de processer som ägde rum i de mindre städerna.  
 Några undersökningsböcker från 1612 innehåller fragmentariska 
upplysningar om kampen mellan tsar Vasilij Šujskijs och den falske Dmitrijs 
anhängare i närheten av Porchov. Så här skriver prästen Ivan Grigor’ev i 
Nikolaj-kyrkan i Porchov i slutet av 1612: ”Staden Porchov är ödelagd efter 
litauernas och ’tjuvarnas’ anfall, och det är nu fem år sedan ’tjuven’ Timocha 
Rogalevs anfall…” Det innebär att Timofej Rogalev, anhängare till den andre 

                
2 RA, NOA. Serie 1:63, s. 4-207. 
3 Ord som är försedda med en asterisk återfinns i Ordförklaringar. 

23



 

�
 

falske Dmitrij (ingenting är känt ur andra källor om Rogalev), och hans 
trupper kom till Porchov redan i slutet av 1608.4 
 I en supplik från 1612 berättar nunnan Dar’ja och hennes medsystrar i 
Petrovskij-klostret hur Staraja Russa förstördes av den andre falske Dmitrijs 
anhängare under överste Kernozickij på våren 1609: ”Vi fattiga nunnor 
Darišþe, Vaklistišþe och Onton’išþe från de stora apostlarna Petrus och Paulus 
och ärkediakonen Stefans kloster i staden Staraja Russa bönfaller och gråter 
… när litauiskt krigsfolk år 117* (1608/1609) var i Staraja Russa och brände 
staden, då brände de även ner nunnecellerna i Petrovskij-klostret, och nu finns 
det inte en enda cell kvar i klostret.”5 
 I en supplik från 1615 finns upplysningar om godsägaren Grigorij 
ýirikin från Pskov. Han är en föga känd hjälte från försvaret av Korela 
(Kexholm) 1610-1611, och han stupade under den svenska belägringen av 
staden. Här står det att ”tsaren skickade Grigorij till Korela som ståthållare, 
och Grigorij dog i Korela…” Det var till Grigorij ýirikin i hans egenskap av 
stadens försvarare som Jakob De la Gardie riktade ett brev den 27 november 
1610. Det går inte att säga under vilka omständigheter ýirikin lämnade Pskov 
och hamnade i Korela.6 
 Bland Ockupationsarkivets dokument finns mycket information om 
krigshandlingar kring Ladoga, som intogs den 15 augusti 1610 av ett förband 
franska legosoldater under Pierre De la Ville. I ett av dokumenten berättas om 
furst Ivan Mešþerskijs första misslyckade försök att befria Ladoga: ”När furst 
Ivan Mešþerskij skickades från Novgorod till Ladoga slog han läger på 
Gostinoe Pole, han drev in proviant och han tog med sig ytterligare 40 
nyutskrivna soldater när han gick mot Ladoga, och dessa män dödades vid 
Ladoga av svenskarna.” I ett annat dokument får vi reda på att De la Villes 
ryttare gjorde täta utbrytningar från fästningen för att skaffa proviant: ”De 
franska svenskarna… dödade många när de red ut därifrån, och de lade beslag 
på hö och spannmål.”7 
 Adrian Selin har till fullo utnyttjat dokumentationen i 
Ockupationsarkivet när det gäller detaljer kring novgorodstyrkornas belägring 
av Ladoga.8 
 Om vi tack vare Selins arbeten har en ganska klar uppfattning om 
händelserna i Ladoga under den stora oredan, så vet vi fortfarande inte 
mycket om Tichvinklostrets historia under den svenska ockupationen. 
Tichvins historia efter det framgångsrika upproret den 15 september 1613 är 
                
4 RA, NOA. Serie 1:28, s. 148-150. Detta dokument från Ockupationsarkivet, liksom alla andra 
anförda dokument med förkortningen RA, NOA, har vi fått tillgång till tack vare Adrian Selins 
förmedling. 
5 RA, NOA. Serie 2:362, blad 99-103. Denna källa citeras första gången av Elisabeth Löfstrand i 
”Kvinnorna i Ockupationsarkivet”. Explorare necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson, 
Stockholm 2002, s. 159-169. 
6 RA, NOA. Serie 2:225, blad 1-5. 
7 RA, NOA. Serie 2:351, blad 31-36. 
8 Selin, A. A. Novgorodskoe obšþestvo v èpochu Smuty, Sankt Petersburg, 2008; Selin, A. A. 
Novgorodskie sud’by Smutnogo vremeni, Novgorod, 2009; Selin A. A. Ladoga pri moskovskich 
carjach, Sankt Petersburg, 2008. 
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också full av förmodanden och oklarheter. Forskarna vet inte heller vad som 
hände där under ett och ett halvt års tid, från hösten 1611 till våren 1613. 
Ockupationsarkivets dokument kastar i viss mån ljus över denna period.  
 De la Gardies och Odoevskijs administration i Novgorod ägnade ett 
visst intresse åt Tichvin. I Vvedenskijklostret befann sig en av Ivan den 
förskräckliges gemåler, Anna Koltovskaja, känd som nunnan Dar’ja. Från 
Hovkansliet sändes penningmedel, både till klostret och till tsaritsan-nunnan 
personligen. I november 1611 beordrades djaken vid Hovkansliet Pjatyj 
Grigor’ev att utbetala samma medel till tsaritsan Dar’ja som tidigare (denna 
order framfördes av I. G. Boranov). Av en notering från Hovkansliet (den 23 
november) framgår storleken på Dar’jas underhåll i form av penningmedel.9 
Räkenskapsböckerna från Hovkansliet fixerar ganska stora summor för detta 
ändamål. Tsaritsan tillerkändes ett årligt underhåll på 36 rubel. På befallning 
av De la Gardie och Odoevskij sändes den 6 februari 1613 till ”tsaritsan och 
nunnan Dar’ja i Tichvin för livsmedel och andra utgifter en fjärdedel av 
underhållet, 9 rubel och 2 den’ga*”. Från Novgorod skickades pengar även 
till klostret för inköp av rökelse, nattvardsvin och koppar.10 
 I Novgorod glömde man inte heller den undergörande 
Gudsmodersikonen som förvarades i ett kloster i Tichvin. Den 7 september 
1612 erhöll, på befallning av De la Gardie och Odoevskij, kanslisten vid 
Uspenskij-klostret Ždan Danilov ”för år 120 ett pud* vax från Staraja Russa 
till ett ständigt brinnande ljus i lampan framför den Allrena Gudsmoderns 
undergörande bild i Tichvin”.11 De uppgifter som cirkulerar om att 
svenskarna ödelade klostret under ockupationens första år, vilket skulle ha lett 
till upproret 1613, motsvarar milt talat inte verkligheten.  
 Den nya administrationen försökte också återupprätta 
handelsförbindelserna mellan olika områden. Tichvinborna handlade av hävd 
med trakterna kring Onega, Ustiužna och Bežeckij Verch. I Borovickij 
Rjadok inrättades ett tullhus, lett av en kanslist och fyra edsvurna, varav en 
var Evdokim Vasil’ev. Emellertid misslyckades försöket sommaren 1612 att 
etablera handelsförbindelser med Bežeck och Toržok. Av en supplik från 
Evdokim Vasil’ev framgår att i juni 1612 under marknadsdagarna i Mlevo 
(nära Vyšnij Voloþok) ”kom litauiskt krigsfolk hit och dödade tre edsvurna 
och kanslisten och många köpmän”.12 
 Från vintern 1612 var små svenska förband förlagda inne i själva 
Tichvin-klostret. Den 25 januari 1612 skickades från Novgorod ”femton 
svenskar och fyrtiofem hästar” med pristaven* Stepan Zabelin. Tichvinborna 
ålades att försörja dem med proviant ”från Tichvin-klostrets egendomar och 
från staden Tichvin”.13 Denna uppgift blev betungande för Tichvinborna. Av 
denna anledning skickade hegumen* Iosif i Stora Uspenskij-klostret en 
supplik till bojarerna och ståthållarna i Novgorod, där han anhöll om att 
                
9 RA, NOA. Serie 2:351, blad 92-95. 
10 RA, NOA. Serie 1:34, s. 406-407. 
11 RA, NOA. Serie 1:34, s. 427. 
12 RA, NOA. Serie 2:51, blad 1-9. 
13 RA, NOA. Serie 2:75, blad 51-53. 
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klostret skulle befrias från skyldigheten att underhålla Hans Reckenbergs 
garnison i Ladoga. Suppliken bifölls. På befallning av Jakob De la Gardie och 
Måns Mårtensson måste ståthållarna i Ladoga, Buturlin och Sekirin, förbjuda 
uppbördsmännen Andrej Želtuchin och Semen Agapitov att driva in proviant 
från klostrets egendomar.14 
 En tung börda för Tichvinborna blev arkimandrit* Nikandrs ambassad 
till Stockholm i början av januari 1612. Av hegumen Iosifs supplik framgår 
att tichvinborna hade ålagts att skicka hela hundra ”slädar med bogträn och 
förare till sändebuden”. Underdjaken Vasilij Ušakov skickades till klostret för 
att övervaka att karavanen kom iväg. Tichvinborna ålades även ansvaret för 
att skjutsverksamheten vid Ladožskij Jam fungerade som den skulle.15 
 Trakten kring klostret led ständigt av rövarattacker från tjerkessiska 
förband. Den första attacken av detta slag ägde rum i februari 1612. Hegumen 
Tichon skrev i en supplik till Novgorod: ”… litauiskt krigsfolk anföll deras 
egendomar och ödelade sex byar, högg ner bönderna och lade beslag på deras 
lösöre”. Vojevoden* Feoktist Nikitiþ Murav’ev skickades att försvara 
Tichvinklostret. 
 På grund av ödeläggelsen på Tichvin-klostrets jordegendomar 
beordrades Murav’ev av myndigheterna i Novgorod att sluta driva in proviant 
till Ladoga och Novgorod från klostrets övriga egendomar. Allt skulle 
kvarhållas i Tichvin för att därmed föda ”de svenskar som nu skickats till 
Tichvin och deras hästar”.16 
 Om tjerkessernas anfall i början av februari inte hade berört själva 
klostret så blev nästa krigståg desto mera tragiskt för Tichvin. Det är inte känt 
vems förband som befann sig där i juni-juli 1612. Anfallet kom plötsligt. 
Klostret föll i händerna på de ortodoxa tjerkesserna, som lade beslag på hela 
kassakistan och som slet loss rizorna* från den undergörande ikonen av 
Gudsmodern och från många andra ikoner. ”Hegumen Iosif och munkarna 
och klostertjänarna slog de ihjäl”.17 
 För att rädda klostret befallde metropolit* Isidor den 23 juli 1612 att 
pengar skulle sändas till Hovkansliet för inköp av livsmedel till de svenska 
trupperna. Dagen innan, den 22 juli, hade ett svenskt kompani, som just 
anlänt från Gorodec, i all hast skickats vidare till Tichvin. Svenskarna fick 
”22 rubel och 5 altyn* till sitt uppehälle”. Metropolit Isidor uppmanade 
svenskarna och novgorodborna ”att gå mot Gudsavfällingarna, mot de litauer 
och de ryska rövare som […] plundrat den allrena Gudsmoderns kloster i 
Tichvin och andra kloster, och som rivit loss rizorna från den undergörande 
ikonen av den allrena Gudsmodern och från andra ikoner, och som ödelagt 
klostren och bränt ner staden Tichvin, och som överlämnat hegumen Iosif och 
munkarna och klostertjänarna och många andra oskyldiga människor [åt 

                
14 RA, NOA. Serie 2:73, blad 200, 116, 201. 
15 RA, NOA. Serie 2:74, blad 14. 
16 RA, NOA. Serie 2:75, blad 50, 54; Serie 2:73, blad 212. 
17 RA, NOA. Serie 2:351, blad 528-529. 
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döden], och som tagit andra till fånga, och som nu krigar och fullständigt 
ödelägger många andra platser”.18 
 Sedan de nya trupperna anlänt påbörjades återuppbyggnaden av klostret 
och nya försvarsverk anlades. I stället för den dödade Iosif utsågs en ny 
hegumen, Onufrij, till att leda Uspenskij-klostret. 
 Till att börja med baserades i Tichvin ett svenskt förband under befäl av 
Frans Struk och Erik Bertilsson. Ryssarna stod under befäl av vojevoden Ivan 
Krjukov, som senare skulle skickas som vojevod till Porchov. På befallning 
av ryttmästare Frans Struk drev uppbördsmännen först in livsmedel till hans 
förband i Nagornaja polovina* i Obonžeskaja pjatina. I december 1612 fick 
uppbördsmannen Tichomir Zagoskin nya instruktioner: från och med nu 
skulle han driva in proviant i Belozerskaja polovina i Bežeckaja pjatina.19 
 Semen Pustoškin skickades för att spionera och hålla uppsikt över 
”litauernas och rövarnas” förflyttningar i Tichvintrakten. Han kunde 
rapportera att tjerkesserna hade tagit av från stora landsvägen vid Lipenskij 
pogost* ”tjugo verst från Tichvin vid Lepna”. Uppenbarligen hade 
tjerkesserna fått reda på att man väntade dem i Tichvin och hade beslutat sig 
för att inte ta några risker. När Semen Pustoškin anlänt till furst Ivan 
Kropotkins egendom skickade han en budbärare till Tichvin med en rapport 
till ”ryttmästare Frans Struk och till Erik Bertilsson och till Ivan Krjukov”.20 
 I oktober 1612 utnämndes Andrej Grigor’eviþ Trusov till ståthållare i 
Tichvin, och Frans Struks svenska förband förflyttades till ýerenskij Ostrog 
vid gränsen till Ustiužna. Den 1 november 1612 fick Andrej Trusov en 
befallning från Novgorod att till ryttmästare Frans Struk i ýerenskij pogost 
leverera tio pud salt, som skulle drivas in från köpmännen i Tichvin. Sedan 
Trusov skickat iväg saltet meddelade han sin beredskap att skicka en ny last.21 
En sådan iver kunde knappast glädja Tichvinborna. Proviant till Frans Struks 
förband skulle nu drivas in i Belozerskaja polovina i Bežeckaja pjatina. Andra 
svenska förband var förlagda i Ustreckij Ostrožek inte långt från Boroviþi och 
i fästningen vid Belaja. Dessa förband skulle få proviant från Tverskaja 
polovina i Bežeckaja pjatina.22 I själva Tichvin-klostret, innanför Stora 
Uspenskij-klostrets försvarsmurar, befann sig i början av 1613 en svensk 
garnison under befäl av Johan De la Combe. 
 Efter upproret den 25 maj 1613 kontrollerades Tichvin-klostret inte 
längre av administrationen i Novgorod. Från och med nu finns upplysningar 
om händelser i klostret i dokument från Michail Romanovs administration – i 
samlingar från Militärregisterkansliet (Razrjadnyj prikaz), Tjänstegods 
kansliet och Utrikeskansliet.  
 Av de mindre städerna har Staraja Russa och Porchov den rikaste 
dokumentationen i Ockupationsarkivet. Först och främst befann sig dessa 
städer under Novgorodregeringens styre ända fram till 1617. Staraja Russa 
                
18 RA, NOA. Serie 2:351, blad 528-532; Serie 1:136, s. 767-768. 
19 RA, NOA. Serie 2:51, blad 38.  
20 RA, NOA. Serie 2:51, blad 56-58. 
21 RA, NOA. Serie 2:51, blad 27. 
22 RA, NOA. Serie 2:51, blad 35-36. 
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stod dessutom under Hovkansliet, som utmärkte sig för ordning och reda i 
verksamheten, och kring Porchov fanns också många kronojordar.23 
 I en bok med instruktioner om brännvinsleveranser finns detaljerade 
upplysningar om novgorodernas fälttåg i mars 1611 mot Staraja Russa, som 
hade intagits av pan Teodor Pyrskis polska styrkor. Här får vi dels reda på 
tidpunkten för fälttåget (som leddes av stol’nik* Leontij Vel’jaminov och 
kosackhetmanen Timofej Šarov), dels vilka som deltog: de högsta officerarna, 
adelsmän, bojarsöner, nydöpta tatarer, kosacker och klostertjänare.24 Tack 
vare detta fälttåg och segern över polackerna vid Pokrov-klostret avvärjdes 
för en tid det polska hotet från söder. 
 Från våren 1611 leddes administrationen i Staraja Russa av vojevoden 
Voin Afanas’eviþ Novokšþenov och djaken Tret’jak Kopnin, som stannade i 
staden till augusti-september 1611.25 I augusti 1611 erkände Staraja Russa 
utan något särskilt motstånd De la Gardies och Odoevskijs nya styre. I 
Ockupationsarkivets dokument får vi reda på namnen på de ledande 
personerna i staden, vojevoder och djaker. De flesta av dessa har intill helt 
nyligen varit okända för lokala historiker.  
 I september 1611 ser vi redan en ny vojevod i Russa, Poluèkt 
Matveeviþ  Kolyþev. För en kort tid ersatte han den föregående vojevoden 
Voin Novokšþenov, som hade utnämnts till vojevod för den svenska 
garnisonen i Jugosticy Stan i Dremjackij pogost.26 Poluèkt Kolyþev lämnade 
staden mindre än två månader senare, men djaken Tomila Sergeev som hade 
anlänt tillsammans med honom stannade även under den nye vojevoden. 
Stadens tidigare styresmän Poluèkt Kolyþev och djaken Tret’jak Kopnin 
ledde i december 1611 tillsammans med arkimandrit Nikandr novgorodernas 
ambassad till Stockholm.  
 Genast påbörjades sammanställandet av nya revisionsböcker för att 
bära upp skatt från befolkningen. Luka Miloslavskij med medhjälpare 
skickades till Russa för att utföra detta uppdrag. Stadens vojevoder ålades att i 
enlighet med de nya revisionsböckerna driva in penningskatter från 
befolkningen.27 
 I slutet av oktober 1611 befann sig redan den nye vojevoden Gerasim 
Arsen’eviþ Murav’ev, bojarson* från Vodskaja pjatina, i Staraja Russa. Hans 
medhjälpare var djaken Tomila Sergeev. Murav’ev och Sergeev fick den 9 
november en instruktion från Novgorod rörande skatteuppbörden.28 Vid det 
laget hade redan Luka Miloslavskij och hans kommission slutfört revisionen i 
staden Russa, och med hjälp av stadsborna hade alla gårdar med husfolk, 
handelsbodar och saltkokerier förtecknats. 
 I mitten av januari 1612 överlämnade Luka Miloslavskij och hans 
medhjälpare underdjaken Ždan Medvedev en skattelängd för områdets sex 
                
23 RA, NOA. Serie 2:362, blad 84-87. 
24 RA, NOA. Serie 2:124, blad 109-113. 
25 RA, NOA. Serie 2:362, blad 1-10; Serie 2:359, blad 57. 
26 RA, NOA. Serie 1:74, s. 20, 23. 
27 RA, NOA. Serie 2:362, blad 1-10. 
28 RA, NOA. Serie 2:362, blad 1-10. 
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pogoster till vojevoderna i Staraja Russa och till proviantindrivarna i 
Verjažskij stan. Dessförinnan hade det kommit en sträng befallning från 
Hovkansliet att driva in pengar från den ineffektive underdjaken Ždan 
Medvedev. Luka Miloslavskij klarade sig undan med blotta förskräckelsen 
och blev inte straffad. Hovkansliets djak Pjatyj Grigor’ev läxade också upp 
Gerasim Murav’ev och Tomila Sergeev för att de varit långsamma vid 
proviantindrivningen: ”Ni är bakfulla när ni skriver era rapporter…”29 
 Emellertid ändrades situationen i staden och området mycket snabbt. 
Genast efter revisionen utsattes pogosterna för ett nytt anfall från litauerna. 
Många bönder dödades, andra flydde, och byarna tömdes ånyo på folk. Allt 
måste göras om från början. 
 Invånarna i staden hade det inte heller lätt denna förfärliga vinter 1612. 
Ett stort svenskt förband stationerades i Verjažskij Stan i Korostynskij pogost. 
Stadsborna och traktens bönder måste leverera bröd och andra livsmedel dit.30 
 Dessutom skickades från Novgorod 76 svenska soldater för att 
förstärka garnisonen i Staraja Russa. Förbandet leddes av Robert Moor, som 
fått uppdraget av De la Gardie personligen den 8 mars 1612.31 En förteckning 
har bevarats där antalet soldater anges, liksom namnen på officerarna. Vidare 
står det hur mycket proviant dessa män ska ha.32 Invånarna i staden och i 
distriktet måste leverera proviant till soldaterna och furage till hästarna, och 
även öl från den statliga krogen (542 vedro* i månaden). Samtidigt låg 
verksamheten nere vid saltkokerierna, och därför hade stadsborna inga 
penninginkomster alls vid sidan av krogen.33 
 Från slutet av november 1611 befann sig streltser* från Korela och 
Ladoga i stadens garnison (65 man under befäl av sotnik* Ivan Šipalov 
anlände till Russa den 30 november 1611). Det beordrades att deras lön skulle 
tas från intäkterna från krogen.34 
 Den viktigaste uppgiften för stadsborna och för invånarna i de 
kringliggande byarna var att slutföra fästningsbygget. Forskarna påstår 
samstämmigt att fästningen uppfördes 1612 på befallning av Jakob De la 
Gardie. Den svenske fältherren var i Russa många gånger (första gången den 
23 maj 1609). Han kontrollerade fästningsbygget och deltog i dess planering. 
De många dokumenten i Ockupationsarkivet vittnar om att fästningen i 
Staraja Russa ständigt var i centrum för den novgorodska administrationens 
uppmärksamhet. Bönderna skaffade själva fram timmermän för bygget av 
fästningsvallarna, de levererade proviant till den lokala garnisonen och även 
till andra förband som var förlagda i Verjaža och i Novgorod.35 
 I en supplik berättar stadsborna i Staraja Russa att de ombesörjer 
verksamheten vid det lokala skjutshållet, att de ställer upp med foror för 
                
29 RA, NOA. Serie 2:362, blad 96-98. 
30 RA, NOA. Serie 2:362, blad 24-28. 
31 RA, NOA. Serie 2:361, blad 16-17. 
32 RA, NOA. Serie 2:359, blad 37-40. 
33 RA, NOA. Serie 2:362, blad 27-28. 
34 RA, NOA. Serie 2:362, blad 11. 
35 RA, NOA. Serie 2:362, blad 91-95. 
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krigare och budbärare, och att de skickar ut många spioner mot fiendesidan. 
Vidare skriver de att de har ”byggt en fästning i Staraja Russa och grävt en 
vallgrav runt fästningen”. Hela vintern har de arbetat på bygget och de har 
dessutom uppfört hus i staden till det svenska krigsfolket, och de har också 
skaffat fram virke till dessa byggen.36 
 I januari 1612 utnämndes nya styresmän för tjänstgöring i Staraja 
Russa: vojevoden Andrej Konstantinoviþ Šachovskoj, gost’* Istoma Demidov 
och underdjaken Ždan Medvedev. På sommaren 1612 ersattes Ždan 
Medvedev av underdjaken Fedor Vitovtov, som blev kvar i denna tjänst till 
1616.37 
 För att förstärka garnisonen anlände från lägret i Verjaža 65 svenskar 
under befäl av ”Ilegan Samojlov”.38 Dessa ”försvarare” lade beslag på en 
betydande del av stadsbornas insamlade pengar och proviant. De tidigare 
vojevoderna Gerasim Murav’ev och Robert Moor försökte lugna stadsborna. 
Dessa och deras ålderman Bogdan Fedoroviþ Makataškin klagade till 
Novgorod och begärde en minskning av pålagorna. De la Gardie och 
Odoevskij biföll och befallde att bara 2/3 av provianten skulle drivas in.39 
 Till staden anlände också ett förband av streltser.40 De hamnade i 
konflikt med myndigheterna, som i enlighet med befallningen från Novgorod 
upphörde att lämna ut proviant till streltserna och bara lät dem behålla 
årslönen. I praktiken ägde det rum ett uppror i staden. Russas nye vojevod 
Andrej Šachovskoj skrev till Novgorod att han och hans folk förskansat sig i 
fästningen för att skydda sig från streltserna som hotade att lämna staden. Det 
fanns en risk att streltserna kunde förena sig med polackerna och strida mot 
svenskarna. Dessa streltser hade tidigare inte visat någon större förkärlek för 
svenskarna, och de hade länge försökt försvara Ladoga mot dem.  
 Myndigheterna i Novgorod, som kände till hotet söderifrån mot 
Starorusskij  uezd*, bestämde att pengar skulle tas från krogen till proviant åt 
streltserna, på samma sätt som man hade gjort tidigare.41 Det förefaller som 
om konflikten bilades. Under alla förhållanden stred Ivan Šipalovs streltser 
redan den 11 februari tillsammans med Robert Moors förband mot polskt och 
litauiskt krigsfolk i Ramyševskij pogost, nära byarna Michalkovo och 
Strigal’nikovo.42 
 Den 13 januari 1612 anlände till Staraja Russa från Kolomenskij pogost 
Stepan Palicyn, och han hade oroande nyheter att berätta: litauiskt krigsfolk 
stod i Ofremovskij pogost, och i Cholmskij uezd befann sig Lisovskij och 
hans litauiska krigsfolk. Kring samma tidpunkt kom ryttmästare Vakchuchs 
förband om 144 man till Russa från lägret i Verjaža. Under befäl av Robert 
Moor tågade detta förband den 16 januari tillsammans med en del av 
                
36 RA, NOA. Serie 2:359, blad 3-5. 
37 RA, NOA. Serie 2:363, blad 1-3; Serie 2:356, blad 112. 
38 RA, NOA. Serie 2:363, blad 44-45. 
39 RA, NOA. Serie 2:363, blad 8-9, 14. 
40 RA, NOA. Serie 2:363, blad 10. 
41 RA, NOA. Serie 2:363, blad 22-23. 
42 RA, NOA. Serie 2:71, blad 45. 
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garnisonen ut mot litauerna, sedan de inledningsvis hade plundrat Russa-
borna.43 
 Det är ganska svårt att avgöra vad som sedan hände. Å ena sidan har vi 
information om Robert Moors strider i närheten av Ramyševo den 11 februari, 
i vilka hans svenska förband och streltserna deltog. Å andra sidan anföll 
litauerna samma dag själva staden Staraja Russa, som praktiskt taget stod utan 
försvar.44 
 De la Gardie sände 20 rubel till Robert Moor för friköp av fångar, och i 
början av mars skickades åldermannan i Ramyševskij pogost Kuz’ma 
Martinov och bonden Efim Efim’ev från Kolomenskij pogost till litauerna för 
förhandlingar. Emellertid – enligt vad vojevoden Andrej Šachovskoj 
rapporterade den 9 mars – ”fann de inga litauer, fångarna hade flytt och 
litauerna hade tågat iväg mot Moskva”.45 
 I dessa strider kring Staraja Russa tog vojevoden Matvej Semenoviþ 
L’vovs förband en aktiv del. Matvej L’vov hade fått i uppdrag att i de 
kringliggande pogosterna driva in proviant för två månader åt de svenska 
soldaterna, däribland även till ryttmästare Alexander Leslies nya förband som 
hade anlänt till Russa. Det finns en hel del information om Matvej L’vovs 
konflikt med myndigheterna i Staraja Russa som han hade kontakter med i 
samband med proviantuppbörden.46 
 Sedan man lyckats avvärja hotet från kosackerna började livet bli 
fredligare i Staraja Russa. Denna andningspaus varade i ungefär ett och ett 
halvt år, till slutet av augusti 1613. Det var just närvaron av reguljära svenska 
trupper som för en tid bidrog till att återinföra ordningen i Novgorod-området. 
De nya makthavarna försökte att få igång saltproduktionen i staden igen och 
att återuppföra de förstörda kyrkorna. 
 Genast efter kosackernas anfall i februari 1612 sände Staraja Russas 
stadsbor och bönder från det omgivande distriktet en supplik till Hovkansliet, 
i vilken de begärde en ny revision.47 Redan i mars företogs en undersökning 
av ýertickij och Ramyševskij pogoster, där befolkningen hade decimerats 
stort till följd av striderna. Undersökningen utfördes av Ivan Osipoviþ 
Nazimov och underdjaken Fedor Charlamov.48 De skulle också förteckna 
egendom som var kvar efter dödade eller förrymda bönder. Det verkar som 
om Nazimov och Charlamov kom överens med åldermännen och de edsvurna 
i pogosterna om att ”dela lösöre, spannmål och hö mellan sig…” Det var inte 
utan skäl som djakerna i Hovkansliet bedömde denna undersökning som 
oriktig och inte i överensstämmelse med verkligheten.49 Därför gjorde 
myndigheterna i juli 1612 ett nytt försök att revidera staden Staraja Russa och 
pogosterna i området, och denna gång gick uppdraget till Filon Michajloviþ 
                
43 RA, NOA. Serie 2:361, blad 24-25. 
44 RA, NOA. Serie 2:359, blad 12, 16, 62-65. 
45 RA, NOA. Serie 2:358, blad 44-45; Serie 1:136, s. 581. 
46 RA, NOA. Serie 2:359, blad 1-15. 
47 RA, NOA. Serie 2:359, blad 62-65; Serie 2:358, blad 52-53. 
48 RA, NOA. Serie 2:359, blad 69. 
49 RA, NOA. Serie 2:358, blad 21-22; Selin, A. A. Novgorodskoe obšþestvo…, s. 59. 
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Aniþkov och Gavrila Karcov. Dessa utredde också Nazimovs och Charlamovs 
oegentligheter. Revisionen av Staraja Russa-distriktet avslutades av Aniþkov 
först i september 1612.50 I början av sommaren 1612 hade distriktets 
sydligaste pogoster härjats av kosacker från Pskov och av Lisowskis soldater, 
men själva staden och de näraliggande pogosterna hade klarat sig undan 
anfallet.51 
 Den 4 september 1612 återvände Luka Miloslavskij till Staraja Russa, 
sedan förhandlingarna i Jaroslavl’ med furst Dmitrij Požarskij hade avslutats. 
Det uppdrogs åt Miloslavskij att tillsammans med underdjaken Grigorij 
Neþaev bära upp penningskatter i enlighet med Filon Aniþkovs nya revision.52 
Så fort han kommit till staden hamnade han i konflikt med vojevoden Andrej 
Šachovskoj och Fedor Vitovtov, och han anklagade dem för bristande nit vid 
uppbörden av de statliga skatterna. Som ett resultat av Miloslavskijs angivelse 
befallde Jakob De la Gardie att 60 rubel som saknades skulle drivas in från 
vojevoden.53 Samtidigt utnämndes en andra vojevod för Staraja Russa som 
skulle bistå Andrej Šachovskoj – Smirnoj Elizar’eviþ Otrep’ev, som hade 
varit en av ledarna för ambassaden till Jaroslavl’.54 
 Filon Oniþkovs revisionsböcker över pogosterna i Starorusskij uezd 
kom att användas av uppbördsmännen ganska länge. Efter de hårda striderna 
1613-1614 mot Andrej Fedoroviþ Palitsyns moskovitiska kosacker blev 
området kraftigt förstört, och då fick den erfarne Luka Miloslavskij i uppdrag 
av myndigheterna att genomföra en ny revision i en rad pogoster. Adrian 
Selin anser att dessa noggranna rapporter över alla förändringar i Starorusskij 
uezd under åren 1611-1616 berodde på att staden och området lydde under 
den mest välfungerande institutionen – Novgorods Hovkansli.55 
 En viktig inkomstkälla för staten var krogen i Staraja Russa. Enligt en 
skrivelse från den förre vojevoden Gerasim Murav’ev användes alla 
inkomster från brännvinsbränningen till att avlöna streltserna. Emellertid låg 
krogen långt från fästningen, ”i staden, bortom de två floderna”. Vid 
litauernas anfall den 11 februari 1612 blev krogen nästan helt förstörd, och 
när litauerna retirerade tog de med sig fyra kopparkittlar avsedda för 
brännvinsbränning och tolv rör. Vojevoden Andrej Šachovskoj besvärade sig 
över att verksamheten vid krogen hade avstannat, vilket hade lett till att det 
svenska krigsfolket varken kunde få brännvin eller öl, och över att streltserna 
inte fick ut sin månadslön. Myndigheterna i Novgorod beslöt att man skulle 
bygga en ny krog på en annan plats, inne i fästningen, och att fyra kittlar från 
Novgorod skulle fraktas dit.56 Den nya krogen byggdes snart upp av 
stadsborna och traktens bönder, som fick hjälp av ”andra engagerade 
personer”. 
                
50 RA, NOA. Serie 2:349, blad 10. 
51 RA, NOA. Serie 2:352, blad 52-53. 
52 RA, NOA. Serie 2:349, blad 61-62. 
53 RA, NOA. Serie 2:349, blad 73-74. 
54 RA, NOA. Serie 2:349, blad 64, 114-117. 
55 Selin, A. A. Ibid, s. 62. 
56 RA, NOA. Serie 2:351, blad 374-376. 

32



 

�
 

 Om krogen i stort sett fungerade väl så var det betydande problem med 
saltproduktionen. Denna fråga var ständigt i fokus för uppmärksamheten hos 
djakerna vid Hovkansliet. Myndigheterna i Novgorod biföll alla suppliker 
från saltkokaren Senka Rudnev och hans medhjälpare om utbetalning av lön. 
De fick i uppdrag ”att liksom tidigare lägga rör tre verst från saltdammen och 
att rensa saltsjön och släppa på vattnet till de statliga saltkokerierna”.57 Först 
bromsades arbetet av brist på ved, eftersom alla förråd hade använts till att 
bygga fästningen (en del av den försvunna veden gav stadsborna de svenska 
och litauiska soldaterna skulden för, under ödeläggelsen i februari). 
Myndigheterna i Novgorod övertog kontrollen över vedleveranserna, och i 
juni 1612 började man frakta ved ”med hjälp av klostrens och stadsbornas 
båtar”.58 
 Långsamt återupptogs produktionen av salt. Vojevoden Andrej 
Šachovskoj kunde rapportera till Novgorod att man den 3 juli 1612 hade 
börjat hetta upp tre statliga saltkokerier, ”och när man har fått fram mera ved 
så kommer vi att sätta igång flera saltkokerier… och det salt som Gud 
kommer att ge oss kommer vi att sända till Novgorod”. Russas vojevoder 
försvarade sig med att saltproduktionen krävde stora utgifter för ved, för 
transporter av ved, för själva processen etc. Dessa kostnader lade vojevoderna 
på bönderna i pogosterna kring Staraja Russa. Bojarerna* tillät Šachovskoj 
och Vitovtov att sälja en del av saltet från de statliga kokerierna i själva 
staden Staraja Russa och att låta de pengar man fick in gå tillbaka in i 
verksamheten. Vojevoderna förelades att sälja saltet till ett fast pris – 10 altyn 
per pud. I sin tur begärde vojevoderna att man från Novgorod skulle skicka 
dem vågar för ”ett pud och för ett och för ett halvt pud”. Samtidigt befallde 
myndigheterna i Novgorod att det skulle levereras 50 lub* salt till Novgorod 
och inte 20 som tidigare hade sagts. Den 21 juli hämtades hos Juška 
Afanas’ev, edsvuren vid saltkokerierna, 25 bastsäckar salt – två lub i varje 
säck (sammanlagt 50 lub).59 
 Från Novgorod strömmade befallningar om vedleveranser till 
saltkokerierna. Det föreskrevs att man från varje obža* i pogosterna kring 
Staraja Russa skulle driva in antingen tre sažen’* ved eller en poltina* för en 
sažen’ ved.60 Jakob De la Gardie krävde att man skulle bygga 70 saltkokerier 
och han förebrådde vojevoderna för att de slösade för mycket pengar på 
verksamheten. Varje nybyggt saltkokeri kostade omkring 100 rubel.61 
Vojevoderna rapporterade till Novgorod att man utöver de redan existerande 
tre statliga kokerierna nu hade ytterligare fem nya. 
 Förutom de statliga saltkokerierna i Russa fanns det några stycken som 
tillhörde klostren, och det fanns också en viss reserv. En supplik från munken 
Filaret, spismästare i Jurij-klostret, vittnar om att bojarerna i början av juli 
gav sin tillåtelse till klostrets munkar att utvinna salt i sina egna kokerier i 
                
57 RA, NOA. Serie 2:349, blad 71-72, 35-36. 
58 RA, NOA. Serie 2:352, blad 9-11, 36, 125-126. 
59 RA, NOA. Serie 2:352, blad 14; Serie 2:349, blad 146-147, 119-120. 
60 RA, NOA. Serie 2:349, blad 125-126, 146. 
61 RA, NOA. Serie 2:349, blad 103. 
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Russa till egen förbrukning. Två munkar skickades till Russa för att koka salt 
och tillsammans med dem en båt för att frakta ved.62 Med tanke på hur svårt 
det var att få igång de statliga kokerierna och att skaffa fram ved till dem kan 
man undra hur detta försök föll ut.   
 Om man ser på perioden från 1611 till mitten av 1613 i stort kan man 
dra den slutsatsen att de svenska myndigheterna fungerade som garant för en 
relativ stabilitet, som stod emot kosackernas anarki. Invånarna i Staraja Russa 
och Starorusskij uezd accepterade i stort sett utan motstånd de nya herrarna 
och de erkände De la Gardies och Odoevskijs regering. Därför försökte de 
uppfylla alla befallningar som kom från Novgorod. Man bör understryka att 
det vid den här tiden inte alls gick att märka av något inflytande från något 
slags makt i rikets centrum. Adrian Selin skriver: ”Fram emot 1611 föll den 
moskovitiska centralmakten helt sönder, och för novgorodborna var det 
naturligt att vända sig till den svenska – må vara illusoriska men ändå 
jämförelsevis starka – makten, och detta framkallade inte någon olöslig 
konflikt”.63 Staraja Russas läge som ”frontstad” skapade dock vissa 
svårigheter och öppnade möjligheter till maktmissbruk för den lokala 
administrationen, för skatteindrivarna och för befälhavarna för de enskilda 
förbanden.  
 Situationen förändrades efter det att Michail Romanov hade valts till ny 
tsar och efter det att de första moskovitiska förbanden hade skickats mot 
Novgorod-området. Det gäller i synnerhet för tiden efter Michail Fedoroviþs 
kröning i juli 1613 och furst Dmitrij Trubeckojs offensiv mot Novgorod. Från 
augusti 1613 blev Staraja Russa ett av de områden där hårda strider ägde rum 
mellan moskoviter och svenskar. Många adelsmän i Derevskaja pjatina och en 
betydande del av invånarna i Starorusskij uezd gick över till den moskovitiska 
sidan.  
 Striderna i Staraja Russa-området pågick under nästan ett år och ledde 
till att en av Rysslands rikaste städer gick under. Staden Staraja Russa 
upphörde att existera för lång tid framåt. Det var bara i fästningen som en 
liten svensk garnison under ledning av Frans Dücker var inkvarterad. Där satt 
också företrädarna för den ryska administrationen, ledd av Andrej Šachovskoj 
och Fedor Vitovtov. Stadens förfärliga tillstånd på hösten 1615 beskrevs av 
de holländska diplomater som gjorde ett uppehåll här under färden till 
fredsförhandlingarna i Dederino.64 
 I Ockupationsarkivet finns en hel del dokument om livet i Porchov 
under ockupationens första år. Svenskarna tog kontroll över Porchov redan i 
augusti 1611 under Evert Horns första fälttåg mot Pskov. I garnisonen i 
Porchov fanns sedan hösten 1610 streltser från Astrachan’, som hade kommit 
till Novgorod-området tillsammans med Ivan Saltykov. Det framgår av ett 
dokument i arkivet att tre vedro brännvin den 23 november 1610 rekvirerades 

                
62 RA, NOA. Serie 2:352, blad 59. 
63 Selin, A. A., Ibid, s. 11. 
64En holländsk beskicknings resor i Ryssland, Finland och Sverige 1615-1616. Översatta  
och utgivna av Sune Hildebrand, Stockholm 1917. 
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till en grupp streltser från Astrachan’, som hade skickats på tjänstgöring till 
Porchov.65 
 Invånarna i Porchov anslöt sig i augusti 1611 utan större protester till 
den svensk-novgorodska alliansen. En viktig roll i dessa händelser spelades 
av furst Ivan Afanas’eviþ Mešþerskij, som hade varit en aktiv deltagare i 
överläggningarna mellan novgoroderna och De la Gardie i juni-juli 1611.66 En 
godsägare i Porchov, Fedor Charlamov, berättar i en supplik hur han 
tillsammans med Evert Horn och furst Ivan Mešþerskij har deltagit i fälttåget 
mot Porchov.67 Här får vi veta att Porchov överlämnade sig till svenskarna 
utan strid och att invånarna ”kysste korset” för den svenske konungasonen. 
 Från och med nu blev Porchov bas för svenskarnas offensiver mot 
Pskov. Här placerades stora förråd av proviant och utrustning. Till vojevod i 
Porchov utnämndes Jacques Corobel, en fransk ryttmästare i svensk tjänst. 
Furst Ivan Mešþerskij fungerade som hans medhjälpare. 
 Personer som aktivt samarbetade med svenskarna förlänades nu jord 
från kronoegendomar i Porchovskij uezd, liksom även från egendomar 
tillhöriga ”förrädare” som flytt till Pskov eller Moskva (Matvej Kušþinkov, 
Afanasij Baþin, Fedor Resnitsyn m. fl.). Till samarbetsmännen hörde även 
godsägare från Pskov som gått över till den svenska sidan (Fedor Nekljudov, 
Parfenij Elagin m. fl.). Furst Ivan Mešþerskij erhöll också nya förläningar. 
 Så snart den nya administrationen hade tagit kontrollen över Porchov 
påbörjades en revision av Porchovskij uezd. Revisionsböckerna 
sammanställdes i september 1611 av Petr Andreeviþ Nogin och underdjaken 
Nikita Molþanov. I arbetet med revisionen i staden och de närmaste 
pogosterna – Karaþunickij och Michajlovskij na Uze – deltog det lokala 
prästerskapet: prästen Ivan Grigor’ev i Nikolaj-kyrkan i Porchov, hegumen 
Iosif i Demjan-klostret och prästen Anton Grigor’ev i Uspenie-kyrkan i 
Karaþunickij pogost. Skrivare var klockaren Tomilka Ondronov i 
Preþistenskaja-kyrkan i Karaþunickij pogost. Han konstaterade att i staden 
Porchov var alla gårdar bortom floden nedbrända, ”och nu bygger stadsborna 
upp dem på nytt”. I de omgivande pogosterna hade också många gårdar 
”bränts ner i tjuvarnas ödeläggelse”.68 
 Många av Porchovs godsägare tjänade nitiskt De la Gardies och 
Odoevskijs regering under den första tiden: de krävde lojalitetsförklaringar av 
invånarna i Porchovskij uezd, de drev in proviant, de reviderade pogoster, de 
förde befäl över enskilda förband och de deltog i strider. Till de mest kända 
hör Ignatij Charlamov, Matvej L’vov, Petr Nogin, Jurij Buturlin, furstarna 
Belosel’skij, godsägarna Kosickij, Mjagkovo, Voronov, Kobelev, Kultašev m. 
fl. 
 I Porchov återupprättades skjutshållet: vojevoden Ivan Mešþerskij gav 
skjutskarlarna fem tomter i staden.69 I staden inrättades också en krog. Där 
                
65 RA, NOA. Serie 2:124, blad 35. 
66 RA, NOA. Serie 2:124, blad 168, 175, 203, 206. 
67 RA, NOA. Serie 2:80, blad 1-6. 
68 RA, NOA. Serie 1:70, s. 1-113. 
69 RA, NOA. Serie 1:28, s. 151. 
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fanns ”en stor kopparkittel om 90 vedro, med krokar, och en annan mindre 
kittel med handtag, och 3 brännvinsrör”. Emellertid gav denna krog endast 
små inkomster, som helt klart inte räckte till att avlöna Corobels soldater och 
streltserna. Porchovs vojevoder Ivan Mešþerskij och Stepan Timašev 
besvärade sig till Novgorod över att ”det nästan inte finns några krogpengar 
och det finns ingenting att bränna brännvin av.”70 
 Kort efter det att Petr Nogin hade avslutat sin revision utsattes Porchov 
och dess omgivningar för ny ödeläggelse. Under 1611 och 1612 gick litauiskt 
krigsfolk ofta på plundringståg till dessa trakter. I en supplik berättar Ivan 
Charlamov att litauerna hade kommit och förstört gårdarna i staden Porchov 
även under Evert Horns fälttåg mot Pskov i september 1611. Vojevoden Ivan 
Mešþerskij och Corobels krigare hade dock lyckats hålla stånd inne i 
fästningen. Dessutom hade Jurij Buturlins förband tillsammans med Corobels 
svenska soldater lyckats ta tillbaka en stor del av det lösöre som litauerna 
hade rövat med sig. I denna strid blev Ivan Charlamov sårad och 
tillfångatagen.71 
 Hösten 1611 utsattes Porchov för anfall från kosacker som ingick i 
Zaruckijs och Trubeckojs moskovitiska folkuppbåd (”tjuvar”). De leddes av 
furst Vasilij Agiševiþ Tiumenskij. Kosackerna förde bort stadsbornas boskap 
och förstörde deras nyligen återuppbyggda gårdar. Stadsborna meddelade att 
de var tvungna att bo ”i uthus och jordhålor på adelsmännens gårdar och leva 
på tillfälliga arbeten”.72 
 Efter den revision av Porchovskij uezd som gjorts av Boris Mjakinin 
1612, sammanställde Jakov Fedoroviþ Berezin i augusti samma år underlag 
för revisionsböcker i Zarusskaja polovina i Šelonskaja pjatina. Här beskrivs 
den katastrofala situationen i Porchovskij uezd: adelsmännens gårdar är 
nedbrända, bönderna har dödats eller är utblottade eller ”sitter skuldsatta i 
fängelse, och deras hustrur går och tigger i gårdarna”. Många bönder har flytt 
till Pskov. Godsägarna har lämnat sina ödelagda egendomar, och ”för dödade 
och utblottade och förrymda bönder och för ödejordar erlägger godsägarna 
själva skatter och avgifter för proviant till svenskarna”.73 
 Porchovs streltser halvsvalt. Vanligen var det streltsernas officerare 
som själva begav sig till Novgorod med skrivelser. Officeren Mit’ka Il’in 
rapporterar om segrar över kosacker och tjerkesser och ber samtidigt om 
pengar till proviant: ”nu har vi ingenting att äta och dricka”. Liknande 
önskemål fick bojarerna i Novgorod från Porchovstreltsernas underofficerare 
Družina Sidorov, Andrej Obrosimov och Matvej Fedorov. De ledsagade 
flyktingar från den tredje falske Dmitrijs läger till Novgorod.74 
 I augusti 1612 inträdde en kort period av lugn i Porchov. Tjerkessernas 
förband hade trängts bort från Novgorod-området, och de hade anslutit sig till 
hetman Chodkewicںs fälttåg mot Moskva. Pskovborna hade lidit en rad 
                
70 RA, NOA. Serie 2:73, blad 129, 209. 
71 RA, NOA. Serie 2:286, blad 14. 
72 RA, NOA. Serie 1:28, s. 148-150. 
73 RA, NOA. Serie 1:28, s. 147-401. 
74 RA, NOA. Serie 2:71, blad 47, 60, 80. 
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nederlag i strider mot Evert Horn, och den tredje falske Dmitrij hade skickats 
till Moskva under konvoj. Novgorods fiende var liksom tidigare Pskov. 
Emellertid berättar källorna ingenting om den militära spänningen mellan 
Novgorod och Pskov under denna tid. Myndigheterna i Novgorod strävade 
efter att underkuva Pskov, att ta kontroll över den upproriska staden och på 
alla sätt begränsa lokalbefolkningens kontakter med Pskovborna, men de 
misslyckades. I stället blomstrade smuggelhandeln med Pskov. I denna handel 
spelade Porchov en viktig roll. Myndigheterna bestraffade dem som bröt mot 
”handelsblockaden” mot Pskov. 
 Den vidare händelseutvecklingen i Porchovområdet har direkt samband 
med valet av Michail Romanov till ny tsar i Moskva och med smuggelhandeln 
med Pskov. 
 År 1890 publicerade Konstantin Jakubov en rad dokument ur 
Ockupationsarkivet som rörde denna varuhandel.75 Av promemorior, 
rapporter och undersökningsprotokoll framgår det att det år 1612 existerade 
hemliga handelskontakter mellan Porchov och det upproriska Pskov. Sådan 
information framfördes av furst Vasilij Belosel’skij och Stepan Timašev till 
Novgorod den 13 januari 1613. Det var inte bara lokalbefolkningen i 
Karaþunickij och Michajlovskij pogost (Charlamko från byn Trebecha och 
Porchovbon Treška Maksimov m. fl.) som var inblandade i denna handel utan 
även vojevoden själv, furst Ivan Afanas’eviþ Mešþerskij, som uppmuntrade 
handeln och som sedan konfiskerade varorna och därmed själv gjorde sig en 
förtjänst.76 
 På befallning av Mešþerskij fördes alla beslagtagna varor till Porchov. 
En förteckning över dem ger en uppfattning både om karaktären på handeln 
(lin, hampa, skinn av mink, räv, mård, ekorre, hermelin etc.) och om 
näringslivet i Porchovskij uezd.77 
 De vidare händelserna i Porchov under sommaren 1613 har direkt 
samband med detta rättsfall. Ett uppror i Porchov mot svenskarna och 
Pskovbornas försök att inta fästningen i Porchov berodde till viss grad på en 
strävan att återta de konfiskerade varorna, som fortfarande förvarades inuti 
fästningen under bevakning av den svenska garnisonen. Att varorna inte hade 
transporterats vidare till Novgorod framgår av ett brev från furst Odoevskij 
till Porchov 1614, där det talas om att dessa konfiskerade varor ska skickas på 
foror från Porchov till Novgorod.78 
 På våren 1613 fick Ivan Krjukov, som tidigare hade tjänstgjort i 
Tichvin, ersätta Stepan Timašev som andre vojevod i Porchov. Inom kort blev 
han förste vojevod, eftersom Ivan Mešþerskij lämnade staden. Dokument i 
Ockupationsarkivet vittnar om en konflikt mellan Krjukov och Porchovborna 
å den ena sidan och med den svenska militära ledningen och den novgorodska 
administrationen å den andra sidan. Myndigheterna i Novgorod krävde hela 
                
75 Jakubov, K. ”Russkie rukopisi Stokgol’mskogo gosudarstvennogo archiva”. ýtenija v Obšþestve 
istorii i drevnostej rossijskich pri Moskovskom universitete (ýOIDR),1890, Kn. 1, s. 11-16. 
76 RA, NOA. Serie 2:20, blad 16-17. 
77 RA, NOA. Serie 2:20, blad 30-32. 
78 Jakubov, K. Ibid., s. 16. 
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tiden att invånarna i Porchovskij uezd skulle delta i olika byggnadsarbeten i 
trakten av Tesovo och Ivangorod.79 Som Adrian Selin har påvisat började 
vägen till Ivangorod fungera kontinuerligt från 1611 såsom en militär 
kommunikationsled som förband Novgorod med Östersjön och Sverige.80 
 Från Novgorod skickades ständigt underdjaker och uppbördsmän för att 
driva in skatter i form av pengar och spannmål i byarna i Porchovområdet. I 
själva staden drevs proviant in av Ivan Panov och Loban Lisiþnikov. I januari 
1613 sammanställdes en ny revisionsbok över Porchovskij uezd av Ivan 
Myšeckij och underdjaken Semejka Šustov. I enlighet med uppgifterna däri 
drev Fedor Voronov och Gavrila Mjakinin in proviant i april 1613.81 En 
betydande del av provianten skickades till Novgorod, och den spannmål som 
lämnades kvar i de statliga förråden i Porchov kontrollerades av den svenske 
vojevoden Corobel, som vägrade att ge något av den till de hungrande 
streltserna i staden, trots uppmaningar från Novgorod. Redan den 12 juni 
1613 skrev djaken Pjatoj Grigor’ev till Porchov att streltserna skulle tilldelas 
råg och havre ur spannmålsförråden. Corobel hade förseglat förråden med sitt 
eget sigill med förklaringen att de skulle sparas för det svenska krigsfolket 
ifall fästningen skulle bli belägrad. 
 Vojevoderna Ivan Krjukov och Matvej L’vov försökte underlätta 
situationen för streltserna genom att skicka iväg deras sotnik Grigorij 
Šþegolev till Dubrovenskij pogost för att tröska ”stående säd”, men detta 
rönte inte någon större framgång. Man hemförde ”bara 19 þeti* tröskad råg”, 
som delades ut till streltserna. I en supplik till bojarerna i Novgorod skriver 
Krjukov och L’vov: ”Nu finns det ingenting att ge streltserna att äta och de 
vill tåga iväg till Novgorod.”82 Streltserna begav sig dock inte till Novgorod 
utan anslöt sig i stället till en sammansvärjning av godsägare i Porchov-
området, ledd av Ivan Krjukov. Möjligtvis spelade rättaren i Porchovs 
hovbyar, ”förrädaren”* Bogdan Pomešþikov, en viss roll i förberedelserna till 
upproret i Porchov. Han hotades av straff för maktmissbruk och för förluster 
som han åsamkat kronan.83 Upproret föregicks av en hemlig korrespondens 
mellan Ivan Krjukov och vojevoden i Pskov furst I. F. Chovanskij. Pskov 
hade omedelbart erkänt den nye tsaren Michail Romanov och uppmanade 
invånarna i Porchov att göra detsamma. 
 Ett ökande missnöje med ockupationsstyret ledde till att streltsernas 
garnison i Porchov, vojevoderna, godsägarna och stadsborna gjorde uppror 
den 22 juli 1613, strax efter det att de underrättats om valet av Michail 
Romanov till ny tsar i Moskva och om de nyligen timade händelserna i 
Tichvin och Gdov. Det exakta datumet för upproret (22 juli) framgår av en 
rapport till Novgorod från Semen Skripycin och underdjaken Dmitrij Eliseev: 

                
79 RA, NOA. Serie 2:50, blad 48 v. 
80 Selin, A. A., Ibid., s. 292-294. 
81 RA, NOA, Serie 1:48, s. 3,12. 
82 RA, NOA, Serie 2:50, blad 43. 
83 RA, NOA, Serie 2:50, blad 44-49. 
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”Men streltserna törs vi inte ha som skydd, herrar, eftersom tjugosex streltser 
har blivit förrädare, och de flydde från fästningen natten till den 22 juli.”84 
 På detta sätt ger oss dokumenten i Ockupationsarkivet tillsammans med 
andra källor möjlighet att rekonstruera det dagliga livet i städerna i nordvästra 
Ryssland under inbördeskriget och den svenska militära närvaron, vilken var 
en unik och flertydig företeelse i det moskovitiska rikets historia. 
 

Översättning Elisabeth Löfstrand

                
84 RA, NOA, Serie 2:50, blad 81-82. 
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Per Ambrosiani 
 
Pogostnamnen i Ockupationsarkivet från Novgorod –  
några metodologiska aspekter på sammanställandet  
av index över geografiska namn 
 
1. I och med publiceringen av den andra och avslutande delen av katalogen 
över Ockupationsarkivet från Novgorod (Löfstrand, E. & L. Nordquist: 
Accounts of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod Occupation 
Archives 1611–1617, Stockholm 2009, i det följande AOC 2) inleds ett nytt 
kapitel i den vetenskapliga bearbetningen av detta unika ryska arkivmaterial 
på Riksarkivet i Stockholm. I nedanstående uppsats kommer jag att behandla 
en särskild aspekt av Ockupationsarkivet, nämligen de namn på pogoster 
(ungefär motsvarande svenska socknar) som finns belagda i arkivmaterialet, 
och på vilket sätt detta namnmaterial kan göras tillgängligt för vidare 
forskning med hjälp av den aktuella katalogen.1 I min framställning kommer 
jag därvid att främst fokusera på det index över geografiska namn som 
återfinns i AOC 2 och med utgångspunkt i några konkreta exempel diskutera 
för- och nackdelar med olika typer av index.  

Sammanlagt återfinns i de fem pjatinorna (femtingarna), i vilka Novgorod-
området indelades under den aktuella tidsperioden, totalt c:a 370 territoriella 
enheter ungefär motsvarande svenska socknar (se Nevolin 1853:120–215). De 
flesta av dessa territoriella enheter betecknas hos Nevolin som ”pogoster”,2 
och i Ockupationsarkivet finns sammanlagt drygt tvåhundra sådana 
pogostnamn belagda. Ett pogostnamn består normalt av maximalt tre 
namnelement:3 A. ett ”kyrkligt” namnelement, vilket i regel refererar till den 
kyrka som befinner sig i respektive pogosts huvudort (kyrkby): Ivanskoj, 
Nikol’skoj, Petrovskoj etc.; B. ett ”ickekyrkligt” namnelement, vilket kan 
innehålla exempelvis ett namn på ett vattendrag eller ett bebyggelsecentrum: 
Budkovskoj, Vzdylyckoj, Sabel’skoj etc.; C. ett ”lokaliserande” namnelement, 
vilket i regel består av en konstruktion med prepositionen v eller na (’i’/’på’) 
samt ett namn på ett vattendrag eller ett landområde: na Volchove, v ýudi etc. 
Ett fullständigt pogostnamn kan bestå av ett eller flera av dessa element (se 
tabell 1 för exempel från Vodskaja pjatina). 
 

                
1 Bland tidigare arbeten som behandlar ortnamnen i Ockupationsarkivet från Novgorod kan nämnas 
Selin 2003, Ambrosiani 2003, 2008, 2009. 
2 Så beskrives t.ex. för Vodskaja pjatina sextio territoriella enheter, av vilka femtiosju omtalas som 
”pogoster” (se Nevolin 1853:120–137). 
3 För en mer detaljerad beskrivning, med fokus på pogostnamnen i Vodskaja pjatina, se Ambrosiani 
2009:10f. 
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Tabell 1. Typer av pogostbenämningar i Vodskaja pjatina 
 

Typ Exempel 

A+B+C Ivanskoj Pereezdskoj na Volchove pogost, Nikol’skoj Toldožskoj na 

ýudi pogost 

A+B Nikol’skoj Budkovskoj pogost, Dmitreevskoj Gorodenskoj pogost 

A+C Petrovskoj na Volchove pogost, Spasskoj na Oredeži pogost 

B+C Soleckoj na Volchove pogost 

B Kosickoj pogost, Kargal’skoj pogost 

 

I källmaterialet i Ockupationsarkivet från Novgorod förekommer inte sällan 
även ”förkortade” pogostnamn, dvs. pogostbenämningar där ett eller flera av 
de element som ingår i det fullständiga namnet saknas. Så uppträder ibland 
t.ex. Il’inskoj Tigodskoj pogost (typ A+B) som Tigodskoj pogost (typ A), 
Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost (typ A+B+C) som Chutynskoj 
pogost (typ B), Spasskoj na Oredeži pogost (typ A+C) som Spasskoj pogost 
(typ A), etc., vilket skapar svårigheter såväl vid identifieringen av respektive 
namns onymiska referens4 som vid sammanställande av olika typer av index: 
hur kan ett index över geografiska namn både beskriva den namnvariation 
som uppträder i källorna och på samma gång fungera som sökverktyg för den 
forskare som behöver veta huruvida ett specifikt geografiskt namn 
förekommer i källmaterialet eller inte? Och vad bör i så fall vara det primära: 
att så exakt som möjligt beskriva hur materialet ser ut, eller att göra det 
möjligt för forskare att ur ett externt perspektiv söka material om ett 
geografiskt område som hon eller han är intresserad av?5 
 

2. I Nevolin 1853 återfinns tre pogoster med det ”kyrkliga” namnelementet 
”Vvedenskoj”: Vvedenskoj Dudorovskoj pogost (typ A+B), Vvedenskoj 
Chutynskoj na Gorke pogost (typ A+B+C) samt Vvedenskoj na Ojati pogost 
(typ A+C) (se Nevolin 1853:132f, 154, 163). Av dessa pogoster är 
                
4 Jmf. Coates 2005:126, som skiljer mellan ”semantic reference” och ”onymic reference” hos 
nominalfraser. 
5 I det katalogiseringsformat, MARC21, som används vid svenska och många utländska 
forskningsbibliotek, tillgodoses när det gäller angivande av tryckort i princip båda dessa 
perspektiv: i fält 260a redovisas namnet på tryckorten i den form som den är angiven på den 
aktuella boken, medan fält 752d används för en standardiserad form av samma namn, vilken 
därmed kan användas för sökning, se LIBRIS Formathandbok 
(http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Bibliografiska-formatet/250-270/#260, 
http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Bibliografiska-formatet/700-75X/#752). För ett 
konkret exempel på hur det kan se ut i praktiken se t.ex. katalogposten för Kniga stepennaja 
carskago rodoslovija, Moskva 1775 (http://libris.kb.se/bib/12189514?vw=full&tab3=marc, 
katalogiserad av Stockholms universitetsbibliotek) där fält 260a innehåller tryckorten 
translittererad  från den form som återfinns på bokens titelsida (”V MoskvČ”) och fält 752d den 
standardiserade formen ”Moskva”. Jag tackar Märta Bergstrand, bibliotekarie vid Stockholms 
universitetsbibliotek, för hjälp med att förstå MARC-formatet. 
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Vvedenskoj Dudorovskoj pogost belägen i Vodskaja pjatina medan såväl 
Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost som Vvedenskoj na Ojati pogost 
återfinns i Obonežskaja pjatina. I Ockupationsarkivet finns pogosterna 
representerade i såväl serie I som serie II.6 I huvudposterna i det index över 
pogostnamnen i Ockupationsarkivet från Novgorod som jag har börjat 
sammanställa (INP)7 används som uppslagsform de standardiserade, 
fullständiga namnformerna för respektive pogost (nedan markerade med 
fetstil), därefter ges hänvisning till beskrivningen av respektive pogost i 
Nevolin 1853 (vilket gör det möjligt att särskilja pogoster med samma eller 
liknande namn) samt uppgift om i vilka arkivenheter respektive pogostnamn 
finns belagda (se tabell 2):8 
 

Tabell 2. Poststruktur för huvudposter i INP. 
 

Uppslagsform 
 

Litteraturhänvisning Belägg enligt AOC 

Vvedenskoj Dudorovskoj 
pogost 

Nevolin 1853:132f (nr 46) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, 
I:127, II:133, II:146, II:223 

Vvedenskoj Chutynskoj na 
Gorke pogost 

Nevolin 1853:154 (nr 2) I:95, II:42 

Vvedenskoj na Ojati pogost Nevolin 1853:163 (nr 41) I:19, I:95 
 

För att underlätta för användaren kompletteras dessa huvudposter med 
hänvisningar från andra i materialet vanligt förekommande namnformer 
(”hänvisningsposter”, se tabell 3): 
 

                
6 Jmf. I:19 ”Vvedenskoj pogost” (AOC 1:117), I:37 ”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:140), I:39 
”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:142), I:49 ”Vvedenskoj-Dudorovskoj pogost” (AOC 1:157), I:62 
”Vvedenskoj-Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:173f), I:69 ”Vvedenskoj-Duderovskoj [pogost]” 
(AOC 1:186), I:95 ”Vvedenskoj pogost by the river Sermaksa”, ”Vvedenskoj [pogost] […] 
followed by the words “by the Volchov”, ”Vvedenskoj pogost, by the Sermaksa and Ojat’ Rivers” 
(AOC 1:224f), I:127 ”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:275), II:42 ”Chutynskoj pogost” (AOC 
2:77f), II:133 ”Vvedenskoj and Dudorovskoj pogosts” (AOC 2:184f), II:146 ”Dudorovskoj 
pogost” (AOC 2:203), II:223 ”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 2:285f). 
7 För detta index, vilket inte är publicerat och för närvarande existerar endast i en arbetsversion, 
används i det följande förkortningen INP (Index of Names of Pogosts in the Novgorod Occupation 
Archives). 
8 Typografiskt skulle dessa huvudposter i en tryckt version av INP kunna utformas enligt följande: 

Vvedenskoj Dudorovskoj pogost (Nevolin 1853:132f [no. 46]) — I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, 
I:127, II:133, II:146, II:223. 

Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost (Nevolin 1853:154 [no. 2]) — I:95, II:42. 
Vvedenskoj na Ojati pogost (Nevolin 1853:163 [no. 41]) — I:19, I:95. 
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Tabell 3. Poststruktur för hänvisningsposter i INP. 
 

Uppslagsform Hänvisning till uppslagsform i huvudpost 

Dudorovskoj pogost Vvedenskoj Dudorovskoj pogost 

Chutynskoj pogost Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost 

Vvedenskoj ”by the Volchov” pogost Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost 

 

     I och med att huvudposternas uppslagsformer i INP består av 
standardiserade, fullständiga namnformer samlas i indexet alla hänvisningar 
till respektive pogost i samma huvudpost, oavsett hur respektive pogostnamn 
skrivs i de aktuella beläggen. Det uppfyller därmed sökverktygskravet, men 
däremot endast delvis (beroende på hur många hänvisningsposter som 
upprättas) innehållsbeskrivningskravet. 

Det ”Index of geographical names” som återfinns i AOC 2 (se AOC 2:465–
488) är sammanställt på grundval av delvis andra principer. Den viktigaste 
skillnaden gentemot INP är att AOC 2 i princip utgår från pogostnamnen (och 
andra geografiska namn) i den form som de förekommer i det aktuella 
materialet. Detta gäller i första hand för namnformerna i själva katalogtexten: 
”Personal and geographical names are written as they appear in the original 
documents. Consequently, the spelling of any given name may vary.” (AOC 
2: 593). Indexet över geografiska namn hänvisar till de namn som 
förekommer i beskrivningarna, och principerna för vilka namnformer som ska 
användas som huvuduppslagsform (main variant, main form, headword) 
anges på följande sätt (AOC 2:593f): 

x Standardized forms of names found in the scholarly literature are 
listed as the main variants if they appear in the Occupation 
Archives. Other variants occurring are given in parentheses. 

x Standardized forms not found in the Occupation Archives are not 
included in the indexes; instead, the variant phonetically closest 
to the standard form is chosen as the headword. […] 

x Variants diverging more markedly from the main form of a name 
are given separate entries, cross-referred to the main form. 

x As far as possible, the index of geographical names distinguishes 
between different pogosts with the same name. Two examples 
are Petrovskoj and Kolomenskoj pogosts. […] More specific 
information included in the index, but not appearing in 
summaries, is given in square brackets. 

x Many […] pogosts appear in the Occupation Archives under 
“double-barrelled” names: a place-name preceded by a name 
associated with the church of the pogost. […] In such cases, the 
simple form […] usually provides the headword for the main 
entry, with a cross-reference from the double-barrelled form […]. 
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I enlighet med dessa principer fördelas namnbeläggen för ”Vvedenskoj”-
pogosterna i AOC 2 mellan fyra ”huvudposter” (se tabell 4). 
 
Tabell 4. Poststruktur för huvudposter i AOC 2 (se AOC 2:467, 468, 487). 
 

Uppslagsform Belägg enligt AOC 

Chutynskoj pogost II:42 

Dudorovskoj pogost (Duderovskoj) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, I:127, II:133, 

II:146, II:223 

Vvedenskoj pogost I:19, II:133 (V[odskaja] p[jatina]) 

Vvedenskoj pogost na Ojati I:95 

 

     I överensstämmelse med punkt 6 i de angivna principerna står Vvedenskoj 
Chutynskoj pogost och Vvedenskoj Dudorovskoj pogost båda under sina 
förkortade namn. Under uppslagsformen ”Vvedenskoj pogost na Ojati” 
återfinns ett belägg för denna pogost, och under ”Vvedenskoj pogost”, vilken 
saknar motsvarighet i INP, samlas belägg för såväl Vvedenskoj pogost na 
Ojati (I:19)9 och Vvedenskoj Dudorovskoj pogost (II:133).10 
    Utöver de fyra huvudposterna återfinns i AOC 2 dessutom tre 
hänvisningsposter (se tabell 5). 
 
Tabell 5. Poststruktur för ”hänvisningsposter” i AOC 2 (se AOC 2:487). 
Uppslagsform Hänvisning till uppslagsform i huvudpost 

Vvedenskoj Dudorovskoj pogost Dudorovskoj pogost 

Vvedenskoj pogost na Sermakse Vvedenskoj pogost 

Vvedenskoj pogost na Volchove Vvedenskoj pogost 

 

     Här hänvisas i enlighet med principerna från den fullständiga namnformen 
”Vvedenskoj Dudorovskoj” pogost till ”Dudorovskoj” pogost. Dessutom 
hänvisas från såväl ”Vvedenskoj pogost na Sermakse” som ”Vvedenskoj 
pogost na Volchove” till ”Vvedenskoj” pogost.11 

                
9 I katalogbeskrivningen för I:19 (se AOC 1:117) nämns ”the tavern at Sermaksa in Vvedenskoj 
pogost”. Som framgår bl.a. av katalogbeskrivningen av I:95 (jmf. nedan not 11) är Sermaksa 
beläget i närheten av floden Ojat’. 
10 I katalogbeskrivningen för II:133 (se AOC 2:184f) nämns ”Vodskaja pjatina, Vvedenskoj and 
Dudorovskoj pogosts”. Eftersom endast en”Vvedenskoj”-pogost är känd i Vodskaja pjatina (jmf. 
ovan) avses med stor sannolikhet här just Vvedenskoj Dudorovskoj pogost. Båda förekomsterna av 
II:133 i tabell 4 (under ”Dudorovskoj” pogost och under ”Vvedenskoj” pogost) torde därför 
referera till samma pogost. 
11 Varken i katalogbeskrivningen av I:19 eller II:133 förekommer namnformerna ”Vvedenskoj 
pogost na Sermakse” eller ”Vvedenskoj pogost na Volchove” (jmf ovan not 9 och 10). I 
katalogbeskrivningen för  I:95 (se tabell 2) nämns emellertid såväl Vvedenskoj Chutynskoj na 
Gorke pogost som Vvedenskoj na Ojati pogost (jmf. AOC 1:224f ”Vvedenskoj [pogost] […] 
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    Skillnaderna mellan INP och det publicerade indexet över geografiska 
namn i AOC 2 illustreras även av en annan grupp av pogostnamn: 
Kolomenskoj pogost (typ B) i Šelonskaja pjatina (Nevolin 1853:144, nr 23), 
Kolomenskoj pogost (typ B) i Derevskaja pjatina (Nevolin 1853:188f, nr 63) 
samt Uspenskoj Kolomenskoj na Volchove pogost (typ A+B+C), vilken 
omfattar territorium i såväl Vodskaja som Obonežskaja pjatina (Nevolin 
1853:121f [nr 5], 155 [nr 6]). Enligt AOC finns dessa pogoster representerade 
såväl i serie I som serie II.12 I INP fördelas beläggen mellan tre huvudposter 
(se tabell 6). 
 
Tabell 6. Poststruktur för huvudposter i INP. 
Uppslagsform Litteraturhänvisning Belägg enligt AOC 

Kolomenskoj pogost  Nevolin 1853:144, nr 23 

(Šelonskaja pjatina) 

I:7, I:106, I:113, II:28, 

II:87, II:362, II:366 

Kolomenskoj pogost Nevolin 1853:188f, nr 63 

(Derevskaja pjatina) 

I:75 

Uspenskoj Kolomenskoj 

na Volchove pogost 

Nevolin 1853:121f (nr 5), 

155 (nr 6) (Vodskaja och 

Obonežskaja pjatina) 

I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, 

I:95, I:126 

 
I indexet över geografiska namn i AOC 2 fördelas samma belägg mellan tre 
huvuduppslag enligt följande (se tabell 7): 
 
Tabell 7. Poststruktur för huvudposter i AOC 2 (se AOC 2:472). 
 
Uppslagsform Belägg enligt AOC 

Kolomenskoj Starorusskoj pogost I:7, I:106, I:113, II:28, II:87, II:362, II:366 

Kolomenskoj pogost I:75 

Kolomenskoj pogost [na Volchove] I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, I:95 

(Ob[onežskaja] Pjatina), I:126 

                                               
followed by the words ‘by the Volchov’”, ”Vvedenskoj pogost by the River Sermaksa”, 
”Vvedenskoj by the Sermaksa [pogost]”, and ”Vvedenskoj pogost, by the Sermaksa and Ojat’ 
Rivers”) (jmf. även not 6 ovan). 
12 Se I:7 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 1:102), I:8 ”Kolomenskoj [pogost]” 
(AOC 1:104), I:50 ”Kolomenskoj pogost” (AOC 1:158), I:52 ”Kolomen’skoe na Volchove 
[pogost]” (AOC 1:160), I:62 ”Kolomenskoj na Volchove [pogost]” (AOC 1:174), I:67 
”Kolomenskoj pogost” (AOC 1:183), I:75 ”Kolomenskoj-Troickoj [pogost]” (AOC 1:196), I:95 
”Kolomenskoj [pogost] […] followed by the words “by the Volchov”” (AOC 1:224), I:106 
”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 1:243), I:113 ”Kolomenskoj [pogost]” i 
”Starorusskoj uezd” (AOC 1:255f), I:126 ”Kolomenskoj [pogost]” (AOC 1:274), II:28 
”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 2:61), II:87 ”Kolomenskoj [pogost]” i 
”Starorusskoj uezd” (AOC 2:141), II:362 ”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 
2:433), II:366 ”Kolomenskoj pogost” (AOC 2:438). 

45



 

�
 

    Som framgår av tabell 6 och 7 medför de olika indexprinciperna ingen 
skillnad i fördelningen av beläggen mellan mellan de tre olika 
huvuduppslagen. För att särskilja pogosterna har två av de tre pogostnamnen i 
AOC 2 försetts med bestämningar: ”[na Volchove]”13 respektive 
”Starorusskoj”.14 För Kolomenskoj pogost [na Volchove]15 finns dessutom en 
anmärkning som innebär att det i I:95 rör sig om ett belägg från Obonežskaja 
pjatina.16 
    I tabell 8 (”Vvedenskoj”-pogosterna) och 9 (”Kolomenskoj”-pogosterna) 
sammanfattas redovisningen av de aktuella beläggen i INP respektive 
namnindexet i AOC 2. 
 

                
13 I katalogbeskrivningarna av de till ”Kolomenskoj pogost [na Volchove]” förda arkivenheterna 
nämns floden Volchov explicit endast i I:52, I:62 och I:95. 
14 Namnformen ”Kolomenskoj Starorusskoj pogost” återfinns inte i de aktuella 
katalogbeskrivningarna (jmf. not 12 ovan) och jag känner inte till något pogostnamn med denna 
typ av namnelementkombination (B+B). 
15 Valet att avstå från att använda den standardiserade namnformen Uspenskoj Kolomenskoj na 
Volchove pogost som uppslagsform gör namnsambandet mellan de olika ”Uspenskoj”-pogosterna i 
Ockupationsarkivet mindre tydligt: AOC 2:485 förtecknar även ”Uspenskoj Gorodenskoj” och 
”Uspenskoj Vruckoj” pogost med hänvisningar till huvuduppslagen ”Gorodenskoj” respektive 
”Vruckoj” pogost (jmf. Nevolin 1853:414 som redovisar endast två ”Uspenskoj”-pogoster 
[Uspenskoj Kolomenskoj na Volchove pogost och Uspenskoj Chrepel’skoj pogost]). 
16 Någon motivering till att uppgiften om Obonežskaja pjatina ges endast för I:95 framgår inte av 
katalogbeskrivningarna. Däremot visar t.ex. textutdraget ur I:50 (se AOC 1:158) att även den där 
nämnda ”Kolomenskoj” pogost omfattar områden i Obonežskaja pjatina: s. 4 ”da v tom že [v] 
kolomenskom pogoste v obonežskoi pjatine […]”, och av originaldokumentet framgår det tydligt 
att det rör sig om Uspenskoj Kolomenskoj na Volchove pogost: ”da v tom že v kolomenskom 
pogoste na volchove” (Ockupationsarkivet från Novgorod, serie I, nr 50, s. 3). Likaså hänvisas till 
områden i Obonežskaja pjatina i textutdraget ur I:52 (se AOC 1:160): ”da v tom že v kolomenskom 
pogoste v obonežskoj pjatine […]”. 
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Tabell 8. ”Vvedenskoj”-pogosterna i INP och indexet över geografiska namn i AOC 2 
 

INP Belägg enligt AOC AOC 2 index 

Vvedenskoj na Ojati pogost 

(Obonežskaja pjatina) 

I:19 ”Vvedenskoj pogost” Vvedenskoj pogost 

I:95 ”Vvedenskoj pogost by the river Sermaksa”  

I:95 ”Vvedenskoj pogost, by the Sermaksa and Ojat’ Rivers” Vvedenskoj pogost na Ojati 

Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke 

pogost (Obonežskaja pjatina) 

I:95 
”Vvedenskoj [pogost] […] followed by the words “by the 

Volchov” 
 

II:42 ”Chutynskoj pogost” Chutynskoj pogost 

Vvedenskoj Dudorovskoj pogost 

(Vodskaja pjatina) 

I:37 ”Dudorovskoj [pogost]” 

Dudorovskoj pogost (Duderovskoj) 

I:39 ”Dudorovskoj [pogost]” 

I:49 ”Vvedenskoj-Dudorovskoj pogost” 

I:62 ”Vvedenskoj-Dudorovskoj [pogost]” 

I:69 ”Vvedenskoj-Duderovskoj [pogost]” 

I:127 ”Dudorovskoj [pogost]” 

II:133 ”Vvedenskoj and Dudorovskoj pogosts” 

Vvedenskoj pogost (V[odskaja] 

p[jatina]) 

Dudorovskoj pogost (Duderovskoj) II:146 ”Dudorovskoj pogost” 

II:223 ”Dudorovskoj [pogost]” 
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Tabell 9. ”Kolomenskoj”-pogosterna i INP och indexet över geografiska namn i AOC 2 
 

INP Belägg enligt AOC AOC 2 index 

Uspenskoj Kolomenskoj na 

Volchove pogost (Vodskaja och 

Obonežskaja pjatina) 

I:8 ”Kolomenskoj [pogost]” 

Kolomenskoj pogost [na Volchove] 

I:50 ”Kolomenskoj pogost” 

I:52 ”Kolomen’skoe na Volchove [pogost]” 

I:62 ”Kolomenskoj na Volchove [pogost]” 

I:67 ”Kolomenskoj pogost” 

I:126 ”Kolomenskoj [pogost]” 

I:95 ”Kolomenskoj [pogost] […] “by the Volchov”” 
Kolomenskoj pogost [na Volchove] 

(Ob[onežskaja] Pjatina) 

Kolomenskoj pogost (Derevskaja 

pjatina) 
I:75 ”Kolomenskoj-Troickoj [pogost]” Kolomenskoj pogost 

Kolomenskoj pogost (Šelonskaja 

pjatina) 

I:7 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

Kolomenskoj Starorusskoj pogost 

I:106 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

I:113 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

II:28 ”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd”  

II:87 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

II:362 ”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd” 

II:366 ”Kolomenskoj pogost” 
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3. Med utgångspunkt i de analyserade exemplen kan skillnaderna mellan INP 
och indexet över geografiska namn i AOC 2 sammanfattas enligt följande: 

INP prioriterar det externa perspektivet och gör det därmed möjligt för den 
forskare som söker information om en pogost att få en ingång till materialet. I 
vilken mån INP därutöver kan användas för att beskriva den namnvariation 
som kännetecknar källmaterialet beror på antalet hänvisningsposter, eftersom 
huvudposternas uppslagsformer inte redovisar de namnformer som finns 
belagda i materialet. 

Indexet över geografiska namn i AOC 2 prioriterar däremot beskrivningen 
av den namnvariation som återfinns i materialet, vilket gör det svårt att 
använda indexet som sökverktyg för den som redan inte har kännedom om 
den aktuella namnvariationen. I vissa fall ger AOC 2 emellertid 
tilläggsuppgifter till hjälp för särskiljandet av pogoster med liknande namn, 
varvid dock avsaknaden av tydlig skillnad mellan standardiserade och icke-
standardiserade namnformer gör det svårt att relatera dessa uppgifter till 
tidigare forskning. 
    Sammanfattningsvis ger det i AOC 2 publicerade indexet över geografiska 
namn en god utgångspunkt för det vidare arbetet med Ockupationsarkivet. 
Som jag har försökt visa i föreliggande uppsats finns det dock fortfarande inte 
allmänt tillgängligt något pogostnamnindex som kan fungera som ett 
fullvärdigt sökverktyg vid det fortsatta arbetet med materialet i 
Ockupationsarkivet. För att ett sådant index skall kunna erbjuda såväl goda 
sökmöjligheter som en rimlig beskrivning av den namnvariation som 
kännetecknar originaltextmaterialet krävs enligt min uppfattning att det 
sammanställs på grundval av bl.a. följande principer: 
    1. en tydlig skillnad görs mellan normaliserade namnformer (som bör vara 
pogosternas fullständiga namnformer, oavsett skrivningarna i det aktuella 
materialet) och de namnformer som finns belagda i materialet; 
    2. som uppslagsformer i huvudposterna används pogosternas 
normaliserade, fullständiga namnformer: endast på detta sätt kan indexets 
funktion som sökverktyg garanteras; 
    3. hänvisningar görs från (ett rimligt urval av) i källmaterialet 
förekommande namnvarianter till respektive huvudpost. 
    Den nu avslutade publiceringen av katalogen över Ockupationsarkivet från 
Novgorod har öppnat nya möjligheter för den vetenskapliga bearbetningen av 
detta unika arkivmaterial från början av 1600-talet. Det är min förhoppning 
att sammanställandet av ett index över geografiska namn på grundval av de 
principer som har formulerats och diskuterats i föreliggande uppsats 
ytterligare kan öka katalogens användbarhet vid det fortsatta arbetet med 
Ockupationsarkivet från Novgorod. 
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Aleksandr Dmitriev 
 
Om tolkningen av ortnamn från Ingermanland  
enligt data från dokument i Ockupationsarkivet från Novgorod 
 
1. Ortnamnsforskningen vid Institutionen för matematisk lingvistik, 
Filologiska fakulteten vid Sankt Petersburgs statliga universitet 
Inledningsvis presenteras här de viktigaste milstolparna i den 
ortnamnsforskning som bedrivs vid institutionen. I mitten av 1970-talet 
började institutionens ledare A.S.Gerd organisera ortnamnsexpeditioner i 
norra Ryssland. De första fältarbetena genomfördes i Ingermanland. Dessa 
expeditioner hade sin grund i traditionerna från B.A.Larins dialektologiska 
skola och de stora kollektiva arbeten, som vid olika tidpunkter genomförts 
från 1945 och framåt vid Leningrads statliga universitet.1 Exempel på sådana 
arbeten är Slovar’ russkich govorov Karelii i sopredel’nych oblastej [Ordbok 
över ryska dialekter i Karelen och angränsande län], Pskovskij oblastnoj 
slovar’ [Ordbok över Pskovmålet], Novgorodskij oblastnoj slovar’ [Ordbok 
över Novgorodmålet] samt Slovar’ gidronimov Jugo-Vostoþnogo Priladož’ja: 
bassejn reki Svir’ [Ordbok över flod- och sjönamn i sydöstra Priladož’e: 
floden Svirs bäcken]. I expeditionerna deltog, förutom studenter vid 
institutionen, också specialister från andra regioner i nordvästra Ryssland, t 
ex från Petrozavodsk, Pskov och Novgorod. Studenter från universitetets 
geografiska fakultet visade också stort intresse för expeditionerna. Tack vare 
expeditionerna har ett unikt kartotek av ortnamn skapats vid institutionen. 
Bland ortnamnen och egennamnen finns ett stort antal östersjöfinska namn i 
rysk redaktion, t ex votiska, ingriska, vepsiska och karelska namn. 
    Kartoteket återspeglar några etapper i fältstudierna: 

x  Insamling av material i Karelen (kommunerna Medvežegorsk, Pudož 
och Kondopoga) - 1975-1976, 1991, 1994-1999; 

x  Arbete i Vologda län (kommunen Vytegorsk) – 1977; 
x  Undersökningar i Leningrads län (kommunerna Lodejnopole, 

Podporož’e, Volchov, Tichvin, Kirov och Kiriši) –1974, 1976, 1979-
1990,  2000-2001; 

x  Undersökningar i Ingermanland (kommunerna Kingisepp, Lomonosov 
och Volosovo i Leningrads län) – 1999-2004.    

                
1 Larin, B.A. ”Voprosnik po sobiraniju toponimiþeskich materialov”; Larin, B. A. ”Oþerki po 
istorii jazyka”. T. 2. Uþenye zapiski LGU. No 267, 1960. [”Frågeformulär vid insamlande av 
ortnamnsmaterial”; ”Grundläggande språkhistoria.” T. 2.Meddelanden LGU];Gerd, A.C.”K 40-
letiju dialektologiþeskich ơkspedicij Leningradskogo universiteta”, Vestnik Leningradskogo 
gosudarstvennogo universiteta, Ser. Istorija, jazyk i literatura, 1985, No. 9 [”Till 40-årsjubileet för 
ortnamnsexpeditionerna vid Leningrads universitet”, Underrättelser från Leningrads statliga 
universitet. Serien historia, språk och litteratur.]; Gerd, A.S. ”V þem že sut’ Peterburgskoj 
lingvistiþeskoj školy”, Slovo vo vremeni i prostranstve, SPb 2000. [”Vari består kärnan i 
Peterburgsskolans lingvistik”, Ordet i tid och rum.]. 
Här och i fortsättningen ges översättningen av artikel- och boktitlar inom hakparentes efter den 
ryska titeln. Det betyder dock inte att dessa arbeten finns på svenska. 
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     I dag finns cirka 35000 enheter i institutionens ortnamnskartotek och 
fältstudierna fortsätter. År 2005 utarbetades en databas över ortnamn i 
Ingermanland på grundval av ortnamnskartoteket.2 
     I början av 2010 påbörjades arbetet med ett vetenskapligt och utbildnings-
anpassat webbkartotek över ortnamn i Ingermanland 
(http://www.topinger.phil.pu.ru). Arbetet pågår fortfarande och slutresultatet 
kommer att bli ett kartotek med en integrerad ortnamnsdatabas och en 
interaktiv karta, som kommer att göra all information i databasen lätt 
tillgänglig. 
    På hösten 2010 försvarade artikelförfattaren sin kandidatavhandling, vari 
presenteras en lingvistiskt orienterad kartografisk modell till en automatiserad 
databas över ortnamn från Ingermanland.3 Sällsynta svenska kartor över 
Ingermanland från 1600-talet valdes som källmaterial i avhandlingen. Dessa 
finns på Krigsarkivet i Stockholm. Kartorna innehåller unik information om 
ortnamn, vilket gör det möjligt att rekonstruera historiken för ortnamn i norra 
delen av Kingiseppområdet i Leningrads län. I detta mikroområde finns ett 
stort antal gamla votiska och ingriska gårdsnamn och i avhandlingen kallas 
området för ett votisk-ingriskt gårdsnamnscentrum. Dessutom blev 
ortnamnen från de historiska kartorna en bas för slutsatser om det gradvisa 
omvandlandet av landskapet i den undersökta mikroarealen från 1600-talet till 
1900-talet under inflytande av mänskliga och naturgivna faktorer: gamla 
byars försvinnande, uppkomsten av ödeland, omvandling av dessa till 
antingen nya bosättningar eller till fält, kärr och skogar.  
 
2. ”Ockupationsarkivet från Novgorod” - en omistlig  
tillgång vid utforskandet av ortnamn i nordvästra Ryssland 
Materialet från Ockupationsarkivet från Novgorod är betydelsefullt för det 
komplexa ortnamnsprojekt som sedan början av 2000-talet genomförs vid 
Institutionen för matematisk lingvistik vid S:t Petersburgs statliga universitet. 
Projektet ”En integrerad studie av det kulturhistoriska landskapet inom 
Leningrads och angränsande län med hjälp av lingvistiska, geografiska och 
datortekniska metoder” pågår för närvarande under ledning aven grupp 
Petersburgs-forskare med A.S.Gerd i spetsen.   
 Syftet med denna artikel är att tolka ingermanländska ortnamn som 
påträffats i Ockupationsarkivet från Novgorod. Det viktigt för oss att visa på 
värdet av det ortnamnsmaterial som finns i Ockupationsarkivet för vårt 
institutionsprojekt. Men det är också viktigt att betona möjligheterna till 
vidare studier av dessa källor och deras förhållande till andra historiska 
dokument i samband med det stora projekt som vi arbetat med sedan år 2003, 
nämligen att rekonstruera en reell historisk ortnamnsmodell för Ingermanland 
från 1500-talet till våra dagar.   
                
2 Arbetet erhöll bidrag RFFI 05-06-80094-a. 
3 Dmitriev, A.V. Lingvistiþeski orientirovannyj kartografiþeskij komponent avtomatizirovannoj 
toponomiþeskoj bazy dannych Ingermanlandii. Diss. na soisk. uþ. step. kand. filol. Nauk, Spb, 
2010. [En lingvistiskt orienterad kartografisk modell för en automatiserad databas över ortnamn 
från Ingermanland. Avhandling för kandidatgraden vid Filosofiska fakulteten.] 
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 För nutida vetenskapsmän, främst historiker, slavister och 
ortnamnsforskare, har det hittills inte funnits ett så unikt arkiv som 
Ockupationsarkivet från Novgorod 1611-1617 (i fortsättningen NOA). 
Materialet från NOA har intresserat och fortsätter att intressera en mängd 
forskare, bland vilka måste nämnas S.V.Solovjov, K.I.Jakubov, A.Sjöberg, 
L.V.ýerepnin, H.Sundberg och I.Nordlander, A.Berglund och                      
V.V.Zacharov, A.A.Selin, L.Nordquist och E.Löfstrand4 och andra 
vetenskapsmän från 1900-talet.   
 På 1970-talet föreslog lingvisterna Henrik Birnbaum och Anders 
Sjöberg att man skulle sammanställa en namnkatalog på grundval av 
dokumenten i NOA, men detta gällde endast personnamn, mest smek- och 
öknamn.5 En stor del av ofta förekommande ortnamnselement och 
personnamn har ännu inte blivit vederbörligen uppmärksammade. 
 De första undersökningarna av ortnamnen i NOA härrör från mitten av 
2000-talets första decennium, när Per Ambrosiani, professor i ryska vid Umeå 
universitet, skrev de första artiklarna.6 Våra undersökningar är en fortsättning 
på detta påbörjade arbete. Som mikroareal undersökte vi Vvedenskij 
Dudorovskij pogost*.7 I etniskt, kulturhistoriskt och ortnamnsmässigt 
hänseende är detta ett av de mest komplexa och intressanta territorierna 
mellan Narvafloden och Ladogasjön. På bild 1 visas hur Leningrads län och 
Ingermanland ligger i förhållande till varandra, och på bild 2 syns var 
Vvedenskij Dudorovskij pogost låg.  
 
                
4 Kovalenko G.M.”Archivnye izyskanija S. V. Solov’eva v Švecii”. Skandinavskij sbornik, T. 32, 
1988, s. 179-183 [”S.V.Solovjovs arkivundersökningar i Sverige”. Skandinavisk samlingsvolym. 
Band 32.]; Jakubov, K. I., Rossija i Švecija v pervoj polovine XVII veka, Sankt-Peterburg, 1897 
[Ryssland och Sverige under första hälften av 1600-talet]; Sjöberg, A. “The Public Sauna in 
Novgorod 1611-1615”. Scando-Slavica. Vol. 22. 1976, s. 125-138; ýerepnin, L. V. ”Materialy po 
istorii russkoj kul’tury i russko-švedskich kul’turnych svjazej XVII v. v archivach Švecii”. Trudy 
otdela drevnerusskoj literatury (TODRL). T. 7, 1961, s. 464-465 [”Material  i svenska arkiv  
rörande den ryska kulturens och de rysk-svenska kulturförbindelsernas historia under 1600-talet”. 
TODRL. Band 7]; Nordlander, I., Sundberg,H. “The Novgorod Taverns during the Swedish 
Occupation”, Stockholm Slavic Studies.Vol. 24, 1995, s. 139-156; Berglund, A., Zakharov, V.V. 
The Novgorod Mint during the Swedish Occupation 1611-1617, Stockholm, 1983; Selin, A. A. 
Novgorodskoe obšþestvo v ơpochu Smuty, Sankt-Peterburg, 2008 [Novgorods samhälle under den 
stora oredans tid]; Löfstrand, E., Nordquist, L.Accounts of an Occupied City. Catalogue of the 
Novgorod Occupation Archives 1611-1617.Series I, Stockholm, 2005; Series II, Stockholm, 2009. 
5 Nordlander, I. ”Okkupacionnyj archiv Novgoroda 1611-1617 gg”. Novgorodskij istoriþeskij 
sbornik. Vyp. 6 (16), Sankt-Peterburg, 1997, s. 285-287. [”Ockupationsarkivet från Novgorod 
1611-1617”. Historisk samlingsvolym från Novgorod. Band 6 (16)]. 
6 Ambrosiani, P. ”Toponimika Novgorodskoj zemli v Novgorodskom okkupacionnom archive g. 
Stokgol’ma: Dudorovskij pogost” [”Ortnamnen i Novgorod-området i Ockupationsarkivet från 
Novgorod i Stockholm: Dudorovskij pogost”]. Swedish Contributions to the Thirteenth 
International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August. Lund, 2003, s. 7-20; Ambrosiani, P. 
”Nazvanija sel i dereven’ v Novgorodskom okkupacionnom archive”. Novgorodskij istoriþeskij 
sbornik. Vyp. 10 (20), SPb, 2005, s. 309-312 [”Namn på samhällen och byar i Ockupationsarkivet 
från Novgorod”. Historisk samlingsvolym från Novgorod. Band 10 (20)]; Ambrosiani P. “Village 
Names in the Novgorod Occupation Archives in Stockholm”. Proceedings of the 21st International 
Congress of Onomastic Sciences, Uppsala 19-24 August 2002. Vol. 4. Uppsala, 2008, s. 5-10. 
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Bild 1. Det territoriella förhållandet mellan Leningrads län och Ingermanland 

(Ingermanland anges med grå färg) 
 
 
 

 
 

Bild 2. Förutvarande Vvedenskij Dudorovskij-pogostens läge (anges med fet linje) 

Nästan till mitten av 1900-talet var Vvedenskij Dudorovskij pogost ett 
konglomerat av flera etniska grupper: ryssar, ingrer, finska äyrämöjset, finska 
savakot och t.o.m. tyskar. Som framgår av P. von Koeppens etnografiska 
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karta över S:t Petersburgs guvernement beboddes Vvedenskij Dudorovskij 
pogost (då Oranienburgs uezd* i St Petersburgs guvernement) vid mitten av 
1800-talet huvudsakligen av finska äyrämöjset, och en ingrisk befolkning i 
några byar som var utspridda över hela Oranienbaums uezd. Det fanns också 
separata öar av tyska och savakotiska bosättningar.8 
 Enligt den estniske lingvisten A. Laanest bodde i mitten av 1900-talet 
ingrer från Hevaa9 i norra Lomonosov-distriktet, vid Finska vikens kust, i 
byarna Krasnaja Gorka och Malaja Ižora (motsvarande Ühimägi och 
Tieriigola)10. Övriga ingrer bildade kompakta bosättningar i floden Kovašis 
bäcken11, men av de 14 samhällen, som A. Laanest nämner har bara fem 
bevarats till i dag, och det är okänt om där fortfarande finns ingrer. Det gäller 
byarna Hevaha (byn Kovaši), Kangaspää (byn Novoe Kališþe), Kandokülä 
(byn Kandikjule), Sürjä (byn Šure) och Vääskülä (byn Kališþe).12 
 I materialet från NOA rörande Vvedenskij Dudorovskij pogost finns 
nedtecknade 83 namn på samhällen, ödeland och gods. Dessa namn påträffas 
i revisionsböcker från Vodskaja pjatina, som i NOA finns i Serie 1, nummer 
39 (i forts. 1/39)13 och i avstyckningsböcker från Vodskaja pjatina, vilka i 
NOA finns i Serie 1 nummer 79 (i forts. 1/79).14 

                
7 I ryska källor, i synnerhet i jordeböcker från 1500-talet, skrevs namnet på denna pogost precis så 
här –Vvedenskij Dudorovskij. Per Ambrosiani påpekar helt riktigt att det i ryska källor finns en 
betydande stavningsvariation belagd i fråga om pogostnamnen (Ambrosiani, P. ”Istoriþeskaja 
toponimika Novgorodskoj zemli: Nazvanija pogostov Vodskoj pjatiny” [”Historiska ortnamn i 
Novgorod-området: namnen på pogoster inom Vodskaja pjatina”]. Swedish Contributions to the 
Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid, 10-16 September 2008). Umeå, 2009, s. 9-
18.). Emellertid har alla dessa namn normaliserats av K.A. Nevolin, som stöder sig på en stor 
mängd dokument. Ingenstans i jordeböckerna påträffas dock skrivningen Dudergovskij – som man 
idag brukar säga (jfr Dudershof). 
8 Etnographische Karte des St. Petersburgischen Gouvernements, angefertigt und erläutert vom 
Akademiker, Dr. P. von Koeppen. Herausgegeben von der K. Akademie der Wissenschaften zu St. 
Petersburg, 1849. 
9 En av fyra etniska grupper av ingrer tillsammans med grupper från Oredež (denna grupp finns 
inte kvar idag), Nedre Luga och Sojkino.  
10 Västra förutvarande Vvedenskij Dudorovskij pogost. 
11 Utanför gränserna för det historiska Vvedenskij Dudorovskij pogost i Nöteborgs län, i den 
förutvarande Zamošskij pogost i Kopor’e län. Idag är detta västra Lomonosov-kommunen och en 
lutheransk församling i det ingermanländska Hevaa. 
12 Laanest, A. Ižorskie dialekty: Lingvogeografiþeskoe issledovanie, Tallinn 1966. [Ingriska 
dialekter: En lingvistisk-geografisk undersökning]. Övriga byar, hos A. Laanest betecknade som 
ingriska, har försvunnit och i deras ställe har kommit antingen naturliga gränsområden med samma 
namn eller helt enkelt skogs- och kärrmark: Huurala (gränsområdet Šišino),  Koskove 
(gränsområdet Lomonosovo), Lentisi (finns inte idag – förutvarande byn Lendovšþina), Miinala 
(byn finns inte idag; förutvarande rysk variant saknas hos A. Laanest), Murdove (byn finns inte 
idag – förutvarande byn Murdovšþina), Töntölä (gränsområdet Tentelevo), Ülä-Luuska 
(gränsområdet Verchnie Lužki). Identifieringen har genomförts med stöd av Atlas ”Volosovskij, 
Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” [Atlas över ”Volosov-, 
Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], /1:50 000/. Rutorna 8-9, 
10-11, 22-23. I fortsättningen kommer nutida ryska namn att ges enligt denna atlas. 
13 Revisionsböcker från Vodskaja pjatina (utan år), Riksarkivet (RA), NOA. Serie I:39. 
14 Avstyckningsböcker från Vodskaja pjatina, år 1615, RA, NOA, Serie I:79. 
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 Större delen av dessa namn har undersökts av Per Ambrosiani.  Av 83 
ortnamn har 25 namn fulla variantuppsättningar15 från början av 1600-talet 
till slutet av 1900-talet;16 28 ortnamn har ofullständiga variantuppsättningar, 
d.v.s. motsvarigheterna i dokumenten är inte senare än från slutet av 1600-
talet; 30 namn har inga variantuppsättningar och utgör tills vidare luckor 
bland ortnamnen.17 
 Anledningen till att större delen av ortnamnen (58 stycken – 69% av 
alla namnen) saknar moderna varianter är att kontext-toponymerna18 i 
källorna (särskilt som det gäller dokument som är mer än 300 år gamla) är 
svåra att identifiera med dagens motsvarigheter, eftersom inte alla 
kontextbelägg har visuella kopplingar i det kulturhistoriska landskapet.19 
 Bland de påträffade godsen20 (inalles 16 stycken – 13% av alla 
ortnamn) har man lyckats identifiera endast två med moderna namn: kargala 
(1/39, sid. 157) – idag byn Maloe Karlino21 (Järveläisi22) och murjala (1/39, 

                
15 Begreppet ”variantuppsättning av ortnamn” är en grupp av namnbelägg, som innebär en linje av 
på varandra följande ortnamnsvarianter, som registrerats från dokument till dokument, fick sin 
tillämpning redan på 1800-talet, då A. I. Gipping analyserade några namn på svenska kartor över 
Ingermanland. På 1900-talet var S. Kepsus arbeten ett lysande exempel på den ortnamnshistoriska 
analys som baserats på en konstruktion av variantuppsättningar av ortnamn, och ett av dessa 
arbeten – Peterburg do Peterburga, Sankt-Peterburg, 2000 [Petersburg före Petersburg] – är än i 
dag ett exempel på en komplex tillämpning av dokumenten i ortnamnsundersökningarna rörande 
Ingermanland. 
16 I några fall påvisar Per Ambrosiani också varianter i jordeboken för Vodskaja pjatina från 
1499/1500 (se Novgorodskie piscovye knigi. T 3, Perepisnaja obroþnaja kniga Vodskoj pjatiny 
1500 g. Pervaja polovina, Sankt-Peterburg, 1868. [Jordeböcker från Novgorod. Band 3, Skatte-
förteckningsbok för Vodskaja pjatina för år 1500. Första delen]). 
17 Ambrosiani, P. ”Toponimika Novgorodskoj zemli v Novgorodskom okkupacionnom archive g. 
Stokgol’ma: Dudorovskij pogost” [”Ortnamnen i Novgorod-området i Ockupationsarkivet från 
Novgorod i Stockholm: Dudorovskij pogost”]. Swedish Contributions to the Thirteenth 
International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August. Lund, 2003, s. 7-20. 
18 Här avser vi de ortnamn, som ”faller ur ramen” för en konkret kontext i det ena eller andra 
dokumentet. 
19 Popov, A. I. Geografiþeskie nazvanija, Moskva-Leningrad, 1965 [Geografiska namn.]; Popov, 
A. I. Sledy vremen minuvšich: Iz istorii geografiþeskich nazvanij Leningradskoj, Pskovskoj i 
Novgorodskoj oblastej, Leningrad, 1981 [Spår av förgångna tider: Ur geografiska namns historia i 
Leningrads, Pskovs och Novgorods län]. Det bör påpekas att ortnamnsforskaren, trots det specifika 
i ett arbete med en historisk karta, snabbare kan identifiera namn just från en karta än ur texter, 
eftersom han alltid ser ortnamnets geografiska omgivning och arealen för angränsande namn, 
genom vilka man indirekt också kan hitta fram till samtida paralleller som är mer eller mindre 
säkra. 
20 Termerna usadišþe eller usad’ba (gods) är högst obestämda objekt i ortnamnshänseende, 
eftersom usad’by som regel oftare än derevni (byar) är övergivna, ofta förändras eller också ändras 
deras belägenhet och på deras förutvarande plats uppstår en tom yta, som med tiden blir igenvuxen 
eller förvandlas till sumpmark. Särskilt komplicerat blir det att söka motsvarigheter till historiska 
namn på usadišþe, när det inte finns möjlighet att se objektets geografiska läge. 
21 Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 30-31.  
22 Inkeri. Tiekartta (1:200 000) Ingriainfo Oy 1992. Ruta G6, församlingen Tuutari. Här och i 
fortsättningen ges de finska varianterna av nutida namn i enlighet med denna karta. 
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sid.146) – idag byn Murilovo23 (Kotsala24). P. I. Koeppen påpekar att byn 
Saarela/Karwala/Korvala (d.v.s. byn Maloe Karlino) vid mitten av 1800-talet 
hade en ingrisk-savakotisk befolkning.25 
     Övriga 14 namn på gods har visat sig vara utan sammanhang med 
moderna motsvarigheter: jakunino (1/39, sid. 154), chistila (1/39, sid. 135), 
soituevo (1/39, sid.157), pilino (1/39, sid. 144), petrova gora (1/39, sid. 157), 
milosovo (1/39, sid. 155), malkala (1/39, sid. 148), vsparino (1/39, sid. 145), 
belkovo (1/39, sid. 141), seltso rjabino (1/39, sid. 148), morskoe (1/39, sid. 
151), moloþkovo (1/39, sid. 126), kuivala (1/39, sid. 141). Arbetet med 
identifieringen fortsätter. 
      I listan på namn, som Per Ambrosiani anför, finns fyra ödeland (3 % av 
alla namn). Två av dem – v dubine (1/79, sid. 13) och v krasnoj gore (1/79, 
sid.13) – har identifierats med samtida namn som byn Dubki26 (Vanhakontu27) 
resp. Fort Krasnaja Gorka28 (Yhinmäki29), emellertid har ortnamnet ”v krasnoj 
gore” (”vid vackra/röda berget”) väckt vissa tvivel. Vi kontrollerade 
resultaten av denna identifiering och kom då till slutsatsen att namn som 
innehåller komponenten ”vackra berget” också finns i andra dokument i 
NOA. I avstyckningsböcker från Vodskaja pjatina finns till exempel v krasnoj 
gori v genkene (1/79, s. 13) och i revisionsböcker från Vodskaja pjatina – 
krasnye gora kuznetsova (1/39, s. 153). Alla tre namnen (v krasnoj gore, v 
krasnoj gori v genkene och krasnye gora kuznetsova) sammanför Per 
Ambrosiani i en variantuppsättning av ortnamn med den moderna varianten 
Krasnaja Gorka (Yhinmäki). Ändå måste man nämna att utan en kontext från 
dokumenten är det svårt att säga vilket ”krasnaja gora” (”vackra berg”) det 
handlar om och var dessa platser rent konkret fanns åren 1611-1617.30  Vi 
avstår därför i detta läge från att identifiera alla dessa namn på grund av 

                
23 Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 30-31. 
24 Inkeri. Tiekartta  (1:200 000) Ingriainfo Oy 1992. Ruta G6, församlingen  Tuutari. 
25 Keppen, P. I. ”Selenija obitaemye ižorami, v Sankt-Peterburgskoj gubernii”. Uþenye zapiski 
Imperatorskoj Akademii nauk po Pervomu i Tret’emu otdelenijam, Sankt-Peterburg, 1854 
[Koeppen P. I. ”Samhällen bebodda av ingrer i S:t Petersburgs guvernement”. Kejserliga 
vetenskapsakademins vetenskapliga noteringar enligt Första och Tredje avdelningarna]. 
26 Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 12-13. 
27 Inkeri. Tiekartta (1:200 000) Ingriainfo Oy 1992. Ruta E4, församlingen Tyrö. 
28 Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 4-5. 
29 Inkeri. Tiekartta (1:200 000) Ingriainfo Oy 1992. Ruta E4, församlingen Tyrö. 
30 Det är särskilt svårt att identifiera namn som Beloe pole, Krasnaja gorka, Zareþ’e, Zamost’e, av 
vilka det inom en mikroareal (t ex 20x20 kilometer) kan finnas omkring tio stycken! Detta är så 
kallade ”vardagliga ortnamn”, för vilka det är mycket svårt att hitta historiska varianter i 
dokumenten. 
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otillräcklig ortnamnshistorisk information: det är till exempel oklart vad v 
genkene betyder – om det är ett egennamn eller beteckning för lokalisering.31 
 Vad gäller de återstående två ödelanden – peldasari (1/79, s. 13) och 
ravdagora (1/79, s. 13) har Per Ambrosiani funnit varianter enbart i 
dokument som inte är senare än från 1600-talet. Vi vill titta närmare på 
namnet peldasari. 
 Per Ambrosiani har vid namnet peldasari gett en hänvisning till godset 
Assikalla (i dag finns på platsen endast ett fält) och detta hjälper oss att 
identifiera själva den geografiska belägenheten. I atlasen ser man att det på 
platsen för denna by inte finns någonting, inte ens ett namn på en naturlig 
gräns32, som skulle kunna påminna om en tidigare bosättning. Byn Azinkino 
fanns mellan byn ýernaja Lachta och Fort Krasnaja Gorka vid Finska vikens 
kust.33 
 På en mer detaljerad svensk karta från 1699 kunde inte heller något 
som liknade peldasari34 återfinnas. Man kan ändå inte utesluta att det på den 
kartan kan finnas en annan variant av namnet på detta ödeland.35 Det är också 
möjligt att ödelandet peldasari var registrerat som mikrotoponym och sådana 
namn hittas ofta just i historiska texter, i vilka det egentligen inte görs någon 
sträng åtskillnad mellan stora och små objekt. 
 De återstående ortnamnen, där man ännu inte hittat moderna varianter, 
är byarna. Hos Per Ambrosiani är de sammanlagt 38 – det är 32% av alla 
ortnamn, som hittats i NOA gällande Vvedenskij Dudorovskij pogost. 
 För 25 bosättningar (20% av alla namn) har hittats likalydande 
moderna motsvarigheter. Bland dem finns exempel på olika typer av 
förhållanden mellan alternativa benämningar: översatta namn, 
”inomspråkliga” eller ”mellanspråkliga” alternativa namn. Till denna slutsats 
kan man lägga att det bland sådana ortnamn är ganska svårt att skilja på 

                
31 En markör för lokalisering, eller ett förklarande ortnamn – det är ett namn, som utgör en 
strukturell komponent i ett komplext ortnamn och som preciserar lokaliseringen av objektet. 
Jämför namn i Vodskaja pjatina: Nikol’skij Toldožskij v ýudi, Uspenskij Kolomenskij na 
Volchove, Spasskij na Oredeži, Il’inskij Zamošskij v Begunicach och så vidare. För mer detaljer 
om detta se Ambrosiani P. ”Istoriþeskaja toponimika Novgorodskoj zemli: nazvanija pogostov 
Vodskoj pjatiny” [”De historiska ortnamnen i Novgorod-området: namn på pogoster i Vodskaja 
pjatina”]. Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid, 10-
16 September 2008). Umeå, 2009, s. 9-18. 
32 Exempel på sådana naturliga gränser är moränkullar, kärrområden etc. 
33Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony” [Atlas över ”Volosov, 
Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], /1:50 000/. Rutorna 2-3,   
4-5. 
34 Geographisk Carta som tienar till efterrättelse att Rangera och tillhopa foga 33. Special Cartor 
efter dee Nummern som finnes antecknade i desse indelte qvadrater, som på wart Särskild Royal 
arck, hwilke i denn ordning föllia på hwar annan med lijka anteckning öfwer Curland, Lifland, 
Estland, Ingermanland och Wyborgs Lähn // KrA, 0403:32:048. Sid. 20, den övre delen av 
Vvedenskij Dudorovskij pogostens västra gräns mot öster, längs havsstranden – riktmärke 
bondgården Asikala. 
35 Från arbetet med historiska kartor över Ingermanland känner vi å andra sidan till att svenskarna 
inte brukade markera namn på ödeland på kartorna, detta för att undvika ett överflöd av 
information. I jordeböckerna däremot var namn på ödeland (öde) ymnigt förekommande. 
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ingriska och finska namn, därför att graden av likhet mellan det ingriska 
språket och de finsk-ingermanländska är tämligen stor.36 
 Vi har inte bara noterat många exempel på dessa alternativa namn (som 
otvivelaktigt utgör ett värdefullt historiskt material), utan också problemet 
med att uppdaga så kallade ”kritiska punkter” där det skett ett undanträngande 
av ett namn till förmån för ett annat, antingen med bibehållen semantik eller 
med en förändring av innehållet i ortnamnet. Vi har lyckats bestämma dessa 
”kritiska punkter” tack vare den diakroniska variantuppsättning av ortnamn 
som sammanställts av Per Ambrosiani på grundval av svenska och ryska 
dokument från 1600- till 1900-talen – jordeböcker, protokoll, kartor, 
statistiskt material. 
 
a. Inomspråkliga alternativa namn: ändrad semantik 
Bland våra exempel kom det fram sådana där ett finskt namn trängt undan ett 
(annat) finskt med ändrad semantik. Till exempel kjulljatino (1/39, s. 129), 
eller kjullino (1/39, s. 130).37 Efter att ha analyserat variantuppsättningen för 
detta namn kom vi fram till slutsatsen att gårdsnamnets ”bortdöende” 
antagligen började under andra halvan av 1600-talet. År 1639 registrerades de 
parallella namnen Kylettina eller Pihila38, men redan år 1696 kan en enda 
variant fastställas – Pihila.39 I mitten av 1800-talet visar P.I.Koeppen på en 
lika fördelning mellan två ortnamn – Pihilä och Pigelevo – och anger att byn 
var bebodd huvudsakligen av ingrer.40 I dag bor där ryssar och finnar, som 
kallar byn Pigelevo41 respektive Pihilä.42 
 Det finns andra liknande exempel. Sålunda omnämns byn ivankala 
(1/39, s. 127) i en jordebok från Vodskaja pjatina från 1499/1500 tillsammans 
med sin variant Perekula43. Denna tradition med dubbla namn på objektet 
finns också i dokument från första delen av 1600-talet men redan från år 1617 
och framåt omnämns byn endast som Peräkylä.44 Enligt uppgifter från 
                
36 Porka V. Ueber den ingrischen Dialekt mit Berücksichtigung der übrigen finnisch-
ingermanländischen Dialekte, Helsingfors, 1885. 
37 Per Ambrosiani anger två varianter av namn på denna by i dokumenten i NOA. 
38 Duderhofs Revisions Protocoll 1639,RA, Östersjöprovinsernas jordrevisionshandlingar. T. 29: 
Ingermanland Revisionsprotocoll 1638-1639. L. 608. 
39 Jordebook öfwer Ingermanlandz Gouvernement Pro Anno 1696: Duderhåfs Pogåst, 
Kansallisarkisto, Helsingfors, mf OS 171. L. Blad 177. 
40 ”Etnographische Karte des St. Peterburgischen Gouvernements, angefertigt und erläutert vom 
Akademiker, Dr P. von Koeppen.” Herausgegeben von der K. Akademie der Wissenschaften zu St. 
Petersburg. 1849; Keppen P.I. ”Selenija, obitaemye ižorami, v Sankt-Peterburgskoj gubernii” 
[”Samhällen bebodda av ingrer i Sankt-Petersburgs guvernement”]. Uþenye Zapiski Imperatorskoj 
Akademii nauk po Pervomu i Tret’emu otdelenijam, Sankt-Peterburg, 1854. [Kejserliga 
vetenskapsakademins vetenskapliga noteringar enligt Första och Tredje avdelningarna]. 
41 Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 30-31. 
42 Inkeri. Tiekartta [1:200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ruta F5, Hietamäki församling. 
43 Novgorodskie piscovye knigi. T. 3, Perepisnaja obroþnaja kniga Vodskoj pjatiny 1500 g. Pervaja 
polovina. Sankt-Peterburg, 1868, s. 308 [Jordeböcker från Novgorod. T.3, Skatteförteckningsbok 
från Vodskaja pjatina från år 1500. Första delen.]. 
44 Jordeböcker från Nöteborgs län 1615-1618, RA, Baltiska fogderäkenskaper, F. 424. 9r. 
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P.I.Koeppen hade byn i mitten av 1800-talet tre namnvarianter: 
Peräkylä/Pergelewa/Perekjulja. I dag kallar ryssarna byn Perekjulja45, och de 
finnar som bor där – Peräkylä46. Det gamla namnet ivankala är bortglömt, 
både i dokumenten och i språket. I revisionsböckerna från Vodskaja pjatina 
omnämndes uppenbarligen denna historiska ortnamnsvariant för sista gången.    
 
b. Inomspråkliga alternativa namn: med bevarad semantik 
Vi fann även exempel på ortnamn med bevarat semantiskt innehåll under det 
historiska förlopp då ett finskt namn ersatts av ett annat finskt. Ortnamnet 
mendala (1/39, sid. 137) undanträngdes slutgiltigt av andra varianter först på 
1800-talet. P. I. Koeppen fastställde ett helt spektrum av toponymiska 
motsvarigheter: Honkasi/Hämäläinen/Chjamjaljajno (Chjameljani eller 
Sapozjniki).47 I finska språket finns det två ord, som betecknar ett och samma 
träd: jfr finska mänty – tall och honka – ”tall med finskiktad, tät ved”.48 Med 
andra ord, under den historiska förändringsprocessen framträdde i stället för 
namnet mendala (finska Mäntyle) dess semantiska synonym Honkasi. Idag 
existerar inte den byn, på dess plats finns den naturliga gränsen 
Chamaljajne.49 
 
c. Mellanspråkliga alternativa namn: förändrad semantik 
Man har också upptäckt exempel, som bekräftar den process som innebär att 
ett ryskt namn ersätts av ett finskt utan att betydelsen bevarats, t.ex. olchovoe 
(1/39, sid.134). Med stöd av variantuppsättningen av ortnamn har man lyckats 
fastställa att ett samhälle ännu år 1615 finns belagt som Olkova by50, men från 
andra hälften av 1600-talet har bara ett namn registrerats för detta samhälle: 
Påhiåsi51. 150 år senare noterar P. I. Koeppen Pohjois/Pojezi, även om det 
sker tillsammans med förekomsten av en annan rysk variant Šuvalovo52. Idag 

                
45 Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 30-31. 
46 Inkeri. Tiekartta [1:200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ruta G6, Tuutari församling.  
47 Keppen P.I. ”Selenija, obitaemye ižorami, v Sankt-Peterburgskoj gubernii”. Uþenye Zapiski 
Imperatorskoj Akademii nauk po Pervomu i Tret’emu otdelenijam, Sankt-Peterburg, 1854.  
[”Samhällen bebodda av ingrer i Sankt-Petersburgs guvernement”. Kejserliga 
vetenskapsakademins vetenskapliga noteringar enligt Första och Tredje avdelningarna]. 
48 Nirvi R.E. Inkeroismurteiden sanakirja, Helsingfors, 1971. 
49Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 30-31. 
50 Jordeböcker från Nöteborgs län 1615-1618, RA, Baltiska fogderäkenskaper, F. 424. 21r. 
51 Jordebook öfwer Ingermanlandz Gouvernement Pro Anno 1696: Duderhåfs Pogåst,   Kansallis-
arkisto, Helsingfors, mf OS 171. Blad 178. 
52 Keppen P.I. ”Selenija, obitaemye ižorami, v Sankt-Peterburgskoj gubernii”. Uþenye Zapiski 
Imperatorskoj Akademii nauk po Pervomu i Tret’emu otdelenijam, Sankt-Peterburg, 1854.  
[”Samhällen bebodda av ingrer i Sankt-Petersburgs guvernement”. Kejserliga 
vetenskapsakademins vetenskapliga noteringar enligt Första och Tredje avdelningarna]. 
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heter byn Šuvalovka53, men finnar på orten kallar den Pohjoisi54, vilket 
betyder ”norra byn” (av finska pohja – ”norr”).  
 
d. Komplexa förändringar av alternativa namn 
I Vvedenskoj Dudorovskoj pogost finns intressanta namn, där de historiska 
förändringarna varit invecklade och ”slingrande”.  
 Låt oss betrakta gårdsnamnet popova kanduga (1/39, sid. 125). År 1616 
hade denna gård namnet Pappila55, men från 1617 och till slutet av 1600-talet 
finns varianterna Paapin Condhu56, Papin Condhu57, Pappinkåndu58 belagda i 
svenska dokument. I mitten av 1800-talet registrerade P.I.Koeppen 
parallellerna Kylänpää/ Babij Gon59. Att det har uppkommit en ny, finsk 
namnvariant för samhället i fråga – Kylänpää (”övre delen av byn”) – är inte 
förvånande, eftersom vi tidigare sett exempel på att finska varianter ersatts av 
nya namn ur finska språket (d.v.s. ”inomspråkliga” alternativnamn), och 
dessa processer har varit och är ganska ofta förekommande bland ortnamnen. 
 De förutvarande historiska varianterna Paapin Condhu, Papin Condhu, 
Pappinkåndu försvann alltså inte utan fortsatte sin utveckling mot en 
anpassning i ryska språket och uppfattades av den lokala ryska befolkningen 
som Babij Gon. På så sätt genomgick namnet Papinkontu två 
förvandlingsfaser i ryska språket: en till popova kanduga, en annan till Babij 
Gon, och mellan dessa faser förflöt mer än tvåhundra år. På 1990-talet 
belades två varianter för byn ifråga. P. Nevalainen pekade på nytt på 
förekomsten av ortnamnet Kylänpää60 (mer än hundra år efter P. I. Koeppen), 
medan R. Randefelt å sin sida slog fast existensen av det finska namnet 
Papinkontu utan att därvid ange varianten Kylänpää. Istället anför han ett helt 
annat ryskt namn på byn – Kostino61. 
 Med stöd av Atlas över Leningrads län har vi noggrant gått igenom 
detta område och kommit till den slutsatsen, att byn Kylänpää, Papinkontu 
och Kostino faktiskt är ett och samma objekt. Emellertid har detta ett helt 

                
53Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/). Rutorna 14-15. 
54 Ingeri.Tiekartta [1:200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ruta F5. Tyrö församling. 
55 Jordeböcker från Nöteborgs län 1615-1618, RA, Baltiska fogderäkenskaper, F. 424. 21r. 15v. 
56 Ibid. 9v. 
57 Ibid. 17r. 
58 Jordebook öfwer Ingermanlandz Gouvernement Pro Anno 1696: Duderhåfs Pogåst, 
Kansallisarkisto, Helsingfors, mf OS 171. Blad 1786. Namnet popova kanduga är ett adapterat 
översättningslån från det finska Papinkontu, d.v.s. ”prästgården”. 
59 Keppen P.I. ”Selenija, obitaemye ižorami, v Sankt-Peterburgskoj gubernii”. Uþenye Zapiski 
Imperatorskoj Akademii nauk po Pervomu i Tret’emu otdelenijam, Sankt-Peterburg, 1854. 
[”Samhällen bebodda av ingrer i Sankt-Petersburgs guvernement”. Kejserliga 
vetenskapsakademins vetenskapliga noteringar enligt Första och Tredje avdelningarna]. 
60 Nevalainen P. ”Inkerinmaan suomalaiset seurakunnat kylästä kyläänennen neuvostoaikaa”. 
Nevalainen P., Sihvo H. Inkeri: historia, kansa, kultturi, Helsingfors, 1992, s. 402-409. 
61 Inkeri. Tiekartta [1:200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ruta F5, församlingen Tyrö. 
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annat namn i atlasen – Nizino62, som idag ligger i Lomonosov-kommunen och 
inom byn Babij Gons bosättningsområde.63 I namnet på den f.d. bysovjeten 
återspeglades den ”stelnade” formen Babij Gon, som också blivit namnet på 
bosättningen, men själva byn hade vid denna tid redan fått den nya 
benämningen – Nizino. I dag heter byn alltså Nizino, men den finska 
lokalbefolkningen kallar den som tidigare Papinkontu. 
 Av detta exempel kan man se, att konservatism och stabilitet i 
ortnamnens former har visat sig typiska för de finska benämningarna. Under 
400 år av sin utveckling hade detta namn bara en parallell variant – Kylänpää 
(åtminstone av det som bekräftats av dokumenten). 
 Vad beträffar det ryska namnet på samma by har det till början av 
2000-talet genomgått fyra stadier av varianter av transformationer: (1) popova 
kanduga, (2) Babij Gon, (3) Kostino och (4) Nizino, varvid de första två 
varianterna var resultatet av en språklig anpassning till det finska 
gårdsnamnet Papinkontu. 
 
3. Slutsatser 
Vad vittnar då alla dessa exempel om?  
 För det första visar de på vikten av att söka forna ortnamnsformer som 
varit glömda tills idag (dvs de som inte kunnat fastställas i dokument och som 
inte är levande i ortsbefolkningens språk). Dessa former tillåter oss att mer 
fullständigt värdera ortnamnssystemets nutida tillstånd i den ena eller andra 
regionen och att klargöra det konkreta namnets etymologiska fält, och i detta 
hänseende är materialet från NOA en värdefull källa. Det finns t.ex. ortnamn, 
vilkas etymologi är svåra att fastställa utan dokument, eftersom det 
motiverande namnet glömts bort och detta har bara funnits kvar i källorna. 
Därför underströk A. I. Popov alltid att man inte får analysera ett nutida namn 
bara utifrån dess morfologiska (formant-)struktur; det är nödvändigt att ta 
med hela komplexet av historiska dokument.64 
 För det andra kan de ovan anförda exemplen vittna om en hög eller låg 
grad av stabilitet, när det gäller hur ortnamn används i dokumenten och i 
fråga om hur de fungerar i det lokala ortnamnssystemet. I detta fall är det 
nödvändigt att jämföra de historiska ortnamnsformerna och de nutida, såväl 
sådana från dokumenten som sådana utifrån ”fältet”, vilka man fått kännedom 
om genom samtal med informanter. Endast genom en sådan polykron analys 
kan man förstå vilka former som är beständiga och vilka som är tillfälliga.  
 För det tredje visar de anförda exemplen på växlingen av 
utomlingvistiska motivationer, och orsakerna till att många geografiska objekt 
har genomgått flerfaldiga förändringar av namnen förblir tills vidare oklara. 

                
62Atlas ”Volosovskij, Kingiseppskij, Lomonosovskij i Slancevskij rajony Leningradskoj oblasti” 
[Atlas över ”Volosov-, Kingisepp-, Lomonosov-och Slantsev-kommunerna i Leningrads län”], 
/1:50 000/. Rutorna 14-15. 
63 Samma uppgifter anförs av Per Ambrosiani. 
64 Popov A.I. Geografiþeskie nazvanija [Geografiska namn], Moskva-Leningrad, 1965. 
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Från det praktiska arbetet med dokumenten vet ortnamnsforskarna att det är 
enklare att förklara de ortnamnshistoriska processer som sammanhänger med 
antroponyma bildningar. Sådana bildningar har hittills inte påträffats i 
revisions- och avstyckningsböckerna från Vodskaja pjatina, dock finns det en 
stor mängd inkomst- och utgiftsböcker (i NOA), som utgör ett värdefullt 
material för undersökning av personnamn i Ingermanland och som utan 
tvekan kommer att klargöra åtskilligt, när man söker efter orsaker till att 
utomlingvistiska motivationer förändrades vid namngivningen av geografiska 
objekt. 
 För det fjärde vittnar en generalisering av dessa exempel också om att 
materialet i NOA är en integrerande länk i hela kedjan av dokument, som man 
tagit fram för att studera ortnamnen i Ingermanland. 
 Vi har redan påpekat det unika i att dessa dokument tillkommit under 
perioden 1611-1617, en tid av spända motsättningar mellan Ryssland och 
Sverige. Det unika med dem består också i att alla dokument i NOA i detalj 
fastställer Ingermanlands ortnamnslandskap. Även om ortnamnen är skrivna 
med kyrillisk skrift, återges de i dokumenten med maximalt bibehållande av 
den östersjöfinska ortnamnsstrukturen, vilket i sin tur vittnar om att de ryska 
skrivarnas återgivande av dessa ortnamn kan betraktas som autentiskt och 
ännu inte är påverkat av det svenska språket. I svenska dokument rörande 
Ingermanland, vilka dök upp i stor mängd efter år 1617, började som bekant 
redan modifierade östersjöfinska ortnamn avspegla sig, när många finska 
ordbildningselement som -kontu (”gods”), -moisio (”gods”) -kylä (”by”), -
autio (”ödemark”) började undanträngas såväl av de ”germanska” -hoff 
(”gods”), -berg (”gods”) som av de rent svenska -by, -torp, -öde. Särskilt 
konsekvent kan man följa detta på svenska kartor från andra hälften av 1600-
talet.   
 En av de mest aktuella uppgifterna i dag är att jämföra materialet från 
NOA med dokument från 1500-talet för att klarlägga lagbundenheten i 
ortnamnssystemens förändringar under perioden från 1500 till 1617 i 
Ingermanland. Det gäller både ryskt och svenskt material. Om man väljer den 
27 februari 1617 som startpunkt för de genomgripande förändringar som 
Ingermanland och Neva-området undergick under 90 år av svenskt styre, så är 
dokumenten i NOA kanske det sista fullständiga vittnesbördet om ryska 
ortnamn. Man kan med andra ord tala om att skapa en dokumentbas för 
utforskningen av ortnamnen i Ingermanland under Moskvaperioden, d.v.s. 
under åren 1500 – 1617.  
 
Tabell 1. Källor till forskningen kring ingermanländska ortnamn  
under Moskvaperioden 1500-1617 
 
Dokument 
 

År (gammal 
tideräkning) 

År (ny 
tideräkning) 

Publikation/arkiv 

Jordebok från Vodskaja 
pjatina – avskrift av D. 
V. Kitaev och N. G. 

7008 1499/1500 Publicerad i Novgorodskie 
piscovye knigi. T. 3. Sankt-
Peterburg, 1868 [Jordeböcker 
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Semenov från Novgorod] 
Avsnitt ur jordebok från 
Vodskaja pjatina 

7013 1504/1505 Publicerad av A.M. 
Gnevušev, Kiev, 1911 

Jordebok i original från 
Vodskaja pjatina 

7048 1539/1540 Publicerad av A.M. 
Gnevušev, Novgorod, 1917 

Jordebok från Vodskaja 
pjatina – avskrift av I. V. 
Bulgakov och P. 
Šepeleva 

7077 1568/1569 Rossijskij gorsudarstvennyj 
archiv drevnich aktov 
(RGADA), fond 137, op. 1, 
Novgorod, d.7 

Undersökningsbok från 
Vodskaja pjatina 

7081 
 
 

1572/1573 RGADA, f. 1209, op. 1, 
d.770 

Jordebok från Vodskaja 
pjatina –avskrift av (i 
början)  – S. G. Dmitriev 
och S. Kiselev; 
(senare del) – E. G. 
Staryj och S. Kiselev 

7091 1581/1582 Publicerad i: 
Vremennik Obšþestva istorii i 
drevnostej rossijskich. Kn. 6, 
Moskva, 1850.  [Krönika från 
Samfundet för Rysslands 
historia och forntid] 

Dokument från 
samlingen ”Baltiska 
fogderäkenskaper” 

--- 1583-1590 Riksarkivet (Stockholm), 
Baltiska fogderäkenskaper, 
Nr. 415, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423 

Avstyckningsbok från 
Vodskaja pjatina 

7108 1599/1600 RGADA, f. 1209, d. 16960 

Dokument från 
samlingen 
Ockupationsarkivet från 
Novgorod 

--- 1611-1617 Riksarkivet, 
Ockupationsarkivet från 
Novgorod, Serie I, II 

 
 
        
       Översättning Laila Nordquist 
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Zoja Dmitrieva, Adrian Selin 
 
Klassificering av revisionsböcker från Novgorod-området 1611-16151 
 
Revisionsböcker (dozornye knigi) var statliga skattelängder, som fixerade 
befolkningens möjligheter att erlägga skatt under extrema villkor i områden 
som var utsatta för hunger, epidemier eller krigshandlingar. Ofta förelåg alla 
dessa tre faktorer samtidigt. 
 På Riksarkivet i Stockholm förvaras ett stort antal revisionsböcker från 
Novgorod-området, sammanställda under den svenska ockupationen 1611-
1615.2 
 De mest kompletta samlingarna härstammar från Vodskaja pjatina*3 
och Šelonskaja pjatina samt från Starorusskij uezd*, som ingick i den 
sistnämnda pjatinan men som sorterade direkt under Hovkansliet i 
Novgorod.4 Fem revisionsböcker från Obonežskaja pjatina har bevarats från 
åren 1611-1612, däribland från pogosterna* i Zaonež’e. De har ett direkt 
samband med Hans Munks krigståg till dessa trakter. Bežeckaja pjatina 
representeras av två revisionsböcker (från 1611 resp 1613). Efter 1613 finns 
inga beskrivningar av Bežeckaja pjatina, eftersom området från mitten av 
detta år inte längre kontrollerades av Novgorod. Det saknas helt 
revisionsböcker från Derevskaja pjatina. Förmodligen fick material från 
undersökningar (obyski) här tjäna som skattelängder. Allt som allt har det 
bevarats mer än 30 revisionsböcker från alla pjatinor.5 
 Några tiotal handskrifter innehåller således en betydande mängd 
upplysningar. Det har blivit möjligt att utnyttja denna information tack vare 
den vetenskapliga beskrivning av Ockupationsarkivet som gjorts av Elisabeth 
Löfstrand och Laila Nordquist. Beskrivningen är publicerad i två volymer 
från 2005 och 2009.6 
 Ett första studium av texterna visade att de är långt ifrån enhetliga vad 
gäller struktur och faktaurval. Inför det vidare arbetet med denna stora 

                
1 Artikeln har skrivits med stöd av Russkij gumantarnyj nauþnyj fond. Projekt nr 11-01-00199a, 
”Revisionsböcker och undersökningsböcker från Novgorod 1611-1616: en kommenterad utgåva”. 
2 Handlingarna från Novgorods kanslier för åren 1611-1617 fördes till Sverige av Jakob De la 
Gardie efter freden i Stolbova. Sedan 1600-talet förvaras de i Stockholm på Riksarkivet, i den 
första serien i samlingen Ockupationsarkivet från Novgorod (i fortsättningen RA, NOA). Se vidare 
t ex Sjöberg, A. ”Ivan Timofeev and his two still unidentified enemies in Novgorod”. Scando-
Slavica, vol. 26, 1980, s. 105-113.  
3 Ord som är försedda med en asterisk återfinns i Ordförklaringar. 
4 Selin, A. A., ”Dozornye opisanija Staroj Russy i Starorusskogo uezda v 1611-1612 gg.”. Tezisy 
dokladov XIV Vseross. konf. ”Piscovye knigi i drugie istoriko-geografiþeskie istoþniki XVI-XX 
vv.”, Sankt Petersburg, 2004, s. 57-61. 
5 Termen ”revisionsbeskrivning” har föreslagits av Adrian Selin och den används i denna artikel. 
Den speglar det typiska förfarandet vid inspektionerna (dozor). Till följd av en enda inspektion 
kunde flera fristående revisionsböcker sammanställas. Detta kommer att mera detaljerat visas i den 
vidare framställningen. 
6 Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611-1617, vol. 
I-II, Stockholm, 2005, 2009. Digitaliserade kopior av arkivets samtliga originalhandlingar finns 
finns tillgängliga på www.svar.ra.se 
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källsamling uppstod därför frågan om hur böckerna bäst ska klassificeras med 
avseende på det informativa innehållet, arbetsgången vid inspektionerna och 
sättet att sammanställa böckerna i de olika pjatinorna under åren 1611-1615. 
 Det första kriteriet för klassifikationen av revisionsbeskrivningarna 
gäller vem som utförde dem. Inspektionen företogs alltid av en kommission 
utnämnd av Tjänstegodskansliet (Pomestnyj prikaz). I den ingick i regel en 
eller två bojarsöner* och en underdjak*. Ofta (men inte alltid) anlitades 
lokala vittnen för att ortens verkliga förhållanden skulle kunna klarläggas. 
Vid inspektion på klosteregendomar deltog klostrets hegumen* och andra 
medlemmar av klosterledningen. 
 Revisionsböckerna börjar med en preambula, där tidpunkten för 
inspektionen anges. Vidare hänvisas till det dokument som initierat 
inspektionen (”på majestätets befallning och efter anvisningar av bojaren* 
och vojevoden*”), sedan nämns den plats (pogost, volost’*, stad) dit fogden 
(dozoršþik) begav sig. Därefter räknas de edsvurna vittnena upp och vilken 
typ av ed som de har svurit (en präst vittnar ”vid sitt prästestånd”, en 
hegumen och en prästmunk ”vid sin svarta kåpa”, de världsliga vittnena – 
bönder, mera sällan godsägare – kysser korset). Efter att ha tagit prästen eller 
flera präster och bofasta som vittnen förhörde fogdarna dem enligt ett 
formulär som de fått i Novgorod från vojevoden och djakerna* 
(anvisningarna citeras). Vanligen formulerades här själva uppgiften: att 
fastställa antalet bebodda och obebodda gårdar i en viss administrativ enhet 
vid tidpunkten för inspektionen. Efter detta följer bokens egentliga text, 
föregången av formeln ”och om detta handlar böckerna”. Som skrivare 
fungerade kyrkans djaþek* (mera sällan zemskij* djaþek) i den aktuella 
pogosten eller volost’. Böckernas samtliga blad signerades och skickades 
sedan till Novgorod, vilket står noterat på omslaget. På så sätt består en enda 
beskrivning av flera revisionsböcker, skrivna av olika händer och bevittnade 
genom att vittnena (företrädarna för det världsliga eller andliga kollektivet) 
signerat dem, och de är också signerade blad för blad av fogdarna. 
 Denna typ av revisionsbeskrivningar uppstod i Novgorods pjatinor på 
1570-talet som en följd av förändringar i antalet invånare (och därmed också i 
skatteunderlaget).7 Hit hör huvuddelen av de revisionsböcker vi studerar här. 
Kronologiskt hänför de sig till åren 1611-1615 och territoriellt till alla de 
ovan nämnda pjatinorna.8 
 Inspektionen av varje pogost är som regel daterad med exakt datum 
eller månad för dess genomförande. Genom att studera materialet i denna typ 
av revisionsböcker kan man följa vilken färdväg fogdarna följde och hur lång 
tid deras arbete tog i den ena eller den andra pogosten. 
 När de handskrivna häftena, signerade av vittnen och fogdar, inkom till 
Tjänstegodskansliet i Novgorod från de olika pogosterna kunde de bindas 

                
7 Se tre beskrivningar i samling nr 1209 på det ryska riksarkivet Rossijskij gosudarstvennyj archiv 
drevnich aktov (i fortsättningen RGADA). 
8 RA, NOA. Serie I:67; I:70, s. 219-224; I:95, s. 199-237; I:70, s. 287-317; I:70, s. 199-204; I:66; 
I:28; I:9, s. 339-386; I:95; I:39; I:29; I:1; I:8, I:73. 
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samman i icke-kronologisk ordning. Exempelvis omfattar Petr Andreev syn 
Nogins och underdjaken Nikita Molþanovs revisionsbeskrivning av 
Šelonskaja pjatina tio pogoster i denna pjatinas Zarusskaja-hälft (polovina). 
Inspektionen av bokens först nämnda pogoster är daterad slutet av oktober, 
bokens mittparti som beskriver Roždestvenskij Bel’skij pogost är daterad den 
1 oktober och slutligen följer Vysockij pogost med datumet den 26 september 
1611. 
 Det finns ytterligare ett utmärkande drag för denna typ av 
revisionsböcker. De innehåller mycket detaljerade upplysningar om orsakerna 
till att befolkningen minskat och att gårdarna tömts på folk: ”han försvann i 
det svenska kriget år 119* (1611)”, ”han dog i pesten år 115 (1607) med hela 
sin familj”, ”byn brändes ner av tjuvfolk när Lisowski stod vid Porchov”9, 
”kriget har utblottat honom, han går och tigger i gårdarna”, ”tillfångatagen av 
litauerna”, ”litauerna slog ihjäl deras hustrur och barn, och rövade bort deras 
egendom och hästar, och de slog ihjäl korna, och deras hästar åt upp den 
växande och den tröskade säden och höet”10, ”de har blivit utblottade av 
proviantindrivningar till svenskarna och av andra pålagor”11, ”och den säd 
som de har sått, råg till år 119 (1611) och vårsådd år 119, den säden har 
svenskt krigsfolk och deras hästar trampat ner, och till år 120 har ingenting 
såtts på deras fält, och höet är inte bärgat utan fälten ligger obrukade”12. 
 Vid sidan av upplysningar om orsakerna till avfolkningen är 
formulärets grundläggande element följande: en uppräkning av byar och 
gårdar (bebodda och obebodda), namnen på de bönder och torpare (bobyli) 
som bor i gårdarna, och även arealen på skattepliktiga och övergivna 
jordlotter, mätt i de båda enheterna obža*och vyt’*. Som enhet för skatteuttag 
kunde såväl obža som vyt’ finnas inom samma område och användas som 
synonyma begrepp. 
 Man kan notera att denna typ av inspektion av åkrar med hjälp av 
vittnen, tillsammans med andra element i formuläret, även användes för 
undersökningsböcker (obysknye knigi). Dessutom kunde somliga fogdar i 
samma pjatina ”inspektera” (dozirat’) vissa pogoster och ”undersöka” 
(obyskivat’) andra. Följaktligen sammanställde de böcker med olika typnamn 
men med likalydande preambula och efter samma formulär. På detta sätt 
beskrevs t ex några pogoster i Obonežskaja pjatina år 1612 av Ivan 
Nikiforoviþ Kokovcov och underdjaken Ostafij Simanov.13 En del 
revisionsböcker av denna typ innehåller bara de upplysningar som här räknats 
upp.14 
 Fogdarna kunde dock utöka formulärets grundläggande element med 
vissa kompletterande uppgifter. Vi ska här ge exempel på några sådana som 
har betydelse för förståelsen av det socioekonomiska läget i Novgorods 
                
9 RA, NOA. Serie I:70, s. 5-7. 
10 RA, NOA. Serie I:70, s. 195. 
11 RA, NOA. Serie I:6, s. 6. 
12 RA, NOA. Serie I:70, s. 30-31. 
13 RA, NOA. Serie I:95. 
14 RA, NOA. Serie I:90, 66, 70, 6, 8, 68, 95. 
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pjatinor. I Jakov Karaulovs och underdjaken Odinec Ivanovs revisionsbok 
över volosti och pogoster i Vodskaja pjatina från år 1611 anges de obrukade 
åkrarna i enheterna þetvert’* och obža, varför man kan bestämma storleken på 
en obža (10 þetverti per åker).15 Samma sak gäller för underdjaken Ždan 
Medvedevs revisionsbok från Petrovskij pogost i Starorusskij uezd, 
sammanställd i november 1611. I sammanfattningen av informationen anges 
byarnas odlade och övergivna åkrar i obža och þetvert’, vilket gör det möjligt 
att räkna ut storleken på en obža. Här visar den sig vara lika med fem þetverti 
(hälften av den fastställda normen).16 I en revisionsbok från Vodskaja pjatinas 
Korela-hälft (sammanställd av M. Z. Aniþkov m.fl.) anges obža och skatt i 
rubel både enligt den nya normen och enligt Aleksej Bezobrazovs gamla 
norm. Som det framgår av anvisningarna till fogdarna och även av själva den 
beskrivande texten i boken bestämde bönderna själva storleken på 
skatteuttaget ”efter egendom, såväl åkermark som säd, och med sanningen 
överensstämmande”. En del gårdar skattebelades med mindre enheter – 1/64 
obža, eftersom ”bonden är fattig både vad gäller inkomst och säd”.17 
 Den andra typen av revisionsböcker sammanställdes utan deltagande av 
det lokala kollektivet. Varje sådan bok kan innehålla material från flera 
pogoster, men den har en gemensam preambula och den är daterad med ett 
enda datum, den är skriven av en enda hand och är signerad bara av de fogdar 
som utförde revisionen. Denna typ av revisionsböcker står till principer och 
formulär nära jordeböckerna (piscovye knigi).18 
 Som exempel kan nämnas Filon Aniþkovs och Gavril Karcovs 
revisionsbok från år 120 (1611/12) från Ofremovskij, Dolžinskij och Losskij 
pogost i Starorusskij uezd.19 Den börjar med en kort preambula där området, 
namnen på fogdarna och årtalet för genomförandet av inspektionen anges. 
Man kan notera att i orden kniga (bok) och pogost är den första bokstaven 
förstorad och skriven med mörkare bläck. Ett sådant skrivsätt är utmärkande 
för originaldokument, däribland även jordeböcker. Ordningsföljden på 
uppgifterna, sättet att återge dem och informationens omfång är i denna 
revisionsbok desamma som i jordeböckerna. För varje gård anges åkermarken 
i obža (enligt gamla och nya normen: ”åkermark en fjärdedels obža, men nu 
är här utarmat efter kriget, åkermark en åttondels obža”). Om gården stått tom 
noteras namnet på den bonde som tidigare bott där, och åkermarken i delar av 
en obža; vidare står det vem som bor där nu och brukar jordlotten enligt den 
nya revisionen: ”de bodde på en fjärdedels obža, de försvann okänt vart, och 
nu bor i denna gård…” I fortsättningen räknas alla gårdar upp i varje by, 
namnen på de bönder som bott där, storleken på åkermarken i delar av en vyt’ 
samt penningskatt. I slutet av beskrivningen summeras antalet gårdar, 
människor, storleken på brukad och obrukad åkermark i obža, och dessutom 
                
15 RA, NOA. Serie I:67. 
16 RA, NOA. Serie I:70, s. 220. 
17 RA, NOA. Serie I:39, s. 5, 13. 
18 RA, NOA. Serie I:17; I:113, s. 1-105, 107-202, 203-458, 593-619, 625-642, 657-685, 689-710; 
I:16; I:106. 
19 RA, NOA. Serie I:113, s. 107-202, 253-458. 
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anges hur stor penningskatten är från en obža (4 rubel). Precis som i 
jordeböckerna redovisas ”gamla ödebyar” under en särskild rubrik: ”Byarna 
står tomma, efter Oleksej Bezobrazovs revision har de blivit ödelagda av 
litauernas och tjuvfolkets krig.”20 Ödeland (pustoši) redovisas separat; här 
noteras bara antalet obža och storleken på skatten (3-4 rubel per obža). 
 Jordeböckernas påverkan på utformning och formulär bekräftas av att 
ett fragment av en avskrift av Dmitrij Kitaevs jordebok från Vasil’evskij 
Rovdužskij pogost (omkring år 1500)21 har infogats i denna bok. Det finns 
även en fullständig avskrift av samma jordebok i Ockupationsarkivet.22 
Avskriften är signerad i Novgorod av djaken Dmitrij Aljab’ev. 
Sammanställarna av katalogen har daterat handskriften till 1598-1600 och 
gjort antagandet att svenskarna använde texten när de förberedde sin 
beskrivning av Kexholms län.23 Vi anser att man ”tog avstamp” i denna text 
även när man reviderade Novgorods pjatinor 1611-1615. Vi vill understryka 
att 1500-talets jordeböcker ofta brukade användas som förlagor i Moskvas 
förvaltningsdokumentation i slutet av 1500-talet och under de första 
decennierna av 1600-talet.  
 Vi förmodar att revisionsböcker av denna typ sammanställdes på 
grundval av tidigare undersökningar (obyski). Ett argument som stärker denna 
hypotes är en jordebok från den del av Vodskaja pjatina som förblev under 
moskovitiskt styre efter freden i Pljussa 1583. Gubnye starosti* Tret’jak 
Savin och Bogdan Žoltuchin genomförde undersökningar i Spasskij 
Gorodenskij, Ižerskij, Kujvošskij, Keltušskij, Korbosel’skij, Jarvosol’skij, 
Dudorovskij och Tigodskij pogost.24 På grundval av materialet från 
undersökningen sammanställdes en jordebok som endast omfattade ”tsarens 
och storfurstens volost’, som lydde under ståthållarna i Orešek (Nöteborg), i 
Vodskaja pjatinas Korela-hälft i pogosterna Spasskij Gorodenskij, 

                
20 RA, NOA. Serie I:113, s. 131. 
21 Filon Oniþkovs och Gavril Karcovs revisionsbok från pogosterna i Starorusskij uezd 1611/12 
avbryts på s. 202; på s. 203-218 finns en del av beskrivningen av Rovdužskij pogost ur Dmitrij 
Kitaevs jordebok, och från s. 219 fortsätter Oniþkovs och Karcovs revisionsbok. 
22 RA, NOA. Serie I:30. 
23Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611-1617, vol. 
I, Stockholm, 2005, s. 129. 
24 Obysknye knigi Ižerskogo pogosta (bez naþala) [Undersökningsböcker från Ižerskij pogost 
(början saknas)], 1585, RGADA, F. 1209, D. 16936, blad 223–241; gubnye starosti i Vodskaja 
pjatinas Korela-hälft Tret’jak Savins och Bogdan Žoltuchins undersökningsböcker från Spasskij 
Gorodenskij pogost angående tomma gods (pomest’ja) i pogosten, 1585. 29.05: ibid., blad 242–
253v.; gubnye starosti Tret’jak Savins och Bogdan Želtuchins undersökning av tomma gods i 
Vvedenskij Dudorovskij pogost,1585. 10.06: ibid., blad 254–262; gubnye starosti Tret’jak Savins 
och Bogdan Želtuchins undersökning av tomma gods i Nikol’skij Jarvosol’skij pogost, 1585. 7.07: 
ibid. blad 263r–273v; gubnye starosti Tret’jak Savins och Bogdan Želtuchins undersökning av 
tomma gods i Il’inskij Keltušskij pogost, 1585. 6.05: ibid., blad 274–288; gubnye starosti Tret’jak 
Savins och Bogdan Želtuchins undersökning av tomma gods i Ivanovskij Kujvošskij pogost, 1585. 
1.05: ibid., blad 289–312; gubnye starosti Tret’jak Savins och Bogdan Želtuchins undersökning av 
tomma gods i Vozdviženskij Korbosel’skij pogost, 1585. 8.05: ibid., blad 313r–329v; gubnye 
starosti Tret’jak Savins och Bogdan Želtuchins undersökning av tomma gods i Il’inskij Tigodskij 
pogost, 1585. 3.07: ibid., blad 330–341. 
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Vozdviženskij Korobosel’skij, Ivanovskij Kujvošskij och Il’inskij 
Keltušskij.”25 
 Formulären i 1611-1615 års revisionsböcker, gjorda efter mönster från 
jordeböckerna, är precis som i den första typens revisionsböcker inte helt lika 
överallt. Vissa räknar i preambulan upp namn på lekmän, men det finns inga 
spår av att vittnen har deltagit i inspektionen. Antagligen var deras närvaro en 
ren formalitet. 
 Det är långt ifrån alltid som ett och samma formulär håller genom en 
hel beskrivning av en volost’. I 1612 års revisionsbok från Vodskaja pjatinas 
Polužskaja-hälft, sammanställd av Ivan Semenoviþ Mel’nickij, Fedor Nikitiþ 
Nekljudov och underdjaken Matvej Pomešþikov, anges storleken på 
åkermarken (i obža) och uppgifterna om böndernas ekonomiska status 
antingen gård för gård eller också i slutet av beskrivningen av hela byn, efter 
uppräkningen av alla böndernas namn.26 
 Om man ser till alla revisionsböcker som gjorts enligt 
jordeboksprincipen så kan man urskilja några separata formulär. En rad 
revisionsböcker från Starorusskij uezd fixerar storleken på penningskatten. 
Det gäller Luka Miloslavskijs revisionsbok från 1611,27 Melentij Varaksins 
och underdjaken Ždan Rjabinins från 1612/13 (saknar exakt datum),28 Stachej 
Verevkins och underdjaken Aleksej Stepanovs från april 1613,29 Luka 
Ivanoviþ Miloslavskijs och underdjaken Ivan Zadenskijs från 1614.30 
 En enda gång, i december 1611 i Šelonskaja pjatinas Zalesskaja-hälft, 
ger fogdarna vid beskrivningen av Kosickij och Sabel’skij pogost information 
om penninguppbörd ”till proviant åt svenskarna” (informationen ges för varje 
hel by, och från varje obža var uttaget ungefär 3 rubel).31 I några 
revisionsböcker från Starorusskij uezd redovisas uppbörden i obža-skatt 
(obežnaja dan’).32 
 I Michail Nefed’evs revisionsbok från Zvadskij-klostrets egendomar i 
ýerenþickij och Ramyševskij pogost (maj 1613) citeras i slutet av 
beskrivningen ett beslut om ändrad uppbörd från bönderna: 25 gårdar skulle 
utgöra en obža, dvs 2,5 gårdar på varje þetvert’ åkermark.33 Detta är ett av de 
första omnämnandena av den s k gårds-þetvert’ (dvorovaja þetvert’ eller 
živušþaja þetvert’), dvs bebodd eller brukad þetvert’. Det var en ny enhet för 
skatteuttag som senare skulle införas i den ryska staten på jordar som 

                
25 Jordeböcker över tsarens och storfurstens volost’, som låg under ståthållarna i Orešek i Vodskaja 
pjatinas Korela-hälft i pogosterna Spasskij Gorodenskij, Vozdviženskij Korbosel’skij, Ivanovskij 
Kujvošskij, Il’inskij Keltušskij. Sammanställda av Ivan Ivanov syn Baskakov och underdjaken 
Ivan Galaktionov, 1585, avg., ɊȽȺȾȺ. F. 1209. D. 16936, blad 214–222v. 
26 RA, NOA. Serie I:27. 
27 RA, NOA. Serie I:113, s. 1-105. 
28 RA, NOA. Serie I:113, s. 201-218, 268-546. 
29 RA, NOA. Serie I:113, s. 593-618, 623-648. 
30 RA, NOA. Serie I:106. 
31 RA, NOA. Serie I:17. Redovisning av pengar ”till proviant åt svenskarna” ingår i anvisningarna 
till fogdarna, vilket står i preambulan (RA, NOA. Serie I:17, s. 3). 
32 RA, NOA. Serie I:113, s. 657-685, 705-716. 
33 RA, NOA. Serie I:113, s. 716. 

70



 

�
 

tillhörde klostren eller adeln. Av den vetenskapliga litteraturen framgår att ett 
beslut om en sådan ny enhet fattades av Zemskij sobor år 1619. Året därpå 
tillämpades den nya enheten i åtta uezdy kring Moskva, och efter ytterligare 
tre år användes den redan i 40 uezdy.34 
 När det gäller införandet av enheten gårds-þetvert’ i Novgorods 
pjatinor bör man även nämna en revisionsbok över adelsmännens jordar i 
ýerenþickij pogost från oktober 1612. Underdjaken Michajlo Nefed’ev 
noterar på Ivan Jakuškins egendom att ”elva byar är bebodda, och i dem finns 
det 68 bönder; deras brukade jord uppgår till 2 ¾ obža, och i varje obža ingår 
25 bönder, eftersom deras råg har satts under vatten av vårfloden från 
Ilmensjön, och vårsäd har inte såtts i många byar, och bönderna har utarmats 
av skatterna.35 
 Ordet gårds-þetvert’ nämns inte explicit i texten, men antalet gårdar 
bestämde de facto uträkningen av antalet obža. Det gick 25 gårdar på en obža. 
Dessutom fixeras i revisionsböckerna den gradvisa minskningen överallt av 
skattebelagda jordlotter enligt den nya normen – 1/12, 1/24, 1/32, 1/64 obža. 
Emellertid är det bara i ýertickij pogost som vi har funnit belägg för att denna 
princip tillämpades. Jordar som här förlänats enskilda adelsmän och som 
tidigare tillhört Hovkansliets kronojordar fortsatte förmodligen att potentiellt 
räknas som sådana. Därför spreds även hit det beskattningssystem som hade 
införts på kronans och på klostrens jordar. Underdjaken Michail Nefed’evs 
”inventeringsböcker” (”perepisnye knigi”) från ýertickij pogost från år 1612 
återfinns inte i en revisionsbok utan i en räkenskapsbok som förtecknar alla 
slag av penninginkomster som samlats in av vojevoden Nikita Vasil’eviþ 
Vyšeslavcev.36 
 Ur de båda ovan nämnda grundläggande typerna av kadasterböcker har 
vi valt ut två enskilda böcker, som skiljer sig från de andra när det gäller 
sammanställning och formulär.37 Den ena är en revisionsförteckning 
(dozornaja pereþnevaja) från Zaonežskij-pogosterna i Obonežskaja pjatina 
från 1611/12, gjord efter kopior av dokument, ”och där det saknas kopior 
efter utsagor från präster och folk på platsen”.38 Materialet är systematiserat 
pogost efter pogost, och inom pogosterna efter egendomar (”På Ivan 
Mart’janovs egendom enligt Vel’jamin Trusovs revision hälften av en halv 
tredjedels obža39 etc). Det saknas upplysningar om åkermark och bönder. 
 Den andra boken är en revisionsbok från Starorusskij uezd, 
sammanställd i mars 1615 av Grigorij Nikitiþ Murav’ev och underdjaken 
Semejka Šustov. Den är gjord ”efter utdrag som prästerna bevittnat: vilka 
bönderna är, och i vilken by de bor, och vilka jordar de brukar, och vilka 

                
34 Kozlov, S. A., Dmitrieva, Z. V. Nalogi v Rossii do XIX v. 2 upplagan. Sankt Petersburg, 2001, s. 
76. 
35 RA, NOA. Serie I:90, s. 323-324. 
36 Räkenskapsböcker över statens penninguppbörd under vojevoden Nikita Vasil’eviþ Vyšeslavcev. 
1611/1612. RA, NOA. Serie I:90. 
37 RA, NOA. Serie I:7; RA, NOA. Serie I:95, s. 175-195. 
38 RA, NOA. Serie I:95, s. 175. 
39 RA, NOA. Serie I:95, s. 190. 
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bönder som efter inspektionen dödats av litauiskt krigsfolk eller dött på annat 
sätt eller försvunnit spårlöst”.40 Det är bara fogdarna själva som har signerat 
boken. 
 När man granskar samtliga revisionsböcker från Novgorods pjatinor 
från åren 1611-1615 kan man således konstatera att myndigheterna inte hade 
utarbetat något enhetligt program för inspektionerna, trots det generella 
behovet av kadasterbeskrivningar. Revisionsbeskrivningar med deltagande av 
vittnen uppstod under inflytande från undersökningarna (obyski), från vilka 
man lånade både själva teknologin för beskrivningen och det 
”grundläggande” formuläret. Samtidigt påverkades programmet för 
revisionsbeskrivningarna även av det traditionella förfarandet vid 
sammanställandet av jordeböcker. Den kompletterande information som finns 
inkluderad i båda typerna av revisionsböcker visar också på en påverkan 
därifrån. 
 

Översättning Elisabeth Löfstrand 
 
  

 

                
40 RA, NOA. Serie I:7, s. 3. 
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Vladimir Arakþeev 
 
Om beskattningen av Novgorods stadsbefolkning under åren 1611-1616 
 
Beskattningen av den ryska stadsbefolkningen på 1500-talet och i början av 
1600-talet är föga utforskad. Dokument från 1610 till 1690 är rikt företrädda i 
publikationer och i arkivsamlingar och utgör ett representativt material på 
vars grund en rad fundamentala arbeten har skrivits.1 Från århundradena 
dessförinnan finns det dock enbart fragmentariska vittnesbörd som är svåra 
att lägga ihop till ett system. Därför har forskningen kring statlig beskattning 
på 1500-talet och i början på 1600-talet framför allt rört bondebefolkningen.2 
 Ockupationsarkivet från Novgorod är det enda arkivbestånd som 
avspeglar befolkningens skattskyldighet i en stor rysk stad under loppet av 
sex sammanhängande år. I den ryska historiografin har arkivets dokument 
använts för att beskriva hur staden styrdes. På 1960-1980-talen studerade 
Spasskij och Mel’nikova myntverkets funktion, och arkivets kabalaböcker har 
undersökts av V. M. Panejach.3 Till de bästa arbetena hör V. A. Varencovs 
och G. M. Kovalenkos utgåva av tullböckerna från åren 1610/11 och 
1613/14.4 Adrian Selins monografi från 2008 innebar ett viktigt steg i 
utforskningen av Ockupationsarkivet.5 Emellertid ligger själva systemet för 
befolkningens skattepliktighet utanför dessa publikationers ramar. 
 Föreliggande artikel hade inte varit möjligt utan den katalog över 
Ockupationsarkivet som sammanställts av Elisabeth Löfstrand och Laila 
Nordquist.6 I artikeln diskuteras frågan om indirekt och direkt beskattning av 
stadsbefolkningen under den tid då Novgorod befann sig under svenskt styre. 
Vi kommer också att göra jämförelser med den administrativa och fiskala 
praktiken i andra ryska städer. Beskattningen under perioden 1611-1616 har 
även studerats av S. B. Veselovskij.7 Den svenska administrationens fiskala 
                
1 Lappo-Danilevskij, A. S. Organizacija prjamogo obloženija v Moskovskom gosudarstve so 
vremen Smuty do ơpochy preobrazovanij, Sankt-Peterburg, 1890; Veselovskij, S. B. Sem’ sborov 
zaprosnych i pjatinnych deneg v pervye gody carstvovanija Michaila Fedoroviþa, Moskva, 1908; 
Bulgakov, M. B. Gosudarstvennye služby posadskich ljudej v XVII veke, Moskva, 2004. 
2 Abramoviþ, G. V. “Gosudarstvennye povinnosti severo-zapada Rusi XVI-pervoj þetverti XVII 
v.”. Istorija SSSR, nr 3, 1972, s. 65-84; Kozlov, S. A., Dmitrieva, Z. V. Nalogi v Rossii do XIX v., 
Sankt-Peterburg, 2001. 
3 Spasskij, I. I. “ýekanka kopeek švedskimi vlastjami v Novgorode v 1611-1617 gg.”. 
Vspomogatel’nye istoriþeskie discipliny, Vyp. 6, Leningrad, 1972; Panejach, V. M. “Kabal’nye 
knigi pervoj poloviny XVII v.”. Vspomogatel’nye istoriþeskie discipliny, Vyp. 11, Leningrad, 
1979, s. 89-113. 
4 Varencov, V. A. “Torgovlja i kupeþestvo Novgoroda po dannym tamožennych knig 1610/11 i 
1613/14 gg.”, Torgovlja i predprinimatel’stvo v feodal’noj Rossii, Moskva, 1994, s. 93-116; 
Varencov, V. A. , Kovalenko, G. M. Tamožennye knigi Velikogo Novgoroda 1610/11 i 1613/14 
gg., Sankt-Peterburg, 2008. 
5 Selin, A. A., Novgorodskoe obšþestvo v èpochu Smuty, Sankt-Peterburg, 2008. 
6 Löfstrand, E., Nordquist, L. Accounts of an Occupied City, Catalogue of the Novgorod 
Occupation Archives 1611-1617, vol. I-II, Stockholm, 2005, 2009. 
7 Veselovskij, S. B. Sem’ sborov zaprosnych i pjatinnych deneg v pervye gody carstvovanija 
Michaila Fedoroviþa, Moskva, 1908; För en nyare översikt se Kozlov, S. A., Dmitrieva, Z. V. 
Nalogi v Rossii do XIX v., Sankt-Peterburg, 2001. 
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politik innebar att vissa nya drag infördes i skattesystemet, och den 
sammanföll i tiden med den moskovitiska regeringens konfiskatoriska fiskala 
politik.   
 Den svenska administrationens främsta uppgift var att hålla kvar Nov-
gorod-området under den svenska kronan, och detta kunde man uppnå endast 
genom att skickligt kombinera den traditionella skatteuppbörden med nya 
rutiner, framkallade av behovet att försörja trupperna. De strukturer som 
utgjordes av administrationen i zemstvo* blev det huvudsakliga instrumentet 
för skattepolitiken.8 Det var just dessa strukturer som ansvarade för 
uppbörden av direkta och indirekta skatter, liksom även för valet av edsvurna 
till olika uppdrag. 
 Det är svårt att fastställa vilka typer av skatter som drevs in från 
Novgorods stadsbefolkning och hur stora de var. I ett dokument från 
Novgorod från 1676 finns ett kopierat avsnitt ur V. Ovcyns revisionsbok från 
år 1606/07, varav framgår att från varje socha* på Torgovaja storona* i 
Novgorod uttogs 41 rubel , 23 altyn* och 5 den’ga*.9 Denna summa är 
jämförbar med uppgifter om socha-skatt i andra städer i slutet av 1500-talet 
och början av 1600-talet. Till exempel togs 33-42 rubel ut från varje socha i 
Vologda. I denna summa ingick emellertid även avgifter för skjutshållning, 
för friköp av fångar, för underhåll av soldater, liksom även extra pålagor.10 
Ett detaljstudium av dokumenten i Ockupationsarkivet kan klarlägga 
särdragen i det fiskala systemet i Novgorod under åren 1611-1616. Till 
exempel kan man få svar på frågan om ”soldatpengar” ersatte andra skatter 
eller om de uppbars utöver redan existerande skatter. 
 En viktig skyldighet för den skattebärande befolkningen i Novgorod 
var att tjänstgöra som edsvurna på krogarna, tullen, badstugorna och 
kvarnarna. I slutet av 1500-talet uppbars inkomsterna från tullen antingen 
genom arrende eller genom ”ord och loven”. I mars 1584 utarrenderades 
sålunda tullavgifterna på Torgovaja storona till Afon’ka Nefed’ev, men den 1 
september 1584 överlämnades indrivningen på ord och loven till en grupp 
edsvurna. Även indrivningen av bodavgifter överlämnades den 1 september 
1584 till edsvurna på ord och loven.11 Den 1 september 1587 utarrenderades 
uppbörden av avgifter för utförsel av varor, för våg- och mätavgifter och 
spannmålsavgifter på Torgovaja storona.12 
 Från 1611 till 1616 var den förhärskande praktiken att edsvurna under 
ledning av en föreståndare samlade in tullavgifterna. Om ett flertal 
arrendatorer på 1580-talet hade samlat in olika slags avgifter, så var under år 
1613/14 uppbörden av alla typer av avgifter – införselavgift, vågavgift, 
utförselavgift, lagringsavgift – koncentrerade till föreståndarna Ivan Sergeev 
och Parfen Jakovlev. Förmodligen praktiserades inte arrende i Novgorod 
                
8 Ord som är försedda med en asterisk återfinns i Ordförklaringar. 
9 Piscovye i perepisnye knigi Novgoroda Velikogo XVII-naþala XVIII v., Sankt-Peterburg, 2003, s. 
59. 
10 Veselovskij, S. B. Sošnoe pis’mo, Moskva, 1915, s. 146-152. 
11 Velikij Novgorod vo vtoroj polovine XVI v., Sankt-Peterburg, 2001, s. 33-34, 40. 
12 Ibid. s. 43-45. 
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under denna tid på grund av att det saknades stora köpmannakapital och ett 
fungerande kreditsystem, vilket i sin tur hängde samman med att den normala 
kommunikationen med den ryska statens centrum hade avbrutits. 
 I Ockupationsarkivets dokument avspeglas i hög grad 
stadsbefolkningens tjänstgöring som föreståndare och edsvurna vid krogarna. 
”Brännvins- och ölböcker” har bevarats från hela ockupationstiden med 
undantag för året 1615/16. Ingegerd Nordlander och Hagar Sundberg har 
konstaterat att det fanns tre krogar i Novgorod fram till 1614. Av dessa var 
bara två kvar år 1616.13 Enligt V. A. Varencov och G. M. Kovalenko fanns 
det år 1611 i Novgorod en brännvinskällare, ett ölbryggeri och ett 
brännvinsbränneri. På krogarna tjänstgjorde fyra föreståndare, femton 
edsvurna och två skrivare.14 Härefter leddes krogarna av Istoma Demidov, 
som hade de edsvurna som medhjälpare. Krogverksamheten krävde ett 
startkapital som användes till inköp av ingredienser och framställning av de 
alkoholhaltiga dryckerna, vilket förklarar storköpmannen gost’* Istoma 
Demidovs funktion. Ett vidare studium av krogböckerna kan göra det möjligt 
att räkna fram summan av kroginkomsterna och deras andel i stadens 
finanser.  
 År 1611 kontrollerades arbetet vid stadens kvarnar av fyra edsvurna, 
och i deras uppdrag ingick att se till att säd maldes kostnadsfritt till de 
svenska garnisonerna. Slutligen var det edsvurna som organiserade 
verksamheten vid stadens badstugor och samlade in badavgifter, vilket 
Anders Sjöberg har beskrivit i en lysande artikel.15 Sett till Novgorods 
sammanlagda intäkter utgjorde uppenbarligen inkomsterna från badstugan 
och kvarnarna en mindre del av budgeten.  
 Stadsbefolkningens tjänstgöring innefattade också sådana viktiga 
uppdrag som att fungera som åldermän (starosty) och edsvurna vid 
domstolen. År 1611 var Ivan Vasil’ev syn Pepel’nikov ålderman och Vasilij 
Ivanov syn Šolkovnik edsvuren.16 Systemet med zemstvo-domstolar infördes i 
Novgorod 1518, då 48 välbeställda män valdes till edsvurna från stadens 
olika gator. Dessa edsvurna skulle i grupper om fyra vara närvarande i 
domstolen, och de byttes ut varje månad.17 I 1555/56 års zemstvo-reform 
bevarades systemet med ståthållare (namestniki), men det blev helt säkert 
begränsat av åldermännen och de edsvurna i domstolen. Den sistnämnda 
kategorin överlevde den process då ståthållarna på 1580-talet ersattes av 
vojevoder, och de kunde hävda sin position som ett obligatoriskt inslag i den 
lokala domstolen. Dokumenten i Ockupationsarkivet tillåter oss att se hur 

                
13 Nordlander, I., Sundberg, H. “The Novgorod Taverns during the Swedish Occupation 1611–
1617”. Podobaet” pamjat’ s”tvoriti. Essays to the Memory of Anders Sjöberg (= Acta Universitatis 
Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 24), Stockholm 1995, pp. 139–156. 
14 Varencov, V. A., Kovalenko, G. M. V sostave Moskovskogo gosudarstva, Sankt-Peterburg, 
1999, s. 109. 
15 Sjöberg, A. ”The Public Sauna in Novgorod 1611-1615”. Scando-Slavica 22, 1976, s. 125-137. 
16 Löfstrand, E., Nordquist, L. Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod 
Occupation Archives 1611-1617, vol. I, Stockholm, 2005, s. 270. 
17 Polnoe sobranie russkich letopisej, T. 4, Sankt-Peterburg, 1884, s. 540. 
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denna institution fungerade. Generellt sett stimulerade den stora oredan 
aktiviteten vid zemstvos samfälligheter. I Novgorod fann detta sitt uttryck i 
domstolens verksamhet.  
 Den mest omdiskuterade frågan gäller vilka typer av skatter det fanns 
och rutinerna för att uppbära de direkta skatterna. I Ockupationsarkivet finns 
en odaterad ”Bok över penninguppbörd” och en ”Bok över uppbörd av 
soldatpengar” från 1614-161618, och här framgår hur direkta skatter drogs 
från stadsbefolkningen i Novgorod. Liksom i andra ryska städer var det 
åldermännen i de olika stadsdelarna som ansvarade för detta arbete. I boken 
från 1614-1616 omnämns även kategorin penninguppbördsmän (denežnyj 
sboršþik), en syssla som cirkulerade i stadsbefolkningen. 
 Denna kategori omtalas även i några dokument från andra halvan av 
1500-talet, vilka härstammar från två kloster i Pskov – Pjatnickij-klostret och 
Sergij-klostret. Uppbördsmännen utnämndes i de administrativa enheterna 
guby* i Pskovskij uezd*, vilket framgår av en notering av Makovej Jakovlev 
från Smolinskaja guba. Den 16 maj 1569 samlade han in pengar till underhåll 
av vapen och utrustning. Dessa uppbördsmän sorterade under åldermännen 
och fogdarna i Pskovskij uezd. I en instruktion från 1570 och i en rapport från 
1574 omnämns fogden Ivan Sreznev, vars uppgift det var att samla in ”olika 
statliga skatter” i Sergij-klostrets byar år 1570. År 1574 samlade han in 
knappt två rubel till underhåll av fästningsanläggningar och till 
lantmäteriarbeten.19 I Novgorod-området och Pskovområdet infördes denna 
kategori av uppbördsmän genom zemstvo-reformen på 1550-talet och den 
existerade ända fram till 1700-talet. 
 När vi granskar rutinerna för skatteuppbörden är det lämpligt att börja 
med att försöka datera den ovan nämnda ”Bok över penninguppbörd”. Detta 
odaterade fragment av en fiskal kadaster omfattar perioden från 1 januari till 
15 februari, när sex grupper med tretton uppbördsmän i varje grupp hade som 
uppgift att varje eller varannan dag samla in pengar från icke namngivna 
skattskyldiga individer. Några personer kom själva till kansliet (s’’ezžaja 
izba) med pengarna. Eftersom dessa i boken kallas för stadsbor, och eftersom 
Fedor Odincov och Konstantin Lazarev hade i uppdrag att samla in pengar på 
Sofijskaja storona*, drar vi slutsatsen att boken handlar om insamling av 
pengar från staden Novgorod. Den summa som varje grupp dagligen samlade 
in varierade från 9 till 200 rubel, vilket under 1-1 ½ månad gav en summa 
från 1450 till 3 630 rubel. Summa summarum anges till 12 580,5 rubel. Den 
huvudsakliga frågan gäller att definiera ändamålet med de skatter som anges i 
boken och att jämföra dem med siffror som är kända från andra källor. Enligt 
uppgifter från Giles Fletcher samlades på 1580-talet in 35 000 rubel i 
Novgorod i skatt till det centrala moskovitiska kansliet Novgorodskaja 

                
18 RA, Ockupationsarkivet från Novgorod (NOA), Serie I:2; I:35, Riksarkivet (RA). 
19 Kiselev, J. N. Sergievskij monastyr’ s Zaluž’ja…s. 34; Ryska nationalbiblioteket Rossijskaja 
gosudarstvennaja biblioteka (RGB). F. 178. Kart. 10974. Nr. 8. 
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þetvert’*.20 Summan 12 500 rubel kan anses motsvara en tredjedel av 
årssumman för den grundläggande direkta skatt som före ockupationen kom 
in till Novgorodskaja þetvert’. 
 Konstantin Jakubov antog på lösa grunder att ”Bok över 
penninguppbörd” kan dateras till år 1613.21 Vi anser att dateringen av 
handskriften kan preciseras bättre. Bland uppbördsmännen nämns Ovsej 
Rezanov och underdjaken Ivan Zadenskij, vilkas uppdrag det var att ”samla 
in 1 658 rubel och 25 altyn”.22 Rezanov och Zadenskij arbetade under 
perioden 1 till 31 januari, då pengar i portioner hämtades från dem och fördes 
till kansliet. Bland dokumenten i Ockupationsarkivets serie 2 finns en samling 
suppliker och promemorior från åren 1612-1615. Här finns en instruktion, 
daterad till den 2 januari 1614 och riktad till Ovsej Dmitrieviþ Rezanov och 
underdjaken Ivan Zadenskij.23 Dessa båda tillhålls att på bojarernas befallning 
bara ta ut hälften av den vanliga skatten från Pervyj Prokof’evs barn Stepan 
och Ivan, eftersom deras far har skickats till Sverige på statligt uppdrag.24 Vi 
påstår därför att ”Bok över penninguppbörd” med stor sannolikhet kan 
dateras till januari-februari 1614. 
 Den andra boken, ”Bok över uppbörd av soldatpengar” från 1614-1616, 
består av tre delar enligt en uppdelning efter kalenderår: fram till den 19 april 
1614, från den 26 september 1614 till den 2 september 1615, samt från den 12 
september 1615 till den 8 augusti 1616. Bokens syfte formuleras mycket 
tydligt i preambulan till en sammanställning över insamlade pengar från den 
28 december 1614: ”År 7123* den 28 december insamlades av Tret’jak 
Molokov Serebrjanik och Ivan Ofonas’ev Kolaþnik, utvalda av åldermännen i 
Novgorods fem stadsdelar Kiril Molodožnik med flera, från varje 
novgorodka* 26 altyn och 4 den’ga. Detta i enlighet med gost’ Pervyj 
Prokof’evs inkomstböcker, sammanställda efter uppgifter från Kiril 
Molodožnik och de andra åldermännen. Och om hur mycket soldatpengar de 
tidigare uppbördsmännen lämnat in från Sofijskaja storona och Torgovaja 
storona, om allt detta handlar böckerna.”25 De insamlade pengarna över-
lämnades till ”kronans skattkammare” i Jakob De la Gardies namn. 
 Rutinerna för skatteuppbörden ändrades under årens lopp. De två första 
uppbörderna, av vilka den sista är daterad 19 april 1614, förefaller omfatta en 
månad, eftersom man i denna uppbörd fick in mer än 1 100 rubel. Från 
september 1616 ägde uppbörden rum tre gången i månaden, varvid man fram 
till den 7 mars 1615 varje gång fick in 400 rubel, och från den 17 mars 350 
rubel per gång. Från den 13 augusti 1615 uppbars en skatt om 89 rubel även 
                
20 Seredonin, S. M. Soþinenie Džil’sa Fletþera “Of the Russe Common Wealth” kak istoriþeskij 
istoþnik, Sankt-Peterburg, 1891, s. 334. 
21 Jakubov, K. “Russkie rukopisi Stokgol’mskogo gosudarstvennogo archiva”. ýtenija v obšþestve 
istorii i drevnostej pri Moskovskom universitete (ýOIDR), Kn. 1, 1890, s. 1-38. 
22 RA, NOA. Serie I:35, blad 4. 
23 Löfstrand, E., Nordquist, L. Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod 
Occupation Archives 1611-1617, II, Stockholm, 2009, s. 56. 
24 RA, NOA. Serie II:23, blad 4. 
25 RA, NOA. Serie I:35. 
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från Novgorods kloster. I maj 1616 hade dessa skatter från klostren växt till 
en summa av 350 rubel. För året 1614/15 insamlades allt som allt 13 387 
rubel i soldatpengar från staden Novgorod och från klostren. För året 1615/15 
uppgick summan till 18 050 rubel (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Uppbördssummor från staden Novgorod under åren 1613-1616 
 
Typ av skatt 1613/14 1614/15 1615/16 
Till Novgorodskaja 
þetvert’ (i rubel) 

12 580,5 
Troligen 1/3 av 
summan för ett år.

  

Pengar till proviant 
åt soldater (i rubel) 

2 200 
Troligen summan för 
en månads uppbörd. 

13 387 18 050 

 
 Det som sagts här ovan gör det möjligt att formulera de huvudsakliga 
uppgifterna för ett fortsatt utforskande av stadsbefolkningens 
dagsverksskyldigheter under åren 1611 till 1616. Det står klart att 
handlingarna i Ockupationsarkivet erbjuder forskarna ett vad gäller 
komplexitet och fullständighet unikt material, som belyser alla områden av 
stadsbornas deltagande i stadens administrativa och ekonomiska liv. 
 
Tabell 2. Dokument i Ockupationsarkivet som berör dagsverksskyldigheter 
 
1611/12 1612/13 1613/14 1614/15 1615/16 1616/17 
Inkomst- och ut-
giftsböcker från 
brännvinskällaren 

     

Brännvins- och 
ölböcker 

Brännvins
- och 
ölböcker 

Brännvins- 
och 
ölböcker 

Brännvins- 
och 
ölböcker 

 Brännvins- 
och 
ölböcker 

Tillstånd att 
brygga öl och 
brännvin 

 Brännvins- 
och 
ölböcker 

Brännvins- 
och 
ölböcker 

  

Inkomst- och 
utgiftsböcker 

Inkomst-
böcker 

Inkomst-
böcker 

Inkomst- 
och utgifts-
böcker 

  

Inkomstböcker Utgifts-
böcker 

Inkomst-
böcker 

   

Inkomstböcker Utgifts-
böcker 

Utgifts-
böcker 

Utgifts-
böcker 

  

Domstolsböcker Domstols-
böcker 
Bastu-
böcker 

Domstols-
böcker 

Avgifts-
böcker från 
domstolen 

  

Kvarnböcker Kvarn-
böcker 

    

Kvarnböcker   Myntverks-
böcker 
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  Myntverks-
böcker 

Myntverks-
böcker 

Myntverks-
böcker 

Myntverks-
böcker 

  Tullböcker    
  Uppbörd av 

pengar 
Bok över 
uppbörd av 
soldat-
pengar 

  

 
En närmare undersökning kommer även beröra uppgifter om föreståndarnas 
och de edsvurnas liv, kronologin i deras tjänstgöring, vilka summor från 
insamlade avgifter som flöt in i stadens budget samt omfånget av direkta och 
indirekta skatter. Resultatet av undersökningen förväntas bli en modell för 
stadsbefolkningens skattskyldighet i Novgorod i början av 1600-talet. 
Resultatet kommer att jämföras med uppgifter från redan gjorda 
undersökningar av statens skatteutttag från befolkningen i andra ryska städer 
under den första halvan av 1600-talet. Genom att studera vilka skyldigheter 
stadsbefolkningen i Novgorod hade kommer man att få möjlighet att svara på 
frågor om hur djup krisen i början av 1600-talet var och hur pass snabbt 
samhället kunde återhämta sig efter den stora oredan. På samma sätt som 
näverbreven – enligt akademiledamoten Valentin Janin – gör det möjligt att 
väsentligen utöka vår kunskap om medeltiden, så kan en komplex analys av 
dokumenten i Ockupationsarkivet ge oss ny kunskap om Ryssland vid den 
nya tidens början.  
 
       Översättning Elisabeth Löfstrand 
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Alexander I. Pereswetoff-Morath 

Isaak Torþakov: en ingermanländsk diak1 
 

 
ɂ ɬɵ, ɩɨɩɚɦɢ ɜɨɫɤɨɪɦɥɟɧɧɵɣ, 
Ⱦɶɹɱɤɨɦɴ ɩɫɚɥɬɢɪ״ ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ, 
ɍɠɚɫɧɵɣ ɤɪɢɬɢɤɚɦɴ ɫɬɚɪɢɤɴ! 

  Ⱥ.ɋ.ɉɍɒɄɂɇ, «Ɍɟɧɶ Ɏɨɧɴ-ȼɢɡɢɧɚ» 

I viss utsträckning kan vi följa det ingermanländska samhälle, som 
tillsammans med Gdov under de sista svensk-novgorodiska alliansåren 
graviterade allt mer mot Sverige,2 från Ockupationsarkivet och vidare till den 
mängd svenska arkiv som speglar efterkrigsårens långsamt normaliserade 
förhållanden. Bönder, prästerskap och lägre tjänstemän träffas på såväl före 
som efter 1617, trots att kontexterna stegvis ändras. Framför allt gäller detta 
dock östra Ingermanland – Nöteborgs län och östra delarna av Caporie län – 
som är bäst representerat i det bevarade Ockupationsarkivet, främst genom 
olika revsionsböcker, som bevarat åt oss ögonblicksbilder av platser och 
personer. Några få av dessa personer kommer vi att möta i sidorna som följer, 
som en fond och som jämförelsematerial, men mest kommer vi att försöka 
rekonstruera ett personligt öde från västra Ingermanland, ett öde som redan 
nämnts ofta i historiografin, särskilt i litteraturen om ”den svenska 
slavistikens äldsta historia”. Därmed skall vi också försöka få någon första 
stadga i vår förståelse av en utomordentligt viktig kategori personer i det 
svenska Ingermanland, nämligen dess ”diaker”. Vår egentliga skildring tar sin 
början först på 1620-talet, besynnerligt som detta kan tyckas i en volym 
ägnad Ockupationsarkivet från Novgorod, men för de områden kring 
Jamgorod och Ivangorod som står i vårt fokus har relativt få ryska handlingar 
bevarats i detta arkiv. Det är inte omöjligt att de i större utsträckning 
behövdes på plats och därför tidigt ”rekvirerades” ur det härtagna arkivet. 
(Nöteborgs län arrenderades under många år ut till Jacob De la Gardie, och 
Nöteborgshandlingar i ett arkiv i hans händer behövde inte separeras på 
samma sätt som andra användbara papper.) Åtminstone fanns en del 
handlingar på plats i Caporie och Jama län också efter 1617, som också de nu 
oåterkomligen försvunnit, även om det är sannolikare att dessa helt eller 
delvis kan ha varit böcker som aldrig ens sänts in centralt till Novgorod.3 

                
1 Föreliggande artikel är en lätt omarbetad och med några nytillkomna källor kompletterad version 
av Pereswetoff-Morath 2010b. 
2 Jämför exempelvis hur konungen själv redan under krigsåren bekräftar eller utfärdar 
förläningsbrev på gods nästan uteslutande för Ingermanland och Gdovs (Augdows) län; jämför 
också hur de ryska adelsmän som är eller kommer att vara Kronan trognast får poster just här (eller 
hur de ryska adelsmän som får poster här visar sig bli Kronan mest trogna). 
3 Jfr exempelvis hur man 1620, vid fastställandet av äldre förhållanden i Sabrodia/Zabrod’e, tar 
hjälp av ”den altten Ruschen noch alhier vorhanden Bucherenn” (bilaga t. Bogislaus Rosen t. Axel 
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Vi måste dock först för en tid lämna länderna öster om Östersjön och 
betrakta historiografin rörande en av 1600-talets märkligare svenska böcker, 
den översättning av Martin Luthers lilla katekes till ryska och kyrkoslaviska 
som 1628 trycktes i Stockholm, ämnad att användas för att i ett slag sprida 
läskunskap och den lutherska läran bland de ortodoxa i Ingermanland och 
Kexholms län.4 

 
    Historiografins dom 

Två personer hade med säkerhet en hand i hur den vid Peter van Selows 
Stockholmsofficin tryckta slaviska katekesen fick sitt slutliga språkliga 
uttryck: översättaren Hans Flörich och ”diaken […] correctorn” Isa(a)k 
Sergeev syn Torþakov.5 Av dessa har den senare, efter att i början av 1900-
talet felaktigt ha hyllats som översättare, kommit att behandlas överdrivet 
styvmoderligt i litteraturen. Hans Flörich (i Ryssland ”Anc(a) Arpov”) 
behandlades nyligen i en biografisk artikel (Maier & Droste 2010), och 
föreliggande artikel är delvis tänkt som ett kompletterande memento om hans 
”kollega” Isaak Torþakov. Den breda prosopografiska undersökning av 
Ingermanlands ortodoxa eliter som jag sedan flere år genomför avslöjar nya 
aspekter även av Torþakovs person; och trots att jag här inte avser att närmare 
behandla hans katekeskorrigering, så kan det nya porträttutkastet ha någon 
betydelse också för vad vi kan förvänta oss härvidlag. 

Redan Alfred Jensen hade 1912 påvisat Torþakovs inblandning som 
korrektor i 1628 års katekesutgivning; men då Samuel Bring några år senare, 
genom en supplik i Riksarkivets Bibliographicasamling, identifierade honom 
som ”hjälppräst vid Frälsarens kyrka i den lilla staden Jamagorod” i 
Ingermanland (1919:186), drog han också slutsatsen att Torþakov faktiskt 
kommenderats till Stockholm av Gustav II Adolf för att översätta katekesen 
(ibid.:186–189). För denna slutsats, som föruttagits av Isak Collijn, såg han 
en grund i sin tolkning av Torþakov som teologisk expert och som särskilt 
kallad från det avlägsna Jamgorod, men också i ”ersättningens storlek” 
(Torþakov fick för sitt omak ett litet ingermanländskt gods). Efter Kari 
Tarkiainens viktiga upptäckter (1974:82–85), som klarlade att det 
huvudsakliga översättningsarbetet dock måste ha utförts av translatorn Hans 
Flörich, resonerade Anders Sjöberg att Torþakov bland annat kunde ha 

                                               
Oxenstierna 14/10 1620 i: RA. E696 (Oxenstiernska samlingen), eller hänvisningen till ”den 
gamble Ryske Jordeboken” i en fråga om ödebyar i Kargals västra pogost i landboken 1618–23 
(Jordeböcker…, 1859:45). Handlingar ur Ockupationsarkivet kunde i princip komma att 
efterfrågas i statsmaktens intresse, som vi ser när konungen ber Jacob De la Gardie att söka 
uppgifter ”vthi ded Nougårdiske Cantzelijt” som kan vara till hjälp vid de svensk–ryska 
gränsförhandlingarna (RA. Riksregistraturet (hädanefter: RR) 15/4 1617, jfr Löfstrand & 
Nordquist 1:35), på samma sätt som han redan ombett ståthållarna på de ingermanländska 
fästningarna att lokalt söka ”vthi alle gamble Register och Räkenskaper” (RA. RR 15/4 1617). 
4 Professor I. Maiers (Uppsala) vetenskapliga utgåva av denna katekes kommer att föreligga inom 
kort. 
5 Fram till Pereswetoff-Morath 2009 alltid känd i litteraturen som ”Torcakov/Ɍɨɪɰɚɤɨɜ” (jfr om 
formen diatzock nedan). 
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försökt sätta en mer kyrkoslavisk prägel på Flörichs ryska och rättat bibelcitat 
efter gängse översättning och bruk (1975). 

När Sjöberg återvände till Torþakov ett decennium senare, hade han 
dragit två avgörande slutsatser. För slavistiken tidigare okända dokument, 
som omnämnde Torþakov som kornskrivare, visade att han 1627 hade kallats 
till Stockholm för att ställas inför rätta och alltså inte varit särskilt tillrest som 
fackman. Det senare hade varit det ena viktiga benet i Brings hypotes om 
Torþakov som översättare. Sjöberg såg sig nu desto klarare kunna konstatera 
angående Torþakovs titel, utifrån det kungliga brev som reglerade under vilka 
förhållanden denne skulle undslippa straff, att han varit ”rysk djak, d.v.s. en 
skrivare eller sekreterare” (1984:33). Detta tillät forskaren att legärt fastställa 
uppgiften att Torþakov skulle ha varit präst som ”felakti[g] … Inga 
handlingar i Riksarkivet stöder detta Brings påstående” (ibid.). Så tycktes han 
ha berövat hypotesen dess andra ben: Torþakov saknade särskild religiös 
kompetens. Den supplik från Torþakov som Bring hade anfört figurerar inte i 
Sjöbergs artikel, och läsarens slutsats blir lätt att det Bring ”påstår” (ibid.:26) 
om Torþakov som ”hjälppräst vid Frälsarens kyrka” hade varit gripet ur 
luften, kanske till och med påhittat. Torþakov var nu endast den person som 
man i Stockholm sökt i ”nära två år” för att för sättaren renskriva Flörichs 
manuskript ”med ryska tryckbokstäver” (ibid.:32). Detta, får man då tänka, 
hade ingen i huvudstaden kunnat göra, inte ens översättaren själv. Tolkningen 
av Torþakovs ”professionella” status har följts av exempelvis ďubomír 
Ćuroviþ (så 2000:362), även om denne har varit påtagligt mindre förvissad än 
Sjöberg om vilken arbetsfördelningen mellan Flörich och Torþakov 
egentligen var (ibid.):6 

[...] vi vet faktiskt inte vad som är Flörichs andel av arbetet och vad 
som är Torcakovs. Denna fråga väntar på en grundlig filologisk 
utredning – eller kanske man en gång hittar en anteckning i något 
arkiv som kastar ljus över denna fråga. 

    Torþakovs supplik av 1628 finns emellertid bevarad på Riksarkivet, och 
trots att Bring visar sig ha bättrat på något, eller kanske för svenska läsare 
alltför specifikt ”förklarat” den titel som ryssen där ger sig, så manar dock 
samma titel till försiktighet: Isaak Torþakov var ”Kyrkio diak widh Spas 
Kyrkia i Jamagorodh”. Detta är något annat än en ”rysk djak, d.v.s. en 
skrivare eller sekreterare”. Det finns en fängslande spänning redan mellan 
Torþakovs år 1984 kända titlar – diak, kornskrifware och hjälppräst – som är 
värd att granska. Någon ”grundlig filologisk utredning” kommer inte att 
företas här, men en eller annan ”anteckning i något arkiv” kan bringas ut i 
ljuset. 
                
6 Jfr exempelvis hur Alf Nyholm upprepade gånger naturligt hänför den stora idiomatiska 
säkerheten i ryskan till ”Flörich/Torcakov” (1996:27, 29; jfr 63–64, 84, 90); se dock nu Maier & 
Droste 2010 för hur djupgående den i Ryssland uppvuxne Flörichs ryskkunskaper kan förutsättas 
ha varit. 
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    Ingermanlands diaker 
I 1600-talets ingermanländska svenska språkbruk betecknar ordet diak i stort 
sett entydigt en av de tre obligatoriska kyrkotjänarna i tidens ryska 
lantförsamlingar: prästen, ”diaken” och klockaren – en triad vi ofta möter 
också i tidens ryska dokument som pop, d’jaþok och ponomar’. En d’jaþok – 
och stundom, i mer officiell kyrklig terminologi, d’jak7 – var en lägre 
kyrkotjänare som fungerade som þtec och pevec – lektor och kantor; han var 
nödvändig för ett fungerande kyrkoliv men i praktiken sällan vigd till sitt 
ämbete, även om detta formellt var att föredra. (De semantiska förskjutningar 
som har skett mellan begreppen d’jak i dess olika betydelser, diakon och 
d’jaþok – där det går att finna glidningar och överlappningar mellan alla de 
tänkbara ordparen – kan inte behandlas här.8) Den allmänna tendensen mot 
ärftliga prästämbeten gjorde att en d’jaþok inte sällan tillhörde en prästfamilj 
och själv kunde ha för avsikt att låta sig prästviga. Utanför städerna gjorde 
den läs- och skrivkunnighet som krävdes för kyrkoämbetet honom som regel 
helt central också i församlingens världsliga liv, och han fungerade ofta som 
en av församlingen underhållen zemskij pisar’ (Golubinskij 1901:462–465; 
idem 1904:265–267; Stefanoviþ 2002:255–256, 262–263; Bernštam 2005:73; 
Selin 2007). 

Den särskilt begränsade tillgången på kvalificerade ryska läs- och 
skrivkunniga i svenska Ingermanland gjorde diakerna än mer centrala både i 
församlingens liv och i provinsens administration. Trots att terminologin 
vacklar, så att församlingsdiakerna någon gång kan omnämnas som skrivare 
eller kyrkoskrivare, är det mycket sällan som en ingermanländsk ”diak” inte 
går att konkret belägga just bland kyrkotjänarna i en församling eller allra 
minst som prästson. En bild växer fram av hur skiktet av ingermanländska 
d’jaþki särskilt under de första svenska åren måste fylla en uppsjö av 
funktioner som krävde skrivare, sekreterare eller skriftkunniga uppbördsmän. 
Det var bara en fördel i de flesta möjliga värv de kunde åläggas att de hade 
den lokala pondus och den kännedom om församling och församlingsbor som 
deras verksamhet i kyrkan givit dem. Särskilt tydliga exempel är 
kyrkodiakerna Ivan Borisov i Loppis pogost och Zachar Romanov i Duders 
pogost, vilka nyttjas såväl kyrkligt som värdsligt både under den svensk-
novgorodiska allianstiden före 1617 och i svenska Ingermanland efter 1617.9 

                
7 Exempelvis i Stoglav, kap. 25; Novgorod-ärkebiskopen Gennadios’ epistel från sekelskiftet 1500 
i Akty… 1841:144; men även skäligen ofta i 1500-talets jordeböcker. — Det är svårt att säga hur 
vanligt det självmedvetna användandet av d’jak i stället för den historiska diminutiven d’jaþok var 
i Ingermanland. Vi kommer att se att Torþakov som rådhusskrivare på ryska kallar sig d’jak där 
mången nog skulle ha skrivit d’jaþok, men det går varken att utesluta eller verifiera att detta skulle 
ligga bakom även de fall där den kyrkliga titeln i hans svenska suppliker återges som kyrkodiak. 
8 Den intresserade kan utöver historiska lexika konsultera Golubinskij 1901:462–465; 1904:265–
267. 
9 Zachar är således 1612 skrivare för delar av en dozornaja kniga som ɜɟɞɟɧɫɤɨɢ ɞɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝ 
ɩɨɝɨɫɬɚ ɞɿɹɱɨɤ sɚɯɚɪ ɪɨɦɚɧɨɜɴ (Zachar Romanov, djaþok i [Marie] Tempelgångskyrka i Duders 
pogost). (RA. Ockupationsarkivet från Novgorod, I:39, s. 158); registrerar (och uppbär sannolikt) 
1617, efter fredsslutet, kronoinkomster som ɞɭɞɨɪɨɜɫɤɨɢ ɞɿɹɤ[sic] sɚɯɚɪ ɪɨɦɚɧɨɜ(djaken [sic] i 
Duders pogost, Zachar Romanov) RA. KA. Baltiska räkenskaper, F424: 1617), men möter oss i 
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Ännu i slutet av 1600-talet fortsatte bruket med ortodoxa präster och d’jaþki 
som deltog i den svenska mantalsskrivningen av sina respektiva pogoster.10 

Åtminstone något slags gudstjänst kunde de ingermanländska djaþki 
upprätthålla i sina församlingar vid tider då det inte fanns någon präst. Detta 
är uttryckligen bekant om bl.a. Danilo Ivanov och Michajlo Gerasimov, 
bägge prästsöner och diaker i Nöteborgs län, som tog vid efter sina fäder på 
1630-talet utan att fördenskull kallas präster;11 men det är mycket sannolikt 
även för flere andra. Vi noterar vidare fall där församlingen av olika, ofta 
goda, skäl tydde sig mer till sin diak än till sin präst12 – en parallellutveckling 
till vad som tidvis skedde i övriga Ryssland med diakoner (Bernštam 
2005:72–73), vilkas plats i församlingen djaþki sannolikt tycktes inta i de 
enkla, från hierarkiska ingripande avskilda lantförsamlingarna i svenska 
Ingermanland. Det är då heller inte förvånande att en d’jaþok på svenska 
slarvigt kunde benämnas än ”diak”, än ”präst”.13 Detta underlättades 
sannolikt av att man stundom återgav diak, dvs. d’jaþok, som diacon(us), 
vilket samtidigt var den latiniserade självbenämningen för svenska kaplaner 
(dvs. hjälppräster; jfr Samuel Brings omskrivning ovan).14 

Det förtjänar att understrykas att det i Ingermanland inte ens 1617 hade 
funnits några världsliga d’jaki i vedertagen bemärkelse, endast en handfull 
mycket titelmedvetna pod’jaþie samt några tiotal d’jaþki, främst i de olika 
ortodoxa församlingarna. Diakony, diakoner i egentlig mening, förekom i 
sällsynta fall i svenska Ingermanland, men går nästan aldrig att säkert 
identifiera i källorna.15 

 

                                               
kyrkbyn 1619, liksom längre fram i tiden, i serien ”prästen […], diatzock Zakar Romanof, 
ponomar […]” (med ett nästan unikt ”diatzock” – dvs d’jaþok, med den neutralisering av 
oppositionen mellan [c] och [þ] som är ofrånkomlig i 1600-talets svenska återgivning av ryska) 
(Tionderegister för Nöteborgs län 1619: LUB. De la Gardieska samlingen. Topographica. 
Ingermanland och Karelen, vol. 7). Han flyttar senare med sin präst till en annan pogost, där han 
fortfar att tjänstgöra som församlingsdiak. Ett öde som är parallellt med Zachars, både för tiden 
före och efter 1617, finner vi i Ivan Borisov, d’jaþok i Loppis pogost och till hjälp för svenskarna 
både vid skatteuppbörd och vid gränsdragningen mellan Sverige och Ryssland. Han tycks vara bror 
till församlingsprästen (och sannolikt då son till den föregående prästen) och kommer att blir far 
till två kyrkodiaker. 
10 Flertaliga exempel ännu 1689: FRA. 9762. 
11 Kopia av Ebba Grips skrivelse av 11/7 1634: RA. E2749 (= Wijksamlingen, vol. 11); FRA. 
9650. 
12 Jfr om Gorka församling: Caporie läns häradstingsprotokoll 1684: FRA. Kaprio KO a 1, ss. 
188f, 534ff. 
13 Exempelvis i Ratzina pogost: Caporie läns häradstingsprotokoll 1671: EAA. 632.1.22, fo. 51r–v. 
14 H. Stahlius (Stahell) t. A. Oxenstierna, 13/6 1651: RA. E732 (Oxenstiernska samlingen); H. 
Stahlius till Kungl. Maj:t (hädanefter: KM), 27/2 1642: RA. Livonica II:202; resp. KrA. 
Militieräkenskaper (hädanefter: MR) 1644/9, fo. 767 (1644); EAA. 1646.2.198, fo. 4r (1689). Den 
felaktiga normaliseringen av diak till diakon har varit oreflekterad kutym i svensk historiografi 
angående Ingermanland, och jag har själv tidigare varit för snabb att förmoda att Torþakov var just 
diakon (Pereswetoff-Morath 2009:205). 
15 Jag förbereder för närvarande en monografi, i vilken jag försöker kartlägga ortodoxt prästerskap 
och ortodoxa församlingar i svenska Ingermanland. 
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    Ursprunget i Jamgorod 
Om Isaak Torþakovs ålder, personliga historia och göromål när hans 
hemprovins Ingermanland 1617 blev svensk kan vi bara spekulera. Han torde 
ha stammat från Jamgorods ”hakelverk”,16 den ryska förstad, posad, där vi 
senare finner honom. Men medan det hade varit normalt för en kyrko-d’jaþok 
att vara prästson, saknar vi specifika uppgifter som bekräftar detta för 
Torþakov. Han hade våren 1628 ”hustru och Barn” (jfr nedan), och det finns 
visst skäl att tro att den äldre av hans kända söner, Parfenij, vid den tiden var 
helt ung, trots att han tycks ha varit nygift redan 1643 och verkar ungefär vid 
samma tid ha fått en son; Isaaks yngre son Nikon skulle antagligen födas först 
omkring 1634.17 Så mycket äldre än seklet skulle vi sammantaget inte tro att 
Isaak var, men att döma av hans uppgifter under tidigt 1620-talet knappast 
mycket yngre heller. 

Jamgorods hakelverk var en normal liten köping, där ”[s]omblige hafua 
brukat Kiöpmanskap och Handell[,] somblige warit Fohrmän, Timbermän, 
Slachtare, Fiskare, och somblige hafua brukat Åker”.18 Av säkerhetsskäl hade 
1620 den populära ryska kyrkogången på fästningen avskaffats, eftersom 
överheten menade att det fanns ”Kyrkior och Capell nogh” utanför slottet. 
Faktum är att bygden även det förutan till helt nyligen hade varit en av 
Ingermanlands kyrko- och klostertätaste, med fyra kloster, samt i hakelverket 
antagligen minst två församlingar (att döma av dess uppdelning redan ett 
sekel tidigare i en del ”u Spasa, na Koporskoj storonČ” och en, burgnare, ”u 
Preþistye, na Novogorodckoj storonČ”; jfr också den Nicolauskyrka som 
tycks ha funnits alldeles sydväst om slottet i slutet av 1500-talet). Det går för 
närvarande inte att säkert avgöra huruvida Frälsarkyrkan, vid vilken Isaak 
Torþakov tjänstgjorde senast 1627, var en ursprunglig församlingskyrka eller 
en gammal klosterkyrka vid Frälsarens Förklaringskloster (med de intressanta 
konsekvenser detta skulle kunna ha för vår bild av Torþakov).19 Det är 
frapperande att detta kloster – som antagligen snabbt tynade bort när den 
siste, som ortodox superintendent tilltänkte abboten, rymde, och klostrets 
jordegendom drogs in till kronan 1618 – är känt i svenska källor som ”Spas 
Kloster”, där ”Spas” någon gång gränsar till att fungera som toponym (t.ex. 
                
16 əɦɝɨɪɨɞ, nu Kingisepp, på svenska Jama, Jamo eller Jamgorod. I rysk litteratur är 
missuppfattningen att den petrinska benämningen Jamburg är svensk besynnerligt vitt spridd. 
17 Utrymmet tillåter inte full redogörelse för hur uppgifterna vägts mot varandra i rekonstruktioner 
av beledsagande omständigheter. Här och nedan anges efter ordet ”Rekonstruktion:” de källor jag 
tagit hänsyn till för att nå min slutsats; i detta fall: KM till N. Mannerskiöld, 7/4 1628: KrA. MR 
1628/12; Ivangorods mantal i: FRA. 9647, 9656, 9658, 9665; EAA. 632.1.16, 11v–13r; G. Horn t. 
Rådet, 9/8 1656: RA. Livonica II:173; ang. Isaak Torþakovs sonson: SSA. Stockholms 
kämnärsrätter. Södra förstadens kämnärsrätt, A1A:8, s. 158; P. P. Belous t. P. I. Torþakov, 
Stockholm 28/12 1660, och P. P. Torþakov t. P. I. Torþakov, Stockholm 7/2 1661, bägge i 
översättning i bilaga till S. Grundell Helmfelt t. KM, 22/3 1661: RA. Livonica II:175. 
18 Protokoll 20/6 1655: RA. Biographica. Otto Vellingk d.ä. 
19 Jfr hur Uppståndelseklostrets kyrka verkar ha stått kvar och kanske fungerat på andra sidan 
floden ännu på 1650-talet. Åtminstone en kyrka på klostermark med en tjänande prästmunk är 
känd som pogostkyrka i svenska Ingermanland (Simeonskyrkan i Poreþ’e, Jarvosol’skij pogost, 
Nöteborgs län) fram till kriget 1656, som mer än något annan enskild händelse bidrog till att slå 
sönder organiserad rysk kultur i Ingermanland. 
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”Munnkarne ifrån Spas”). Det är hur som helst rimligt att förbinda Torþakovs 
”Spas kyrkia” med den gamla förstadshalvan ”u Spasa, na Koporskoj 
storonČ”, och det finns skäl att tro att det är just i denna kyrka, nordost om 
slottet, som vi ser en ponomar’ – eller d’jaþok? – ringa till gudstjänst på 
Adam Olearius’ avbildning från 1630-talet (se illustration 1). 1627 tycks alla 
Jamgorods kloster ha upphört att fungera, utom ett där en ensam munk ännu 
en tid dröjde sig kvar; och av de hakelverkspräster som bara några år tidigare 
ännu varit flere, är bara en säkert känd.20 

 
Illustration 1. Jamgorod från nordost, möjligen med Frälsarkyrkan i förgrunden, 

 1630-talet (Olearius 1663:12/13). 

 
     Den senare nämns med sin kyrka och dess ikoner ännu i maj 1628, men 
åtta år senare finner vi inga präster alls i Jamgorods hakelverk, och det är nog 
vid denna tid som de ryska borgarna – med förtäckt hot om att fly – klagar att 
de av ”Religions felande och preste mangel” måste ”sacramenten förvthan 
som bestar döö”. Ändå kunde det finnas kvar lägre kyrkotjänare, och sällsynta 
sakramenten kan ha utdelats av dem eller, snarare, av någon präst som kom in 
från en lantförsamling, sannolikast Opol’e. Det finns antydningar i 
ingermanländsk historia om att präster kunde resa runt och fira i 
omkringliggande kyrkor som underhölls av en d’jaþok, liksom vi vet att 
d’jaþki kunde ”uppehålle […] gudztiänst”. ”[T]uenne diaker uthi Jamo 

                
20 Rekonstruktion: C. Galle t. KM, 14/7 1617, Skrivelser till Konungen. Gustav II Adolf, vol. 11; 
KM t. C. Galle, 16/8 1617: RA. RR; Instruktionen för B. Rosen: RA. RR, 21/4 1620; 
Novgorodskija… 1868:879 ff; Selin 1997:219; Pereswetoff-Morath 2003:121; Jonas Bureus’ 
godstagarförteckning, 6/11 1618, i bilaga till B. Rosen t. Axel Oxenstierna, 14/10 1620: RA. E696 
(Oxenstiernska samlingen); RA. KA. Strödda äldre räkenskaper, ny serie: Fogdarnas förslag, vol 
29: Jama o Ivangorods län 1619, Förläningslängd; protokoll 25/6 1655: RA. Biographica. Otto 
Vellingk d.ä.; KM t. F. Lebed’, 28/9 1637: RA. RR; N. Mannerskiöld t. L. Mattsson 15/8 1639: 
RA. Livonica II:364; UUB. Westinska handskriftssamlingen, vol. 1207, fo. 509. På en ritning från 
1640-talet betecknas visserligen även den enda angivna kyrkan på slottet som ”Rusche Kijrche” 
(KrA. 0406:28:016:001), men detta torde vid det laget redan ha hunnit bli en historisk benämning. 
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hakellwärke” (själva skriver de sig ”jamski[e] d’jaþk[i]”) belönas för sin flit 
med att lära ungdomen katekesen i mitten av 1640-talet, vid en tid då 
Jamgorod anges ha en rysk församling utan präst men med två kyrkor.21 

Med stor sannolikhet celebrerade då Torþakov i Frälsarkyrkan under en 
reguljär präst till dess att han avfärdades till Stockholm 1627, men kort efter 
sin återkomst kan han alltså själv ha blivit hakelverkets främste faste 
kyrkotjänare – d’jaþok, men med särskilt ansvar och med särskilda 
förväntningar riktade mot sig. Det finns indirekt skäl att förmoda att prästen 
han tjänstgjort under före sin avresa varit särskilt kvalificerad – eller möjligen 
bara särskilt villig att samarbeta med Kronans representanter. Sommaren 
1626 hade nämligen på Gustav II Adolfs begäran Jamgorods ryske 
seniorskrivare och en icke namngiven rysk präst, som det är lättast att tänka 
sig också kom från Jamgorod, kallats till Stockholm ”där någre ärender at 
förrätta”. I fallande ordning är de två rimligaste förklaringarna till konungens 
befallning att de skulle arbeta med Stockholmskatekesen eller beredas för den 
nu planerade avsändningen av en eller två ingermanländska präster till 
Konstantinopel för vigning till ortodox biskop.22 I vilketdera fallet kan valet 
förväntas ha träffats med urskiljning. I det svåra läge som inträtt i Jamgorod – 
med en förstadsbefolkning och flere kyrkor som skulle försörjas av en ensam 
(?) präst, en präst som dessutom kan ha farit till Sverige – torde trycket ha 
varit hårt på en d’jaþok, och de kyrkliga uppgifterna torde ha varit mer 
krävande och erfarenheterna bredare än hans position kan få en oförberedd 
modern betraktare att tro. 

 
     En kornskrivare och hans fall 

En stor del av de ryska ämbetsmän på ingermanländska fästningar som under 
en del av 1610-talet bidragit till den svensk-novgorodiska alliansstatens 
legitimitet (jfr Pereswetoff-Morath 1999:367–370; Selin 2008:432ff) 
avskaffades efter freden i Stolbova. Under många år var det inte desto mindre 
nödvändigt att bland slottsfolket allra minst ha ryska kansli- och kornskrivare. 
Posterna som rysk korn-/proviantskrivare i västra Ingermanland kan ha tett 
sig särskilt centrala, ty man behövde få säd och naturapersedlar från de 
övervägande ryskspråkiga bönderna bokförda och inlevererade på ett ordnat 
och fredligt sätt. Krigstidens proviantskrivare på Jamgorod, pod’jaþij Uvar 
Pjatin, hade liksom kanslisekreteraren Stepan Ryžkov haft sin ersättning i 
gods men lyckades till skillnad från sin seniorkollega inte få konfirmation på 
sin förläning efter fredsslutet. När detta stod klart 1618, fortsatte han en tid att 
bruka ett land, för vilket man kan ha avkrävt honom utförandet av olika 

                
21 Rekonstruktion: KrA. MR 1628/12,  s. 5; RA. KA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 40, fo. 75; 
KrA. MR 1644/9, fo. 513; KrA. MR 1645/13, fo. 857; FRA. 9665, fo. 70v; odat. ”Catalogus på the 
Församblingar, Kyrkior och Prester vthj Narweske Superintendentien” (c:a 1647): RA. Livonica 
II:644; två odaterade suppliker (en från 1654) från Jamgorods hakelverkare: RA. Livonica II:207: 
Jamo. 
22 Erik Anderssons kvitto, Ivangorod 2/7 1626: KrA. MR 1626/17. Jämför Anders Sjöbergs 
konjektur att man i Stockholm ”åren 1626–27 […] sökte efter en lämplig person för uppgiften att 
renskriva katekesen” (1984:33). Till de kittlande möjligheter detta öppnar hoppas jag återkomma. 
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uppdrag, men han tycks inte längre ha fullgjort någon reguljär skrivartjänst. I 
stora fastan 1621 rymde han över gränsen med sin familj. Ryžkov förblev 
ensam rysk skrivare på slottet något år, möjligen understödd av sina två 
bröder.23 

Behovet av en rysk kornskrivare var dock för stort, och trots att 
bröderna Ryžkov var kompetenta nog att längre fram få ställningar som 
skrivare och fogdar, torde sökandet snart ha inletts bland länets passande 
skriftlärda. Valet föll på kyrkodiaken vid Frälsarkyrkan, Isaak Torþakov. 
Kyrkoläsandet var inte nödvändigtvis hans enda merit. I Ingermanland 
fungerade, som redan antytts, lantförsamlingarnas diaker även som 
pogostskrivare och upprättade erforderliga världsliga handlingar; oftast, får vi 
förmoda, mot en dusör. Vi skulle vänta oss ett parallellt förhållande mellan 
församlingsdiaker och förstadsskrivare (posadskie d’jaþki) i hakelverken, 
även om några helt otvetydiga fall inte uppdagats.24 Ett svenskspråkigt 
protokoll från 1623 nämner dock dels hur Jamaskrivaren ”Isai” 1620 
tillförskansat sig det lönsamma uppsamlandet av brudpenning i hela 
Jamgorods län och sköter detta enligt en i Novgorod bruklig kyrkoordning (i 
grannlänet arrenderas uppsamlandet av den ryska prästen); dels vittnar detta 
år 1623 i en helt annan sak ”hakelwerkes skrifuare Isai” och två edsvurna 
cČloval’niki, som alla varit närvarande då humle provtorkats i kronans rya vid 
Jamgorod 1623 och sannolikt 1622.25 Dokumentet är fullt av 
avskrivningsfel,26 vilket, tillsammans med platsen, tiden och den väntade 
gemensamma funktionen kyrko- och förstads-d’jaþok (jfr även 
kyrkokopplingen med brudpenning!), bereder oss på att det vid tiden ovanliga 
namnet Isaj kan vara resultatet av en felläsning av ett ursprungligt ”Isak”.27 
Bilden av hakelverksskrivaren ”Isai” förenar sig vackert med det faktum att 
                
23 Rekonstruktion: RA. KA. Baltiska fogderäkenskaper F.417: 1612–1615; C. Galle t. KM, 14/7 
1617: RA. Skrivelser till Konungen. Gustav II Adolf, vol. 11; Jonas Bureus’ godstagarförteckning, 
6/11 1618, i bilaga till B. Rosen t. Axel Oxenstierna, 14/10 1620: RA. E696 (Oxenstiernska 
samlingen); Kort förslag vid Jama befästning 1/3 1618–1/2 1619: RA. KA. Strödda äldre 
räkenskaper, ny serie. Fogdarnas förslag, vol 29; Dela… 1927:457; T. Schroues och M. Thomæs 
intyg om förhållandena 1620, 6/8 1623: KrA. MR 1623/25. 
24 En sannolik kandidat är Fedor Jakimov syn Popov i Ivangorod, om vilken se Pereswetoff-
Morath 2010a:55, 61; Selin 2008:290. 
25 Protokoll, Jama slott, 27/3 1623, §§ 3 och 8: RA. Livonica II:717: Jama län (jfr protokoll 
Ivangorod, 5/4 1623: ibid.: Ivangorods län). 
26 T.ex. försått för försåldt, påskar för påstar, Wisilie för Wasilie, två gånger Isdam för Isdan (dvs. 
Ždan), Kipro för Karpo. 
27 Nitschke har inga exempel på namnet Isaj i Ockupationsarkivet från Novgorod (RA), vilket kan 
jämföras med sju Isa(a)k  (2006:260–261). Felläsningen skulle lätt uppstå om slutkonsonanten i ett 
ryskt original eller intyg skreves supralineärt, såsom Torþakov ofta gjorde i sitt förnamn. Sin 
ovanlighet till trots bars samtidigt namnet Isai av en av de mer bemärkta ryska adelsmännen i 
Ingermanland, varför det lätt kunde komma till den svenske skrivarens penna. För samma fel i 
andra svenska dokument från tiden, jämför 1624 Nöteborgsstarosten ”Isaij Gregoriof” för det av 
allt att döma korrektare ”Isach Gregorioff” (FRA. Käkisalmen lääni KO a 1, fo. 20v, jfr 4r), eller 
hur bajoren Isaj Aminev anges som ”Isack Aminof” i en ingermanländsk avskrift av ett kungligt 
brev av 3 april 1629 (EAA. 632.1.2). Man jämföre också hur Torþakov vid ett flertal tillfällen 
anges som ”Ryske diaken Iwan Zergeof” (t.ex. 1645 i: FRA. 9663, s. 462); jfr även ”Jacob 
Sergeoff”, nedan. Till någon försiktighet stämmer att en skrivkunnig ”Isak Steriev [!]” är belagd i 
Jama hakelverk 1619 (Ivan Kurbats kvittens: RA. KA. Baltiska räkenskaper. F.417: 1616–19). 
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redovisningen av just kronans ryor i Jamgorod ingick i Torþakovs åligganden 
i hans post som kornskrivare året därefter, och att cČloval’niki även då fyllde 
en uppgift (jfr beskrivningen av hans brott nedan). Det ter sig alltså sannolikt 
att Torþakov senast 1623 kommit att förena posterna som kyrkodiak, 
hakelverksdiak och svensk kornskrivare, strax efter det att den gamle 
pod’jaþijn i besvikelse övergivit sitt bläckhorn, sin post och Ingermanland; 
men han verkar alltså också senast 1620 ha förenat åtminstone de första två 
sysslorna. Som världslig ämbetsman var emellertid Torþakov inte en direkt 
kvarleva av det novgorodiska systemet utan redan en ”svensk” tjänsteman. 

Osäkerheten kring namnen försvinner helt när Isaak Torþakovs lön som 
rysk kornskrivare redovisas i Jamgorods räkenskaper för hösten 1624 till 
hösten 1625.28 Uppgifterna ute i länet som krävde rysk personal var många, 
och de gjorde inte alla förrättaren populär. 1626 fälls en hel by som inte 
”hulpet Rysche Korn Schrifuaren Isak att taga fatt opå een öfuerlöpare som 
der i byn ifrån Ryße sijdhan hafuer waret till gäst”.29 Det är möjligt att 
mycket som normalt skulle ha hanterats av länets svenske fogde på grund av 
språksituationen föll på skrivaren. 

Mycket grovräkenskaper måste ha förts på ryska för att sedan komprimeras 
ned i de svenska böckerna, och i mars 1627 görs vid en revision en allvarlig 
upptäckt i Jamgorodfogden Jakob Pederssons (eller Perssons) böcker, 
antagligen när de jämförs med hans underlydande Isaak Torþakovs ryska 
räkenskaper. Hundratalet tunnor spannmål har man befunnit 

[...] igennom fougdtens försummellße och oachtsambheet, så wähl 
som gennom Ryskeschrifuarens stilleswigande bortstullit aff Rÿian, 
wed Ladugården, huilcket fougden, Schrifuaren, Soloualniken och 
Pristafuerne schola betala.30 

     Aspekter av vad som följer uppmärksammades och utreddes 1984 av 
Anders Sjöberg, som hade tillgång till en viktig nu oåtkomlig källa.31 

                
28 EAA. 278.1.XXIV-74, fo. 28r; jfr för lön nästföljande år KrA. MR 1626/20. Det är möjligen 
Torþakov som är den skrivare i Jamgorod som utöver lön och ”månadskost” också erhåller en 
”denning” för varje inlämnad tunna tiondespannmål från bönderna själva (jfr de ovan refererade 
protokollen 27/3 1623, §12, och 5/4 1623, §12). 
29 EAA. 278.1.XXV-188, fo. 102v. 
30 EAA. 278.1.XXV-187, fo. 30v (item i: RA. KA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 77: årliga 
räntan för 1626, s. 140). Den totala summa som fogden Jacob anses bli skyldig uppgår till 5660 
daler – för Torþakov hisnande hundra årsinkomster (EAA. 278.1.XXV-187, fo. 37r)! 
31 Jfr Sjöberg 1984:33–34. Trots mycket omfattande efterforskningar i Kammararkivet samt 
förfrågningar till Kammarkollegii kvarvarande arkiv har den lokala ingermanländska akten från 
Narva borgrätt våren 1627 och Torþakovs där inneslutna supplik till konungen från samma höst 
inte gått att återfinna. De flyttades vid mitten av förra seklet utan att någon konkordans 
upprättades. Sjöberg, som aldrig anger den nya placeringen, hade sannolikt hjälp av 
arkivmedarbetare med egna eller muntligt traderade uppgifter från omstruktureringen. Jag är 
tacksam mot ställföreträdande riksarkivarie Anna-Karin Hermodsson för hjälp och bistånd utöver 
vad tjänsten bjuder i jakten på dessa handlingar. Till vårt förfogande står så länge, utöver 
ingermanländska räkenskaper och korrespondenser, de av Sjöberg citerade raderna ur domslutet 
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Torþakov har, om än ”effter fougtens befahlning”, dolt sin chefs försnillande 
genom att ”försåtheligen radder[a] sina upbördz och uthgiffts böker” och 
förtjänar att dö tillsammans med den tjuv han givit sig i lag med. Det är dock 
svårt att inte läsa underrättens formulering, när de hänvisar domen till 
Stockholm för bekräftelse, som en försiktig rekommendation att behandla 
honom mildare, eftersom han är ”till så många och grofua punckter icke 
skylldigh som fougtenn” (citeras efter Sjöberg 1984:34). Som vi sett, 
bekräftar bevarade ingermanländska källor att hans skuld framför allt var en 
av förtigande, och möjligen skulle han inte ens ha skickats till Stockholm med 
sin chef. Fogdens moder, som tjänstgör hos drottningen i Stockholm, får dock 
sin matmor att begära även Torþakov till huvudstaden ”på ded icke skuldenn 
allenast här in på fogden dragas måtte”.32 

De sammansvurna hade sannolikt hoppats att bevisen i Torþakovs 
ryska bokföring skulle passera obemärkt. Visserligen samarbetade tidens 
svenska fogdar alltid med en underlydande skrivare, som gjorde upp 
huvudräkenskapen, och de två förväntades bägge stå till svars för sin 
redovisning (Brunius 2004:157f); men på en ort som Jamgorod, där ingen 
svensk skrivare är känd från dessa år, och där all originalredovisning alltså 
torde ha förelegat på ryska (jfr nedan om Torþakovs språkkunskaper), kunde 
de möjligen räkna med fler kryphål än vanligt. Dock var den höge revisoren – 
som plågats av upprepade skrivelser om att gå igenom och skicka in de 
ingermanländska räkenskaperna för 1624 och 1625 till Kammaren i 
Stockholm, och som kan ha varit medveten om det stora missnöje med hans 
upplevda ineffektivitet som blåste upp hos kungen själv denna senvår33 – inte 
vilken svensk som helst. Erik Andersson Trana var en prövad tolk och 
översättare från ryska fälttåget; han hade, som ”Irik Ondreev”, en driven 
skoropis’-hand och föredrogs ännu efter fredsslutet framom andra tolkar, 
eftersom han ”dtz Ryske målet färdigt förstår, helst på thes spetzfundige 
skrifuelser”.34 När han i mars i Jamgorod fann en svår härva av ”beswärlige 
Reknings saker […] däriblandh iagh och en hop otroheet funnit hafwer”, 
presenterade sig tillfället att ge syn för sägen om hans halvår av arbete dygnet 
runt med att reda ut räkningarna ”för fougdternes och schrijfwernes dheell 
och sombliges otroheet schuldh” och att samtidigt visa dådkraft. Det var, 
skriver han till Kammaren, i själva verket ”fougdtens och kornskrijfwerns 
bedrijffter” i Jamgorod som hindrat honom från att fullfölja sitt uppdrag 
under vintern, vilket lett till så stort missnöje.35 Processen kulminerar i domen 
                                               
från Narva, där de anklagade döms till galgen varefter målet hänvisas till Stockholm för 
konfirmation, samt kammarens protokoll ur akten (publicerade i Hedar 1934:312–313). 
32 Brev från Maria Eleonora till N. Mannerskiöld, 6/7 1627 i avskrift i: EAA. 632.1.2, fo. 10v. 
33 Skrivelser från Kammaren till Erik Andersson 19/10 1626 och 14/11 1626: RA. 
Kammarkollegiums Kansli, BIIa1:15; KM t. Erik Andersson, 27/4 1627: RA. RR; jfr instruktion 
15/2 1626: RA. RR fo 53r ff. 
34 Se hans ryska handstil Löfstrand & Nordquist 2009:229; citat: odaterad skrivelse (1617), J. 
Berndes t. Axel Oxenstierna: RA. E568 (Oxenstiernska samlingen). Allmänt om Erik Andersson, 
se Korhonen 1953; jfr, med ett Novgorodperspektiv, Selin 2011. 
35 E. Andersson till Jacob De la Gardie, Jama 18/3 1627: TÜR. F. 6 (De la Gardie). S. G, fo. 90v; 
idem till Gustav II Adolf, Dorpt 7/6 1627: RA. Skrivelser till konungen. Gustav II Adolf, vol. 9; 
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mot Torþakov och Pedersson i Narva borgrätt 23/5 under en mycket drivande 
Erik Trana (Hedar 1934:312; jfr Sjöberg 1984:33–34).36 

 
     Stockholm – suppliker och svar 

Torþakov kan knappast ha nått Stockholm mycket senare än början av 
september, men målet, där i stort sett endast Jacob Pederssons roll 
behandlades, kom upp i Kammaren först den 5 oktober. I en böneskrift till 
konungen, som återförs till rätten när denne återvänt från kontinenten i 
november, ber Torþakov, med Sjöbergs ord, ”om tillstånd att få återvända till 
sin nödlidande familj i Jama” (s. 34). På något sätt väcks nu under vintern 
eller våren tanken att Torþakov skall lägga en hand vid katekestryckningen 
som förbereds i Stockholm och att han som belöning skall benådas. Källorna 
säger ingenting bestämt om vems initiativet var – kungens (som redan ett år 
tidigare kan ha kallat en Jamgorodpräst och -sekreterare till Stockholm i 
ärendet), den hotade och medellöse Torþakovs, översättaren Hans Flörichs, 
dennes bittre konkurrent Bengt Mattsson Hardhs (med vars handstil och bland 
vars böneskrifter Torþakovs nästföljande supplik är bevarad), tryckaren van 
Selows…37 

När överenskommelsen träffats om att Torþakov skall renskriva och 
korrigera den ryska katekesen, upprättas den 7 april tre kungliga brev i 
ärendet: det första är den ofta citerade tillgiftsskrivelsen, känd i 
Riksregistraturets konceptavskrift:38 

För Een Ryske Diak.| Wij Gustaf Adolph. Giöre witterligitt att effter 
denne breefwijsare och Ryske Diak, Isak Tårtzakåf hafwer 
vthlofwadt att han medh flijt will reen skrijfue och på Trycket 
corrigere den Ryske Cathechism som här tryckias skall, så hafwe wij 
af gunst och nådhe tillgifwidt och förlåthet honom dett han sigh 
emot oß försedt hafwer. Doch medh sådan beskedh och förordh att 
han sigh trogen och flijtigh vthj be.te arbethe skall finna låtha. Här 
hwar och een som dette angåår hafwer sigh att effterretta, så lagandes 

                                               
idem till Kammaren, Narva 28/5 1627: RA. Kammararkivet. Kammarkollegiums kansli. EIIa:21.1, 
jfr ibid. 13/6 1627. 
36 Möjligen ser vi i härvan 1626 grunden till att han något år senare åter personligen kontrollerar 
inte bara fogdens svenska, utan också Torþakovs efterträdares ryska böcker från två pogoster i 
Jamgorods län, vilket leder till att han omedelbart rekommenderar hängning av en starosta, 
”androm till warnagell” (Erik Andersson Trana till Nils Assersson Mannerskiöld [?] (koncept), 
Stockholm 9/3 1628: RA. Kammararkivet. Kammarkollegiums kansli. BIIb1:3; jfr liknande fall i: 
Nils Assersson Mannerskiöld till Kammaren, Narva 9/1 och 9/4 1636: RA. Kammararkivet. 
Kammarkollegiums kansli. EIIa:79). 
37 Torþakov och Mattsson Hardh befann sig denna vår i Stockholm, och detsamma kan mycket väl 
gälla Flörich. Den senares förläningar i Finland och Uppland är bekanta i litteraturen (ex. Maier & 
Droste 2010:58–59), men han visar sig sommaren 1627 också ha en gård i Stockholm (Gejrot 
1994:208; för Mattssons gård i Stockholm, se ibid. 40–41, 89, 110, 266). Om Mattssons 
engagemang i katekesärendet, liksom om den kyrkoslaviska bibel som fanns i kungliga biblioteket 
och som Flörich kan ha använt (i Stockholm?), jfr Tarkiainen 1974:83. 
38 RA. RR, 7/4 1628; med fetstil utmärks läsningar som lexikaliskt eller i tempus avviker från 
Sjöbergs (1984:33). Bokstäverna is i Cathechism läses med viss svårighet. 
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att honom icke här emot må ske nogot hinder eller men i någon 
motto. 

    De andra två är bevarade i original. Det första är en kunglig skrivelse till 
Kammaren om att åt Torþakov utbetala 20 daler (motsvarande två femtedelar 
av hans ingermanländska årsinkomst) så att han inte av nöd skall tvingas 
rymma från utgivningsarbetet: 

Wij hafwe Erich Larßon nådigest bewilliatt denne Brefwisare och 
Rysche Diak Isak Tortzakåff som öfwe<r> den Rysche Cathechismi 
tryckerij Corrector39 wara skall, Penningar 20_ daler[.] Ähr 
fördenskull wår nådige wilie och befalning, att i låte honom forbe.dhe 
20. da<ler> när han der på fordrar vthbekomma, så lagandeß att han 
icke blifwer förorsaka<dh> för hungerß nödh och nakenheet skull att 
öfwergiffwa tryckerijt, och draga sin kooß. Här retter eder effter.40 

    Pengarna kvitterar Torþakov ut den 22 april, uppenbarligen på plats på 
slottet: ”ɚɩɪɟɥ ɜɶ. ɤɜ ɞɟ . ɩɨ ɫɟɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨ[ɢ] ɝɪɚɦɨɬɵ ɹ ɢɫɚɤ ɜsɹɥ ɭ 
ɤɚɡɧɚɱɟɹ ɞɜɚɬɰ| ɟɮɢɦɤɨɜ ɫɜɟɢɫɤɢɯ ɞɧ~ɝɶ ɢɫɚɤ ɬɨɪɱɚɤɨɜ”.41 (”Den 22 april 
har jag Isak enligt detta kungliga brev erhållit 20 daler svenskt mynt av 
skattmästaren. Isak Torþakov.”). 

Det tredje brevet är ännu en reaktion på Torþakovs besvär om sin 
nödlidande familj i Jamgorod och är ställt till guvernören över Ingermanland: 

Effter det Nilß Aßerson wij hafwe befallet denne Rysche Diack Isak 
Tortzakåf att han corrector här i Stockholm öfwer den Rysche 
Cathechesens tryckerij wara skall, derföre och på det hans hustru och 
Barn i millan tijdh som han är här icke mage lijda nödh, Befalle wij 
eder nådeligen det i låthe hanß Hustru der aff Narwische proviantet 
bekomme sig till födo och vppehälle Sex Tunnor Spannemåål 
[registrerad hos mottagaren d. 27/5 1628] 

På plats följer guvernören upp detta med en verkställighetsorder.42 
Tempus har förändrats sedan början av april (”will reen skrijfue och på 

Trycket corrigere den Ryske Cathechism som här tryckias skall” / ”öfwer den 
                
39 SAOB: ”korrekturläsare; i sht om korrekturläsare anställd vid ett tryckeri”. 
40 RA. KA. Räntekammarböcker 1526–1630, vol. 86, fo. 134 (med påskriften: ”Till Erich Larß[on] 
för een Rÿß”; saknas i RR). Jfr notis om utbetalning, ibid., vol. 83, s. 47 (”en Rysk diak som öffuer 
Ryske tryckerij Correchtor wara skall”); ibid., vol. 84, fo. 6v (”een Rysch diack Isach Tortzakof 
een corrector öfwer den Ryske chatechismi Tryckerij”). 
41 Ibid., med det för bl.a. tidens ingermanländskɚ ryska och novgorodisk kansliryska inte 
okarakteristiska sammanfallet av D/I/L-former i singularis för substantiv på -a. 
42 ”Jag hafuer Bertell Kruß bekommit H K M bref att den Ryske Skrifuaren Isak Tortzakoff skall 
bekomme Sex Tunnor Spannemål. Derföre är min befalning at j late b:e Skrifuarens hustru 
bekomma b:de Sex Tunnor Spannmål halfftparten j Rog och den Andre halffue Parten j Korn.” 
(Jama, den 26/5. Bägge i KrA. MR 1628/12; det kungliga brevet saknas i RR.) 
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Rysche Catechismi tryckerij corrector wara skall”), när rådet den 4 juli i 
kungens frånvaro beviljar ett gods om cirka 60 tunnland i ingermanländska 
Opol’e pogost åt Torþakov, eftersom han ”hafwer fulbordatt [NB! /APM] och 
opå trÿcket corrigeret den Ryske Catechesin här i Stockholm”:43 

Fullmacht för Ryska diack Isach Tårtzakoff öfwer twå åbzer 
Ödeslandh. 
Wij wnderskrefne Sweriges Rijkes Rådh. 
Göre witterligit, att denne brefwisere Ryske diak Isach Sergiefßon 
Tårtzakoff, Effter H: K: M:tz wår allernådigste Herres och Konungz 
befalning, hafwer fulbordatt och opå trÿcket corrigeret den Ryske 
Catechesin här i Stockholm. Derföre så och på det han frambdeeles 
deste willigere wara må när så behöfwes. Opå H: K: M:tz nådige 
behagh, och widare ratification innan Åhr och dagh sigh at förskaffa, 
vnne och effterlåte honom twå Åbser Ödeslandh Worobiowo och 
porhowo wed Jama, medh Engier och alt annatt som der tilhörer; Så 
frampt att dett icke wore förlähnt någon annan, eller och icke ifrå 
Slåtedh mistas kan, frijt niuta, bruka och behålla som förbe:t ähr[.] 
Förbiude fördenskuld här medh högbe:te H: K: M:tz Befalningzmän i 
högre och nidrige Stånd, at giöra honom här emot hinder eller mehn i 
någon måtto. 

I förlängningen är detta en reaktion på en odaterad supplik från Torþakov från 
en tidpunkt då de medgivna dalerna tagit slut, där han ber om reslov och 
pengar för sin stora nakenhets skull; men det torde också ha föregåtts av 
andra utfästelser från Torþakov, muntliga eller skriftliga, om vidare 
tjänstvillighet. Säkert är hur som helst att även den bevarade suppliken är 
skriven efter fullbordat korrigeringsvärv men före tryckningen:44 

Stormechtigste Högborne furste och Herre, Her Gustaff Adolph min 
allernådigzte Konungh och Herre, Giffwer E. K. Mt. vthj all 
vnderdånigheet ödmiukeligen tillkenne, dedh iagh E. K. M.tz 
vnderdånige vndersåthe, haffwer vthj all ödmiukheet effter E. K. M.tz 
nådighe befalning reenschriffwit [i marg. tillagt: och corrigeret] den 
Ryske Catheches som här i Stockholms Stadh tryckias skall. Nw 
haffwer iag slätt inthet till att äta eller dricka, därhoos gåår iagh bådhe 
nakin och bahrfötter, hwadh E K. M.t nådigest mig giffwit haffwer, 
ähr alt förtärdt. Beder E. K. M.t här medh ganska ödmiukeligen och 
vnderdånligen, om gunst och nåde, och benåder mig där medh, at iag 

                
43 RA. Rådets registratur, 4/7 1628. 
44 Skrivet med Bengt Mattssons hand och bevarat bland skrivelser från honom i: RA. 
Bibliographica, vol. 14. Det går inte att säga säkert om detta är originalsuppliken; det finns inga 
anteckningar på baksidan om när den är mottagen, vilket annars är det normala för suppliker som 
inkommit till kansliet. Man noterar att Mattsson som översättare/skrivare eller som kopist särskilt 
uppmärksammat att han först underlåtit att skriva att Torþakov även korrigerat 
katekesen/katekessatsen. 
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kunde slippa heem, så och någre Pening.r som iag kunde hielpa mig 
heem till Jamagorodh vthj Ingermannelandh, så och gunstigt Paß. 
Förmodar här opå E. K. M.tz gunstigt och nådigt swar. 
E. K. M.tz vnderdånige och ödmiuke och troplichtige vndersåthe 
Kyrkio diak widh Spas Kyrkia i Jamagorodh 
Isak Sergioffßon Tartzakow 

 

Illustration 2. Torþakovs underskrift i översättning, 1628 (RA. Bibliographica, 14). 

    Torþakovs slutliga resepass har inte gått att återfinna, men det finns ett 
indirekt, om än svagt tecken på att han kan ha stannat besynnerligt länge i 
Stockholm även sedan han fått brev på sin förläning. Säden som skulle 
utlämnas till familjen enligt order den 26 maj 1628 tycks ha hämtats ut i 
Jamgorod ”den    juni [71]36 [dvs. 1628, AP-M]” (”ɜ [ɪ]ɥs ɝ · ɢɸɧ ɜɶ ɞɟ”). 
Den kvitteras dock av honom först den 25 februari 1629 (”#ɚɯɤԧɝ · ɮɟɜɪɚɥɹ 
ɜɶ ·ɤɟ· ɞɟ”).45 Det är alltså möjligt att Torþakov blivit kvar i Stockholm ännu 
när båtförbindelsen bröts för vintern, och att han först i februari kommit hem 
landvägen längs Bottniska viken. 

Till ett nytt liv i Ingermanland – jordägaren och skolläraren 
Redan då målet mot Torþakov och Pedersson rullades upp, fråntogs de två 
sina poster. Det trängande behovet av en kornskrivare gjorde att Stepan 
Ryžkov, en tid understödd av en av sina bröder, flyttas ned till Torþakovs 
post.46 Vi kommer hädanefter inte att finna några ryska kanslisekreterare på 
Jama, inte heller har Torþakov något mer att hämta bland slottsfolket. Dock är 
han nu innehavare av ett litet gods, för vilket det visserligen förväntas att han 
”deste willigere wara må när så behöfwes”. 

                
45 KrA. MR 1628/12. 
46 Se de nya räkenskaperna från maj i EAA. 278.1.XXV-187. 
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Få har som den forne kornskrivaren varit medvetna om vilka små gods 
som kunde vara värda att inneha i Jama län. Det idag försvunna lilla 
ödelandet Vorob’evšþina i Opol’e pogost går att placera genom det tveklöst 
närliggande Porchovo, som också givits Torþakov, på floden Lugas norra 
strand, ett gott stycke sydost om Jamgorod.47 Han kände så mycket bättre till 
de två ödena som de alldeles nyligen hade arrenderats av Jamgorods 
hakelverksborgare och dessförinnan brukats av ett antal smärre lokala 
landägare, så kallade semtzer (zemcy). De förlänade landen må ha kallats 
öden, men marken var alltså hävdad.48 Av allt att döma vid ett nytt besök i 
Stockholm 1636, om vars vidare anledningar vi inte skall spekulera här, 
vänder sig Torþakov i en supplik till den nya förmyndarregeringen och ber 
om konfirmation på sina gods.49 För Vorob’evšþina sker detta utan vidare; för 
Porchovo, beslutas det, skall han hädanefter betala skatt, och det är möjligt att 
han avsäger sig detta gods.50 

Torþakov var även fortsättningsvis känd i Jamgorod som ”Isaak (eller 
Isaþka) d’jaþok”51 och verkar således verkligen ha återgått i sin kyrkotjänst, 
som vi förmodat ovan. Trots sina små gods tycks han bo kvar med familjen – 
och med åtminstone en jungfru som betjäning – nära en krog och av allt att 
döma inte långt från slottet, det vill säga i eller i närheten av hakelverket och 
sin gamla kyrka. Hos honom tar ofta resande som kommit till Jamgorod in – 
som han själv säger i ett protokoll: ”bojarer och allt slags folk, de är mig alla 
kära och välkomna”.52 Hur han konkret får inkomst från sin förläning, där det 
inte finns några bofasta bönder, är inte bekant. 

Ett samlat inrättande på kunglig order av barnskolor vid de små 
ingermanländska fästningarna, däribland Jama, är känt endast från 1642 (ex. 
Öhlander 1898:223), även om det på åtminstone en fästning fanns en skola 
för de svenska knektbarnen redan 1636.53 En källa antyder att även Torþakov 
efter sin hemkomst var verksam som lärare vid en småskola i Jamgorods 
                
47 A. Andersin, ”General Charta öfver Provincien Ingermanland” (1703/4): KB. KoB St.f. Utl. 
kartor; Jugo-zapad… u.å.:32; jfr ordningen på öden och byar 1626 i RA. Östersjöprovinsernas 
räkenskaper, 77: Årliga räntan för 1626, s. 113. Förläningsbrevets Worobiowo är ett undantag 
gentemot de ingermanländska källornas normala Worobioffzina o. likn.; för den sannolika ryska 
formen jfr t.ex. Golubovšþina och andra toponymer i Nordvästryssland med det sskt från 1500-talet 
här produktiva suffixet -šþina (Vasil’ev 2005:370, 26–27). 
48 RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 77: Årliga räntan för 1627, s. 81. Det är intressant att 
notera att Torþakovs förläning längre fram alltid kommer att räknas upp bland prästförläningar och 
efter Torþakovs död tillfalla den ryske prästen eller diaken i Opol’e pogost (ex. FRA. 9705, ss. 
268f; FRA. 9746, s. 507; FRA. 9745, s. 40), jfr nedan. De specifika skälen till att förläningen 
gjordes har antagligen omsider glömts bort alltmedan kunskapen om Torþakov såsom kyrkotjänare 
lever kvar  (eller bara den på plats automatiserade förståelsen av ordet diak). 
49 Kungligt brev 20/8 1636, kopia i: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 93, andra 
pagineringen, fo. 51r. Jfr registret på suppliker  under augusti 1636 i: RA. Kungliga kansliets 
diarier: A.I (Inkommande diarier), vol 18. Märk ordet ”brefwisere”, som antyder personlig närvaro. 
50 Jfr RA. Livonica II:363, 19/12 1637. 
51 Jfr i tysk översättning från ryska med delvis bibehållna kasusböjningar: ”beij Isaac diatzka”, 
”dem Isatzkij gesaget”, ”vff Jammin beij dem Isazkij Diatzkij” (Protokoll bifogade skrivelse fr. 
Dorpats Hovrätt t. KM 6/3 1635, fos 201r, 203v, 205v i: RA. Livonica II:101). 
52 Ibidem fos 201r–210v (citat, här översatt från tyska, fo. 203v). 
53 Akiander 1865:97; EAA. 278.1.XXIV-82, fo. 413, 459, 487. 
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hakelverk (eller, vilket är mindre sannolikt, på slottet), en skola om vilken vi 
annars helt saknar uppgifter. Den svenskryske adelsmannen eller bajoren 
Stefan Aminoff (Stepan Aminev) noterar i sitt testament att han hållit sin 
styvson Simon Kalitin (Semen Kalitin) ”zu Jammo vndt auch zu 
Iwanogorådh beij Jacob Sergeoff, vndt auch fier Jahro in deusche schull”, för 
vilket allt skolmästaren erhållit skolpeng. Kalitins skolgång är 1638 redan 
avslutad, vilket placerar skoltiden i Jamgorod under 1630-talets första år.54 
Skolan kan ha varit ett rent ortodoxt kyrko- eller lekmannainitiativ, men kan 
också utgöra en parallell till den skola som den för utbildning brinnande 
generalguvernör Skytte lät inrätta på Nyenskans vid Nevan 1632 och som i 
princip (men med föga framgång) vände sig även till lantbefolkningen.55 Ett 
svagt indicium i den riktningen kan vara att det i Torþakovs sammanfattande 
lista från 1650 (?) över barn som alls läst för honom ”i skolan” (vilket annars 
huvudsakligen gäller Ivangorod) finns en son till Bertel Kruus, Jacob 
Pederssons något ryskkunnige efterträdare som fogde på Jamgorod.56 Detta 
skulle då kunna vara något av det han måste uträtta för att göra rätt för sin 
förläning ”när så behöfwes”. 

På detta tidiga stadium av rysk skolundervisning i Ingermanland har vi 
kunskaper om ytterligare en rysk lärare och diak, som undervisar i ryska och 
finska och som kastar ljus på vilket slags personer som kunde komma på 
fråga för en tjänst som Torþakovs. Timofej Timofeev syn Popov, rysk 
skrivare på Nöteborgs slott, synbarligen diak i Nöteborgs hakelverk och med 
största sannolikhet son till den ryske prästen där, hade senast 1636 börjat 
avlönas som rysk diak i anslutning till skolan på Nyenskans. Han torde dock 
också ha varit den diak som redan 1632 skulle biträda den svenske 
praeceptorn i Nyen och för vilkens undervisning det bör ha varit som stadens 
”ryska skola” enligt regeringsbeslut 1634 skulle motta en rysk bibel för 
”ungdomens institution”.57 Som skrivare på slottet, skollärare och, som tycks 
rimligt, d’jaþok i hakelverkets kyrka, eller i alla fall skriftlärd prästson, bidrar 
han med en vacker parallell till Torþakov och bekräftar vår bild av hur 
provinsens kyrkliga skriftlärda användes. 

                
54 LVVA. 109 f., 2 apr., 1384 l., fo. 9–13. Läraren kallas i denna tyska översättning av det ryska 
testamentet för ”Jacob Sergeoff”, men Isaak Torþakovs elevlista från c:a 1650 (jfr nedan, fn 70) 
bekräftar Kalitin som hans elev. 
55 Se Pereswetoff-Morath i tryck b. 
56 I. Torþakovs odaterade (1650?) supplik t. A. Oxenstierna: RA. Oxenstiernska samlingen, E787; 
jfr om Kruus: RA. Livonica II: 364, 25/6 1639; ȿȺȺ. 278.1.XXV-187; KrA. MR 1626/17. – En 
aning om att denna första skola ändå hade ryskt medinitiativ ges möjligen av att ryssarna inte 
kommer att vilja skicka sina barn till ”then swenska Scholan” som inrättas på Jama ett decennium 
senare (H. Stahlius t. KM, 9/8 1643: RA. Livonica II:202). 
57 Rekonstruktion: EAA. 278.1.XXIV-77, fo. 721, 741, 825; RA. Östersjöprovinsernas 
räkenskaper, 91: Specialräkning över ingermanländska staten 1635/36; Nils Mannerskiöld t. H. 
Olsson, 8/3 1637: RA. Livonica II:362 [för Olssons placering jfr EAA. 278.1.XXIV-77, fo. 759ff; 
ibid. 278.1.XXIV-82, fo. 445ff; KrA. MR 1645/13, fo. 1066–1067]; protokoll Nöteborg 23/5 1636: 
RA. Livonica II:196; FRA. 9656; E. N. Aspegren t C. C. Gyllenhielm, 16/6 1639: RA. E3767 (Carl 
Carlsson Gyllenhielms samling); Saloheimo 1995:153; Pereswetoff-Morath 2008; v. Bonsdorff 
1891:446, jfr 448. Jfr Pereswetoff-Morath i tryck b. 
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Illustration. 3. Den tre mil långa vägen från Jamgorod (”Iamo”) till Ivangorod, c:a 1678 
(Andersins generalkarta, 1703/4 (KB. KoB St.f. Utl. kartor). 

    Till periferins centrum – skolmästaren i Ivangorod 
Senast i maj 1637 förelåg en rysk skola även i Ivangorods hakelverk.58 Då 
antas Torþakov som ”Rysk Skolemästare” i hakelverket och kan för den 
ändan kvittera ut Jamgorods djäknepenningar, 30 daler kopparmynt.59 Senast 
i samband med detta torde Torþakov med familj ha flyttat till Ivangorod och 
bosatt sig utanför hakelverket, där många av de mest inflytelserika borgarna 
bodde;60 i vilken utsträckning familjen vidare kommer att vistas på 
Vorob’evšþina är okänt. Som vi förstår när vi härnäst stöter på Torþakovs 
skola, var den sannolikt i rysk regi och nära knuten till hakelverksborgarna 
själva. Att lönepengar kunde kanaliseras genom guvernören tyder i så fall på 
                
58 Den var sannolikt äldre, och av potentiell betydelse för Torþakov kunde den ”Ryske 
skolmästaren på Ivangorod” vara, som avlönas på ingermanländska slottsstaten åtminstone 1631 
(RA. KA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 35, fo. 1214, 1362); prepositionen ”på” och 
löneförhållandet antyder dock att detta inte är en tjänst i hakelverket utan på slottet. — De första 
årtiondenas skolväsende i svenska Ingermanland förefaller mig mer komplext än de i litteraturen 
florerande uppgifterna och utredningarna ger vid handen (jfr Öhlander 1898:221–226; idem 
1900:177–188; Väänänen 1987:42–46; Naber 1995:22–36, sskt 34–36; 45–47, 53–54, 64–80; 
Lotman 2000:112–132). Särskilt ter sig osäkerheten stor vad gäller förhållandet mellan de ryska 
skolorna i Ivangorods hakelverk, fästningsskolan på Ivangorod och Narvas ”ryska skola” och 
senare dess trivialskola, samt, från 1647, mellan skolan i Narva och den i Narvas ryska förstad. Jfr 
även Pereswetoff-Morath i tryck b ang. den oklara skolsituationen i Nyen. 
59 N. Mannerskiöld t. L. Mattsson, 3[?]/5 1637: RA. Livonica II:362; Torþakovs kvittens av den 
2/6 1637 samt notis i räkenskaperna i: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 40: Jamo läns 
räkning 1636–1637. Redan i den äldsta kända bevarade längden över Jamgorods hakelverkare från 
1636 saknas familjen Torþakov (ibid.). 
60 Ex. mantalet i FRA. 9647; Pereswetoff-Morath 2009:203–205. Torþakov kan ha blivit särskilt 
inbjuden till Ivangorod, men vi kan inte utesluta att hans flytt också har att göra med att den sista 
prästen i Jamgorods hakelverk försvinner någon gång mellan 1628 och 1636, med den inverkan 
detta måste ha haft på ortens kyrkoliv. 
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något slags kompromiss och kan vara länkat till den katekesundervisning som 
kom att bedrivas där, liksom fallet kan ha varit i Jamgorod. 

Vår viktigaste ögonblicksbild av skolan härrör från oktober 1642, då 
Torþakov och en annan inte till namnet nämnd diak var lärare. Som vi ser av 
förhören efter ett uppträde i den ortodoxa kyrkan mellan superintendenten 
Henricus Stahlius (Stahell) och den ryska församlingen, låg ”Scholan, som 
Diaken Isac håller” i anslutning till den nya ortodoxa kyrkan i hakelverket. 
Då superintendenten med onödigt självsvåld tog sig före att förhöra de ryska 
skolpojkarna, visade sig Torþakov och hans djäknar betydligt mer 
tillmötesgående än såväl församlingsprästen Osip Markov som Torþakovs 
namnlöse kollega:61 

[...] gick Supintendens till Isaak Ryske Diaken, och examinerade hans 
disciplar, dher instellte sig åter Ryske Prestenn Oßippa och begynte 
der att ropa, att man icke dhem kunde wäll förhöra förr än be:te 
Oßippa bleff vthwister, och sedan bleffuo Poikarna förhörde, och 
eendeel aff dhem kunde theres Christendomsstycker läsa, och några 
Konung Dauidz Psalmer memoriter recitera. Then andre Ryske 
Diaken stack sig vthur wägen, stengde dören till, och wille icke låta 
sine Scholepoikar examinera. 

    Stahlius har mer eller mindre direkt kunnat gå från den ortodoxa kyrkan till 
skolan, och i likhet med honom kan den ryske prästen infinna sig från kyrkan. 
Även något senare planer på att Ivangorodborgarna skall bygga sig en skola62 
antyder att man fram till dess använder en (kyrko)lokal som inte är direkt 
ämnad som skolhus. 

I vårt försök att förstå såväl Isaak Torþakov som de i likhet med honom 
använda övriga diakerna är ännu en personhistorisk exkurs påkallad. Den 
”andre Ryske Diaken” var sannolikt Dementij Archipov, känd som rysk 
kollega vid Katedralskolan i Narva 1643 (Väänänen 1987:150).63 Den i 
Ivangorod födde ”DČmentejka Archipov syn” fixeras som avlönad 
”stolbovo[j] d’jaþ[ok]”, eller tullskrivare, i Ivangorod 1628.64 Känd i staden 
som en fyllbult och bråkmakare, visar han sig dock vid sidan av sina sysslor 
som tullskrivare och skoldiak ha också andra åligganden. Som ”Demente 
                
61 Relation av fem lutherska präster ang. händelserna 31/10 1642 i bilaga till E. Gyllenstierna t. 
KM, 24/3 1643: RA. Livonica II:170. Jfr ”att Prästen Åsip, icke allenast i Kyrkian, uthan och 
fölliandes Hl. Superintendenten: uthi Scholan, som Diaken Isac håller, oliudh giorde. der till Åsip 
nekade, dock bleff aff Probsten Hr Erich öfuertygat, att han hade så brukadt munnen, att dhe 
nödgades wijsa honom dören” (Protokoll 27/2 1643 i bilaga till samma brev). 
62 Stahlius ämbetsberättelse 16/3 1644: RA. Livonica II:202. 
63 Så många som lärare efterfrågade diaker torde inte ha funnits i systerstäderna Narva-Ivangorod, 
och när, av skäl som vi snart skall se, Dementij 1644 gjort sig omöjlig och en ny rysk lärare insätts 
i Katedralskolan 1644, tar denne samtidigt plats i den nya pedagogin i Ivangorods ryska hakelverk 
(M. Wennickis kvittens 3/8 1644: KrA. MR 1644/9, fo. 321; jfr även Väänänen 1987:45, 297). För 
en kyrklig koppling mellan Dementij och prästen Osip, jfr nedan. 
64 RA. KA. Baltiska fogderäkenskaper, F.415: 1620–1628. 
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schriffuaren” – protokolltexten återger här ryska förhandlingar – står han i 
april 1644 inför det ryska rådet i Ivangorod. Inte bara har han stulit rådets 
lagbok, ett synnerligen allvarligt brott; han har också stulit en bok ur kyrkan, 
såsom fader Osip vittnar. På pingstdagen 1643 har Dementij ”bedit honom i 
kyrkian att han måtte låna honom booken till Siunga vttaff, dett han och 
giorde, och När Gudztiensten waar förrättadt skulle han Demente laga dett 
dijt igen”. Dock glömde prästen bort det hela tills han behövde boken för fyra 
veckor sedan; och när varken präst eller klockare kunde hitta den, uppdagades 
att Dementij pantsatt den för brännvin på krogen. Han benådas trots sina brott 
till livet om han inom tre dagar för alltid packar sig från staden.65 Det står 
tämligen klart att ”Demente schriffuaren”, som sjöng under 
pingstgudstjänsten ur en liturgisk bok för de rörliga högtiderna (en 
Triodion?), är d’jaþok i kyrkan. Detta understryks ytterligare av att prästen i 
sitt letande inte vänder sig till någon ytterligare kyrkodiak i triaden präst–
diak–klockare, utan endast till den sistnämnde. I Archipov samsas alltså, om 
än kanske inte på en gång, funktionerna tullskrivare, skollärare och d’jaþok 
(eller: tulldiak, skoldiak och kyrkodiak). Att vi endast indirekt får fram 
uppgifterna om hans kyrkofunktion, förklaras av källäget: inga ortodoxa 
kyrkoräkenskaper finns bevarade för svenska Ingermanland; vi måste nöja oss 
med svenska räkenskaper som behandlar poster och funktioner av någorlunda 
direkt betydelse för den svenska administrationen. På grund av att 
mantalsskrivningen vidare ofta sköttes något annorlunda i hakelverken, har vi 
också den märkliga situationen att på de platser där det ortodoxa kyrkolivet 
kanske var livligast och prästerskapet mest kvalificerat, de reguljära 
återkommande uppgifterna om kyrkotjänarna ofta är mest sparsamma. 

Domslutet över Dementij Archipov förklarar också hur det 1644 
plötsligt kan finnas plats för en ny ”rysk” lärare såväl i Narva som i en ny, av 
de lutherska makterna uppmuntrad skola i Ivangorod. Men valet, som faller 
på den sannolikt vitryske och knappast ortodoxe lärde Matthæus 
Winnicki/Winnetzkij/Wenetzki, av allt att döma överhetens kandidat, verkar 
trots läpparnas bekännelse inte tilltala den ryska befolkningen; och oaktat att 
man är skyldig att avlöna honom, skickar få sina barn till Wenetzkis skola.66 
När Ivangorods ryska befolkning med kyrka och skola 1647 flyttas över till 
Narvas norra förstad och administrativt uppgår i Narva,67 förblir Torþakov 
skollärare. I denna nya regi förväntar han sig ersättning (”Solarium”) från den 
tysk-svenska magistraten i Narva både för sin tjänst i skolan och för sin i 
övrigt okända ”Gemeine Dienst”. Så skriver han i en supplik i september 
1649, då han ännu inte fått ut någon lön för dessa två år (EAA. 1646.2.278). 
Vi bör se detta i ljuset av en odaterad upprörd supplik från Wenetzki till 
                
65 EAA. 632.1.16, 1r–2v. Märk att den anklagade och några omständigheter anges inte helt korrekt 
i Lotman 2000:120. 
66 Stahlius t. KM, 14/9 1644: RA. Livonica II:202; det går inte att säkert avgöra huruvida Torþakov 
är den andre av de två skolmästare som året därpå (?) undervisar i ”läsande, skriffwande, räknande 
och bidiande” i denna illa besökta skola (H. Stahlius och E. J. Albogius t. KM, odat. (1645?): RA. 
Livonica II:202). 
67 Se Soom 1937:265–285; jfr Pereswetoff-Morath 2009:202–3. 
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magistraten om att Isaak kräver djäknepengar av honom, trots att det bara var 
Wenetzki som skulle förestå (”regere”) den ryska skolan.68 I april 1649 
beklagar sig superintendent Stahlius inför rätta att den ryska församlingen 
inte givit full lön åt hans protégé, diakonen Ignatij ”und Wenetzkij dem 
Rusischen Schulmeister” (EAA. 1646.1.78, fo. 29r), men några klagomål om 
utebliven betalning till Torþakov från församlingen luftas inte. Det exakta 
makt- och huvudmanna-förhållandet och de exakta uppdragen är svåra att 
reda ut, men att döma av nästa tillgängliga vittnesmål tycks Isaak bedriva läs- 
och katekesundervisning på ungefär samma sätt som i Ivangorod (skolan i 
Narvas förstad verkar f.ö. ligga i anslutning till den nya ryska 
Treenighetskyrkan69), och han gör det i sin egenskap av rysk kyrkotjänare i 
Narva. 

Hösten 1650 (?) gör Torþakov nämligen i en supplik till drottningen 
gällande att han är förordnad av generalguvernören och Narvas magistrat 

[...] vtj Skuulan, dett iag Ryßiske vngdomen och andras barn skulle 
lähra läsa Lutheri Lilla catechismo [tillagt i marg.: som är trykt i 
Stockholm] på Ryßiske språket, hwilket faller mig för swårt och till 
stoor beswär, att där wid förbliffwa, och ingen solarium till mitt 
vppehälle och födan. Men där och E Kong. Mtt. Allernådigst så 
behagade att förbe.te Ryßiske vngdoms vnderwijsning vtj förbe:te 
Lutheri lilla catechismi på Ryßiske språket må hafwa framgång, och 
iag deste bättre min högsta flijt där till anwenda kunde, Altså länder 
min vnderdånige på dett allraödmiukeligest böön och begäran E. 
Kong: M.tt allernådigst tektes lata förordna till mitt vppehälle vtaff E. 
Kong: Mttz och Kronones Pråwiantet i Narffwen. 

    Han tecknar sig ”Isaak Sergiev Kyrkio diak wed Ryßiske Kyrkian vtj 
Narffwen”, medan det på baksidan konstateras, sannolikt vid kungliga 
kansliet, att suppliken är från ”Ryßiske Schuulemestaren i Narven”.70 Det 
faktum, att nästan alla i den högintressanta elevlista, som han bifogar sin 
böneskrift, är ryssar, talar starkt för att hans hittillsvarande verksamhet i 
Narva främst varit vid en skola knuten till den ortodoxa kyrkan i förstaden 
och knappast i den tyska Gamla stan. Detsamma bör, till dess källorna ha gått 
att kontrollera, antas gälla uppgiften att han ännu 1651 var rysk skolmästare 
och lärare i ”ryska skolan” i Narva (Luther 2000:561). 

 

                
68 Det har givits ”singulari mihi Scholam Ruthenicam Regere, et Isaacus exigit a me partem 
accidentiarum Scholasticarum” (EAA. 1646.2.287). 
69 Jfr tomtboken i EAA. 1636.1.3522. 
70 Suppliken finns inlagd bland de ryska Narvaborgarna suppliker till Axel Oxenstierna, som 
dateras i följande not, och torde härröra från samma tillfälle; datering av den specifika suppliken 
bekräftas ytterligare av att Torþakov ju ett år tidigare vänt sig till Narvas magistrat i samma ärende 
och nu alltså går till högre instans. 
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     Uppdrag för stad, råd och statsmakt 
Av de tre bevarade suppliker till kanslern och de två till drottningen som 
Torþakov underskrivit å de ortodoxa borgarnas i Narvas förstad vägnar 
tillsammans med sin med-borgare Afanasij Sosna, med böner om skydd för 
deras trosutövning och deras köpenskap, kan vi någorlunda säkert sluta oss 
till att de två representerar Narvaryssarna vid drottning Kristinas kröning 
hösten 1650.71 Att han valts till deras representant vittnar om vilken position 
han nått. Säkert är det också ett taktiskt val från de ryska borgarnas sida: Dels 
hade Torþakov gjort kronan tjänster förut, vilket man kunde hoppas skulle ge 
honom en röst när han framförde deras krav och förhoppningar; dels hade han 
faktiskt vistats en gång i Stockholm något år (om än delvis i fångenskap) och 
därefter varit där ytterligare något, vilken erfarenhet måste ha setts som en 
fördel. Men även bortsett från sådana taktiska överväganden var Torþakov en 
man att räkna med. Hans unika situation belyses av att han samtidigt som 
ende ryske borgare hör till de ingermanländska jordägare som gemensamt 
bekostat den ingermanländska adelns representanter vid kröningen (jfr EAA. 
1656.1.32, fo. 9v); ty vid sidan av en gård i Narvas förstad (EAA. 
1636.1.3522) har han kvar sitt lilla gods i Jama län. Åtta år efter sin ankomst 
till Ivangorod hade Torþakov också blivit ”stadsskrifware i Iwangorods 
rådstugu” eller, som han själv undertecknade det ryska rådets 
domstolsprotokoll, ”ıɜɚɧɟɝɨɪɨɞɰɤɨɢ ɪɚɬɭɲɢ ɞɿɹɤɴ” (1645 och 1646/7) och 
”ɪɚɬɭɲɧɨɢ ɞɿɹɤ ıɜɚɧɟɝɨɪɨɞɰɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɭ[?]” (1646).72 Han förblev 
sannolikt på denna post till dess staden tvangs flytta och rådet miste sin 
timliga funktion. Men även statsmaktens representanter är medvetna om att 
den gamle ”Rysk[e] Skrifware[n] Isak” ännu kan vara av nytta, och 
åtminstone sommaren 1651 anlitas han av landshövdingen för att läsa ryska 
skrivelser som inkommit till Narva, sannolikt från vojvoderna i Novgorod 
och Pskov.73 

                
71 RA. E787 (Oxenstiernska samlingen). Det finns en fjärde, ej med namn underskriven supplik till 
kanslern, som uppenbarligen är från samma tillfälle. Supplikerna till drottningen finns i bilaga till 
C. Mörner t. KM, Nyen 2/9 1650: RA. Livonica II:171, och har alltså föregått de utsända på väg 
till Stockholm. Supplikerna är odaterade, men går att datera dels genom Mörners brev, dels genom 
det kungliga brev till Narvas borgare av den grekiska religionen av 27/11 1650 som besvarar flere 
av deras punkter och som finns publicerat i Akiander 1865:20–22. Det framgår av den sista 
suppliken till kanslern att supplikanterna ännu befinner sig i Stockholm tillsammans med 
representanter för själva staden Narva. 
72 EAA. 632.1.19, 1645–48, fo. 91v, 121r; Soom 1937:295. Ännu 1644 sköts sysslan av Stepan 
Ryžkov som gått före Torþakov till ett Ivangorod som suger åt sig provinsens bästa ryska krafter 
(EAA. 632.1.16, fo. 16v; jfr RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 40, fo. 49). Vid 
rättegångsförhandlingar i Nyenskans bisitter någon gång, sannolikt undantagsvis, för fall som 
kräver ryska protokollister, diakerna och prästsönerna Timofej Popov (om vilken se ovan) och Ivan 
Popov (jfr Pereswetoff-Morath i tryck b). 
73 ”för Ryske bref ifrånn Naaborskapet ahnkombne hann lääßet hafwer” (se 1651 års landbok i RA. 
Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 82, s. 347). 
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Illustration 4. Isaak Torþakovs signatur som Ivangorods rådssekreterare, 8/10 1646 
(EAA.632.1.19, fo. 91v). 

Isaaks position i samhället liksom de medel han kunnat samla ihop torde ha 
bidragit till äldste sonen Parfenijs framskjutna och iögonenfallande position i 
den yngre generationen ortodoxa Narvaryssar (med nära förbindelser med 
bland andra familjen Belous, en av provinsens mest välbärgade ryska 
köpmansklaner, och med resurser att med en av dess medlemmar under flere 
år arrendera ett av provinsens ryska adelsgods, medan godsets unge arvinge 
vistas i egentliga Sverige, i den märkliga ekonomiska symbios som tidigt 
uppstår mellan Ivangorods/Narvas ryska borgare och provinsens ryska 
adel).74 Men liksom det var kyrkodiaken som framträdde en gång på 1620-
talet när kornskrivarens skrud föll av Isaak Sergeev, är det kyrkodiaken vi ser 
när det världsliga råd som anlitar honom upphör att handha den egentliga 
styrelsen i staden. I dessa stunder rör vi åter mark, hörs åter klart en 
underliggande bordunton. 

När 36 av Narvas ryska rådsmedlemmar och inflytelserika ortodoxa 
borgare skickas till Stockholm efter det ryska infallet i Ingermanland 
sommaren 1656 (jfr Pereswetoff-Morath 2009:207–8) finner vi inte Isaak, 
trots att hans bägge söner med familjer är bland dem; och redan sommaren 
1654 har det varit hans äldste son som uppvaktat regeringen för 
Narvaryssarnas räkning (RA. Livonica II:210). I januari 1653 hade ”Isach 
Sehergiof” varit ”förrest till Ryslandh” och därvid bötfällts i likhet med 
många andra godsägare i Jamgorods län för att inte i tid ha betalat ett antal 
utlagor till Kronan.75 (Resor över gränsen var vanliga särskilt för ryska 
Ivangorod- och Narvaborgare, som ofta var på handelsresor till Pskov, 
Novgorod eller Moskva.) Den omfattande listan över godsinnehavare som vid 
slutet av 1654 ännu inte betalat för sina representanter vid kröningen 1650 
upptar också Torþakov, som dock till skillnad från flere avlidna inte anges 
som död. I en tomtbok över Narvas ryska förstad från 1653, som tycks kunna 
                
74 Ang. Belous jfr Pereswetoff-Morath 2009:225; för arrenderingen av godset Neverovicy, nu 
Muratovo, jfr t.ex. EAA. 1646.2.434. —Parfenij Isaakovitjs personliga arkiv för åren 1658–1667 
finns bevarat, men jag har för föreliggande artikel inte analyserat det. Jag hoppas kunna ta mig an 
detta för ingermanländska förhållanden helt unika material inom en snar framtid. 
75 E. Stenbocks skrivelse 3/1 1653: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 91. 
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ha notiser fram till 1655, anges dock Isaaks gård som tillhörig ”Isack Sergeoff 
Erben” (EAA. 1646.1.3522). Sannolikt går han bort 1654–55.76 

Om trohet och om tro 
Isaak Torþakov var en för ingermanländska förhållanden mångsidig skrivare, 
som vid olika tidpunkter uppbar vitt skilda uppdrag såväl från de svenska 
myndigheterna som från ryska kommuniteter. Under sitt liv var han verksam 
allra minst som kyrkodiak och delvis skollärare/skolmästare i Jamgorod, 
Ivangorod och i Narvas ryska förstad, kornskrivare på Jamgorod och 
sannolikt skrivare i dess hakelverk, som rådhusskrivare i Ivangorod samt som 
uttolkare av ryska skrivelser för svenska makthavande. Härutöver agerade 
han som staden Ivangorods utsände till Stockholm vid minst ett solent 
tillfälle. Som ingermanländska ryssar i gemen hade han kluvna lojaliteter, och 
var dessa låg berodde ofta på vem som betraktade; de hade inte  någon fast 
grund i sådan trohet till stora ting som stora män begärde. På alla sina orter 
kunde Torþakov vid något tillfälle framstå som en främmande överhets 
förlängda arm, men på alla sina orter njöt han också förtroendeuppdrag från 
sina stallbröder. Flexibilitet och pragmatism underlättade för alla inblandade. 

I undervisningen i den katekes han själv varit med om att ”corrigera” 
och som det förväntades att främst Ingermanlands ryska diaker skulle 
bibringa ungdomen (Öhlander 1898:218, jfr 181, 183), intog Torþakov 
naturligt ett av de främsta rummen, och han uppsöktes av eller blev 
anförtrodd de viktigaste studenterna – i hans elevlistor finner vi rysk adel, 
flere ryska präster samt ryska och tyska borgare. Samtidigt svor detta tveklöst 
mot vad många av Ivangorodryssarna kunde önska (jfr om situationen ex. 
Lotman 2000:118–119). Men trots att ”eendeel” av eleverna kunde recitera 
vad de skulle, så att han med viss framgång torde ha lärt dem att läsa ur bok 
och att memorera utantill, så var det på lektionerna säkert inte fråga om några 
teologiska utläggningar (möjligen utöver viss undervisning i ”bidiande”). 
Torþakov arbetade på den ryska ort där motståndet mot den lutherska 
katekesen var som mest intensivt, och det är antagligen särskilt Ivangorods 
ortodoxa som enligt en svensk rapport vill att ”deeres Prester” flitigt skall lära 
gamla och unga att ”rett läsa och bedie” ur ”deeres egne Ryska Böker”.77 Han 
var själv en dålig lutheran; ja, inte någon lutheran alls och inte heller någon 
luthersk propagandist. Trots alla fagra ord från den ryska eliten så är det i 
denna generation mest bara ”der Bojaren kinder” som förblir vid den nya 
lutherska tro de bibringas med bland annat den ryska katekesens hjälp; för 
hakelverksborgarnas och böndernas barn leder däremot det inlärda såvitt vi 
                
76 Full säkerhet äger vi inte. I jordeböcker för 1664, och till och med 1672, får man fortfarande lätt 
uppfattningen att Torþakov betalar utlagor för sitt gods, men fler kontroller av principerna för 
böckernas upprättande behöver göras. Det är sannolikt att föråldrade uppgifter medföljer just på 
denna punkt. 1684 anges säkert att ryske diaken i Opol’e ”innehafwer dhet som Ryska Diaken Isak 
Sergeoff på lijffztijdh innehafft” (FRA. 9705, ss. 268–269; ibid. 9719, ss. 324–325; FRA. 9745, s. 
40). 
77 P. L. Alebeck t. A. Oxenstierna, Narva 2/4 1643: RA. E758 (Oxenstiernska samlingen). 
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kan bedöma inte till stora resultat.78 Torþakov förblir alltid kyrkodiak, om än 
kanske, som många, med synkretistiska och växlande pragmatiska 
föreställningar. Och medan en son frodas i Narvas handel, gifter sig en annan 
med dottern till en hemlig Moskvaivrare, Torþakovs medsupplikant från 
1650, och kommer efter det ryska kriget att begravas i en klosterkyrka i 
Pskov.79 När superintendenten klagar över att de ryska prästerna och 
skolmästarna föga bekymrar sig om Bibel och tro utan blott hänger sig åt sina 
”papistiska” kyrkoceremonier, kan Torþakov ha varit i blickfånget.80 

Slutreflektion om språklig kompetens 
Vi måste kort återvända till vår utgångspunkt. Jag har medvetet undvikit den 
kvistiga frågan om huruvida Torþakov kan ha haft en hand med i det 
egentliga slututformandet av 1628 års katekes – vad innebar det att 
”fullborda” den ryska katekesen? – och valt att i resonemang som berör detta 
viktiga monument över den svenska lutheranismens strävanden i 
Ingermanland och Kexholms län i stället koncentrera mig på vilken ”typ” 
katekesens ryske ”korrektor” representerade. Det var en fråga som 
historiografin hade gjort nödvändig, samtidigt som den erbjöd ett tillfälle att 
betrakta ryskingermanländsk ”intellektuell” kultur under svenskt styre och de 
ofta missuppfattade diakerna ur nya synvinklar. Att det absoluta 
huvudansvaret för översättningen låg hos Hans Flörich kan knappast 
ifrågasättas idag, men det är därmed inte sagt att översättningen och 
språkformen tillkom helt utan input från andra. Även om få svenska slavister 
eller ryska nordister har det slags tvåspråkighet som kan förmodas hos 
Flörich (i hans fall tysk–rysk), är det kanske ännu färre som, åtminstone med 
dagens petimätriska förhållande till exakt definierad språkriktighet, skulle ta 
sig före att låta trycka en viktig text på sitt andraspråk utan att dra in mer eller 
mindre aktivt bidragande läsare, rådgivare och översättare på något stadium. 
Om detta vittnar också föreliggande volym. 

Någon litterär flerspråkighet skall vi hur som helst knappast vänta oss 
av Isaak Torþakov, och det faktum att vi kan konstatera flerspråkigt litterata 
personer bland hans forna studenter är hans förtjänst bara vad ryskan — och 
möjligen kyrkoslaviskan — ankommer.81 Att han i någon utsträckning kunde 
                
78 H. Stahlius t. generalguvernören 4/11 1652: RA. Livonica II:202; kontrastera t.ex. H. Stahlius t 
KM 9/8 1643, ibid. För adelsynglingarna var det heller inte den förträffliga undervisningen som 
gjorde skillnaden mellan ortodoxi och lutheranism, utan det faktum att man för att bevara sina 
privilegier var skyldig att utåt sett överge fädernas tro liksom naturlig kulturell osmos från andra 
ingermanländska ståndspersoner (Pereswetoff-Morath i tryck a)). 
79 SSA. Stockholms magistrat o. rådhusrätt. AI:17, ss. 547–548; Gadziackij 1945:21; Lebedev 
1895:18. 
80 H.Stahlius t. KM, inlämnad 16/5 1642: RA. Livonica II:202. 
81 Utöver de ortodoxa präster som läste katekesen med honom, och från vilkas händer vi bara har 
fåtaliga korta ryska notiser och underskrifter, är det särskilt instruktivt att uppmärksamma Gregori 
Aminoff (Grigorij Isaeviþ Aminev), född i Ingermanland omkring 1630 och sedan i tjänst upp till 
kaptens grad i flere svenska förband (Aminoff 1978:93f). Gregori skriver sig normalt med latinskt 
alfabet; ändå vet vi att han skrev sin fars komplicerade testament på ryska 10/4 1657 (något som 
oftare gjordes av biktfadern, men denne har här bara bevittnat handlingen). Tyvärr har vi dock bara 
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kommunicera med svenskar och tyskar efter att under en rad år ha varit 
verksam som en av två ryska ämbetsmän på Jamgorod och producerat 
räkenskaper som sedan skulle överföras till svenska, ter sig självklart. 
(Detsamma torde f.ö. gälla östersjöfinska.82) Vi har redan nämnt hur han 
nyttjades för att ”läsa” ryska dokument på kansliet i Narva, och vi vet att han 
hade lyckats undervisa ett antal ”lybska” elever i sin skola. Hans formella 
säkerhet torde däremot inte ha varit stor, och vi noterar att de kvittenser vi 
med säkerhet kan hänföra till hans hand är författade på ryska. När han 1650 
skall inlämna en skrivelse till kanslern i Stockholm – och det framgår att 
parallella skrivelser inlämnats till drottningen under denna vistelse – har det 
noterats för överlämnarnas bruk: ”ɷɬɭ ɩɨɞɚɬɢ ɤɚɧɰɟɥɟɪɭ”. (”Detta skall ges 
till kanslern.”) Detta knep, som även hans son Parfenij skall använda sig av 
längre fram för att hålla reda på icke-ryska skrivelser, kan förvisso helt enkelt 
motsvara de minnesanteckningar som många av oss är benägna att göra på 
vårt modersmål även i en främmandespråklig miljö,  men tillsammans med en 
uppgift i den andra skrivelsen till kanslern detta år tenderar den att bekräfta 
Torþakovs osäkerhet i högre nivåer av svenska och tyska. I den översatta 
skrivelsen sägs:83 

[...] dy Gud bättre oß, ded wij sielfwe icke kunna tala om wåres stora 
nöd och beswärings och klagemåhl in för E[rs] G[reflige] N[å]de[.] 
Wij hafwe intet heller någon Tålk som wår anlägne beswär och 
klagemål in för Hennes Kong: M.tt vtseij will, dy wij icke kunna 
sielffwe utsäija wår mening. 

Det är säkert heller ingen slump att man i ett juridiskt ärende, i december 
1633, när man i Ivangorod behöver ett vittnesmål från Torþakov i Jamgorod, 
sänder guvernörens tolk för att ta upp detsamma.84 Om Torþakovs kansliryska 
                                               
i behåll en svensk 1700-talsöversättning av testamentet (RA. Genealogica, vol. 120 (= 
Genealogiska samlingar av Daniel Tilas, IX)). Gregori hade lärt sig läsa i Stockholmskatekesen 
under Torþakovs vägledning, även om han till skillnad från sin bror Zacharias inte dessutom hade 
”läsit vti Scholan” för Torþakov (I. Torþakovs odaterade (1650?) supplik t. A. Oxenstierna i: RA. 
E787: Narva (Oxenstiernska samlingen)). Detta kan ha utgjort Gregoris hela ryska ”skolgång”, 
även om hans tid som följesven åt en svensk ambassad till Moskva och hans därpå följande 
inspärrning i Novgorod under upproret 1650 kan ha tränat nya aspekter av ryska i skarpt läge (jfr 
Pereswetoff-Morath i tryck a). 
82 Bortsett från att hela hans livssituation torde ha krävt detta, vet vi att Torþakov 1634 kan 
rapportera vad några karelare sagt honom och hans hustru, trots att uttryckligen ingen av dessa 
talar någon ryska (Protokoll bifogade skrivelse fr. Dorpats Hovrätt t. KM 6/3 1635, fos 203v–204r, 
jfr fo. 207v i: RA. Livonica II:101). 
83 RA. E787: Narva (Oxenstiernska samlingen). Jfr i den ej underskrivna suppliken från samma 
tillfälle att om Narvatyskarna bestrider deras begäran måtte kanslern ”oß förr än H. M.tz edsworne 
Translator förreser, till förhöör och muns [dvs. i konfrontation mellan parterna] stella låtha, ty 
elliest måste wij befara, at wåre ordh icke så troligen och rätt, som dhe elliest uthom all falskheet 
wäl framställas skole, vthsäijas” (ibid.). Den brasklappen måste ges att även den, som till vardags 
rådbråkade ett språk med någon framgång, gott kan ha dragit sig för att orera inför drottning och 
kansler, men temat om att inte kunna kommunicera är här ovanligt utvecklat. 
84 Protokoll bifogade skrivelse fr. Dorpats Hovrätt t. KM 6/3 1635, fo. 203r–v i: RA. Livonica 
II:101). 
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och hans allmänna duglighet som homo literatus vet vi numera något litet. 
Trots att han tveklöst var van vid att läsa och sjunga ur bok, vet vi dock ännu 
inget bestämt om hans kyrkoslaviska akribi. Vid detta måste vi stanna idag. 

* * * 
    Efter det att föreliggande artikel gick till redaktörerna tog jag del av en 
källa som bekräftar och preciserar några av mina antaganden. En nyfunnen 
lista över skattebetalare i Jamgorods hakelverk 1628–29 låter oss sålunda 
med större säkerhet förmoda att Isaak Torcakov (”Diack Isack 
Serieof/Seriof”) betraktades som kyrkodiak i Jamgorod även efter sin 
hemkomst från Stockholm 1628 (som trots allt torde ha ägt rum redan under 
sommaren 1628). Sannolikheten talar för att han var ensam fast kyrkotjänare i 
sin församling (Frälsarkyrkan?), medan prästen Stepan Grigor’ev med djaken 
Afanasij Matveev och ponomaren Andrej Volodimerov tjänstgjorde i en 
annan (Mariakyrkan?). Fader Stepan torde ha varit den anonyme präst som 
kallats till Stockholm 1626. Dessa kyrkotjänares vidare öden efter sommaren 
1629 är okänt, men vi vet att pesten 1630–31 ryckte bort många 
ingermanländska präster. En ortodox skola i Jamgorods hakelverk tycks ha 
funnits redan sommaren 1628, dvs innan den tryckta katekesöversättningen 
rimligen kan ha kommit i egentligt bruk (om den inte inrättades i samma 
stund som Isaak infann sig i Ingermanland med nytryckta exemplar!), ty 
samma lista upptar en »Skoludiak» vid namn Ivaška (FRA. 428a, ss. 519ff). 
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Laila Nordquist 
 
Ebba Brahe och Maria Sofia De la Gardie –  
två märkvärdiga kvinnor i stormaktstiden 
 
Ordet märkvärdig är hämtat från en bok som heter Märkvärdiga qvinnor, 
skriven av Ellen Fries. Hon lyfter här fram ett antal kända svenska kvinnor 
från den heliga Birgitta till Fredrika Bremer. Bland dessa finns Ebba Brahe 
och Maria Sofia De la Gardie. Ellen Fries var själv märkvärdig. Hon var den 
första kvinnan i Sverige som doktorerade år 1883. 
 En annan intressant bok om Ebba Brahes och hennes dotter Maria Sofia 
De la Gardies liv heter Kvinnliga brukspatroner och är skriven av Kerstin 
Westerlund. I boken nämns 292 kvinnliga brukspatroner, verksamma under 
1600-, 1700- och 1800-talen. De mest kända är Ebba och Maria Sofia. Men 
här finns också drottning Kristina av Holstein-Gottorp, Karl IX:s hustru, som 
efter makens död 1611 fortsatte att driva hyttor och hammare inom hans 
hertigdömen Värmland, Närke och Södermanland. Hon var mycket driftig 
och tog hjälp av utländsk expertis för att få största möjliga vinst i företagen. 
Hon drev bruken med så stor framgång att hon kunde bli en av tidens största 
finansiärer av kronans verksamheter. 
 Det var som änka en kvinna blev myndig och kunde stå som ägare till 
egendomar. Men också som gifta hade kvinnor ofta ansvar för ekonomi och 
egendomar när männen var frånvarande, t ex i krigstjänst.  
 
Ebba Brahe 
Ebba Brahe föddes 1596. Året innan hade Shakespeare skrivit sin 
kärlekstragedi Romeo och Julia. Historien med de två unga älskande, som 
inte fick varandra därför att familjerna sade nej, har sin svenska variant med 
Ebba Brahe och Gustav II Adolf i huvudrollerna – en historia vi alla känner 
till.  
 Förälskelsen mellan Ebba och kung Gustav II Adolf var djup och 
långvarig att döma av de brev som finns bevarade från honom till henne. Ett 
äktenskap dem emellan hade inte varit ”fel”. Hon var av fin börd, hade 
kungligt påbrå och hennes pappa var rik. Men vid hovet fanns motstånd och 
det troliga är att det var drottning Kristina (Karl IX:s hustru) som höll emot. 
Ebba och Gustav Adolf fick inte varandra men för dem gick livet vidare.  
 Ebba kom från en släkt av stridbara personligheter både på pappans och 
mammans sida. Hennes far Magnus Brahe hade dragit en vinstlott när han 
höll på hertig Karl i maktkampen inom den kungliga familjen. Andra nära 
släktingar stödde brorsonen Sigismund och fick gå i landsflykt eller blev 
avrättade i Linköpings blodbad.  Ebbas mormor Ebba Månsdotter Lilliehöök 
var en dam med skinn på näsan. Hon kallades Grev Ebba och var ofta 
inbegripen i rättsliga processer, ständigt beredd att försvara sin egendom. 
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 När Ebba var 15 år dog hennes mamma. Det innebar att hon flyttade 
hemifrån för att få sin fortsatta uppfostran vid hovet som hovjungfru hos 
drottning Kristina (Karl IX:s hustru). Hon fick en för sin tid konventionell 
adelsuppfostran med inriktning på praktiskt arbete snarare än boklig bildning.  
 
Ebba och Jacob – ett samspelt par i tiden 
På våren 1615 tog det slut mellan Ebba och Gustav Adolf och en ny friare 
trädde in på scenen, Jacob De la Gardie. Men han måste granskas noga innan 
han kunde accepteras. Här gällde det dottern till landets förnämste greve, 
Magnus Brahe. Högadeln gifte sig med varandra inom en krets av ett 
dussintal familjer. Jacobs kungliga börd, han var barnbarn till Johan III, och 
hans framgångsrika krigarkarriär räckte dock. Han hade dessutom blivit 
upphöjd till greve år 1615 med Läckö som grevskap. 
 Ebba och Jacob träffades på Strömsholm där hon vistades som 
hovjungfru hos änkedrottning Katarina (Gustav Vasas tredje hustru). Det 
arrangerade mötet föll väl ut och tycke uppstod dem emellan. Bröllopet stod 
på midsommardagen 1618 i Storkyrkan i Stockholm. Påföljande år blev Jacob 
ståthållare på Revals slott och landshövding över Estland, år 1622 blev han 
också guvernör över Riga och Livland. Samma år blev han utnämnd till 
riksmarskalk.  
 Som ämbetsman hade han ledningen över både den civila förvaltningen 
och armén. Hans håg stod dock inte till krig, och kungen beskrev honom som 
”något trög och sen, så ock mycket blöt i sitt kommando”. Inte heller i den 
civila karriären visade han någon större entusiasm och fick mycket kritik för 
det.  Däremot tycks både Jacob och Ebba ha haft näsa för affärer. I hans fall 
kunde det ju vara det sydfranska köpmansblodet. Hans far Pontus De la 
Gardie var son till en köpman i en liten stad i södra Frankrike men det är inte 
troligt att Jacob kände till sitt enkla ursprung. Den högadliga Ebba däremot 
gick emot sin klass, där man såg ner på handel och kommersiell verksamhet.  
 De fick arrende på länen Kexholm och Nöteborg under sex år med 
förlängning ända fram till 1630, vilket innebar mycket goda inkomster. Jacob 
ägnade sig också åt handel med spannmål och pälsverk. Det kan ju tänkas att 
det var i detta sammanhang som han kunde ha nytta av arkivet från 
Novgorod. 
 För Ebba innebar det nya livet nya roller. Hon fick leda ett stort hushåll 
i Revals medeltidsborg. Hon var dessutom nästan ständigt gravid. Under ca 
19 år, från 1619 till 1638, födde hon 14 barn, varav 7 överlevde till vuxen 
ålder.  
 Väl tillbaka i Stockholm år 1628 började ett liv som på många sätt blev 
glansfullt och expansivt. Under åren i Baltikum hade de samlat på sig en 
ansenlig förmögenhet och man igångsatte två stora byggprojekt som kom att 
överglänsa det mesta. I Stockholm byggdes ett stort stenhus som kom att 
kallas Makalös i folkmun och som väl kunde matcha det kungliga slottet Tre 
kronor. Ett nytt slott uppfördes norr om staden – Jakobsdal (senare Ulriksdal). 
Ebba var svag för lyx när det gällde kläder, smycken och inventarier. I 
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Stockholm hade hon en egen fransk leverantör som direktimporterade från 
Paris. Allt skulle vara enligt det senaste franska modet. En 
inventarieförteckning över några av hennes hus och gårdar visar på 
fullmöblerade hus med dyrbara textilier och föremål. Det var annars vanligt 
att den jordägande adeln fraktade med sig möblemanget mellan godsen därför 
att man inte hade råd att möblera alla. 
 Ebba odlade kontakterna med kungahuset och kom att få en nära 
relation till Gustav II Adolfs drottning Maria Eleonora. I den tidens jetset-liv 
var paret Ebba och Jacob ett okrönt kungapar som alla ville umgås med.  
 
Ebba som arbetsledare och brukspatron 
I det stora hushållet, som omfattade omkring 100 personer och som nästan 
kunde liknas vid ett hov, var Ebba arbetsledare och ansvarig för ekonomin. 
Jacobs tilltagande ögonsjukdom gjorde att hon dessutom fick ta över allt mer 
av skötseln av egendomarna redan under hans livstid. De var spridda i 
Sverige, Finland, Estland och Livland. Efter hans död 1652 blev hon formellt 
ägare till flera gods och gårdar. Ända sedan 1500-talet hade mellan en 
fjärdedel och en femtedel av adelns jordar varit i kvinnors händer, så det var 
ingen ovanlighet att en änka styrde över stora arealer. 
Jacob hade efter hemkomsten till Sverige lagt ner stor energi på utveckling av 
sina bergsbruk och Ebba delade hans intresse. Järnmalmsbrytning och export 
av förädlat järn fick allt större betydelse och familjen ägde flera järnbruk och 
gruvor i Bergslagen. Från omkring 1640 tog Ebba alltmer över driften och såg 
till att produktionen ökade. Hon hade en högst pragmatisk inställning till de 
starka anti-merkantila krafter som fanns inom den förnämsta elit hon 
tillhörde. När myndigheterna en gång kom på henne med att tillverka mer än 
hon hade tillstånd till kommenterar hon detta i ett brev: ”Blir jag dömd till 
böter så betalar jag, men sedan gör jag så mycket järn jag vill.” ”Grevinnans 
järn” var känt för att vara av högsta kvalitet och hon skaffade sig till exempel 
en tioårig ensamrätt att gjuta pelare och stänger som exporterades till 
Amsterdam. Hon deltog i utvecklingen av en järnhantering som så 
småningom skulle bli en viktig del i industrialiseringen av Sverige. 
 När Ebba Brahe dog år 1674 var hon 78 år gammal. Hon fick ett långt, 
händelserikt och vad man kan förstå lyckligt liv tillsammans med sin man. In 
i det sista var hon verksam och såg framåt.  
 
Maria Sofia De la Gardie 
Om Ebba Brahe hade varit en ambitiös och framgångsrik brukspatron skulle 
man kunna kalla hennes dotter en storföretagare. Hon hade ambitioner att 
göra Sverige till en industrination. I denna strävan låg hon ungefär 20 år före 
sin tid och det är en av anledningarna till att hon fick uppleva många bakslag i 
sina företag. Sedan var hon antagligen för otålig men det var inget fel på 
hennes idéer och entreprenörsanda.  
Maria Sofia föddes 1627 i Reval som det sjunde barnet till Ebba och Jacob. 
Av dessa första sju barn skulle bara två överleva till vuxen ålder, nämligen 
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Magnus Gabriel, född 1622, och hon själv. Redan i tioårsåldern hade hon 
blivit hovfröken hos den jämnåriga blivande drottning Kristina och de två 
tycks ha kommit bra överens. Maria Sofia gifte sig 16 år gammal med den 14 
år äldre Gustav Oxenstierna, brorson till Axel, den store rikskanslern.  
 Efter fem års äktenskap dog Gustav oväntat bara 35 år gammal, och 
Maria Sofia blev vid 21 års ålder änka med två små döttrar. År 1651 blev hon 
utnämnd till överhovmästarinna vid drottning Kristinas hov vilket var en hög 
chefspost, och i den egenskapen räknades hon som rikets första dam utanför 
kungahuset. Hon stannade kvar på posten till drottningens abdikation 1654. 
 Kristina tyckte om familjen De la Gardie och var ofta på besök både på 
Jakobsdal och Tyresö slott två mil söder om Stockholm. Det senare slottet 
hade Maria Sofia ärvt efter sin man. Vid drottningens kröning år 1650 utgick 
processionen från Jakobsdal och medlemmar i familjen De la Gardie deltog 
på framskjutna platser i ceremonierna.  
 
Maria Sofia vill ej vara ”onyttig och maktlös” 
Storebror Magnus Gabriel hade gjort en lysande karriär. Han blev riksråd vid 
24 års ålder, senare fältmarskalk, generalguvernör över Livland, 
riksskattmästare och riksmarskalk mm. Genom sitt kön var Maria Sofia 
utestängd från en sådan karriär. Den enda kvinnan i hela landet som hade reell 
politisk makt var drottning Kristina. Ett område som däremot inte var stängt 
för kvinnor var näringslivet. Som änka hade Maria Sofia en viss 
självständighet, och hon ville inte vara ”onyttig och maktlös” som hon en 
gång uttryckt det. Det första hon tog itu med var att organisera sitt betydande 
jordinnehav till mer sammanhängande enheter. En stor del av det låg i 
Baltikum. Därifrån tog hon hem framförallt spannmål och kött på egna skepp. 
Hon hade ett stort föredöme i sin far Jacob som på 1620-talet hade sålt råg till 
borgarna i Reval och Riga.  
 
Ny inriktning för adeln 
Från 1660-talet skedde en stor förändring i adelns uppfattning om sig själv. 
Enligt gamla traditioner hade de fyra stånden olika uppgifter. Det var 
borgarna som skulle syssla med kommers medan adeln skulle se till det 
allmännas bästa. Jacob och Ebba hade utgjort en kombination. Maria Sofia 
ville pröva en annan modell som låg i tiden och som skulle höja landets och 
hennes eget välstånd – egen produktion. År 1673 kom också ett kungligt 
plakat som slog fast att adeln hade rätt att bedriva handel. Man hade insett att 
Sverige inte kunde förbli ett efterblivet jordbruksland, och olika näringar 
skulle stödjas. Den åsikten hade Maria Sofia haft länge. 
 Hon kom med idéer och uppslag till företagande som under andra 
förhållanden skulle ha varit livskraftiga men som gick under inte minst därför 
att staten var en sådan oförstående motpart. Man kan säga att hon som 
aristokrat var både för tidigt och för sent ute. För tidigt för att hennes projekt 
skulle backas upp av likställda och för sent ute eftersom högadeln under 
denna tid knäcktes av reduktionen.  
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 För att få nya idéer gjorde hon som Peter den Store några decennier 
senare – hon for ut i Europa på en årslång studieresa 1664, framför allt till 
Holland, det driftigaste landet i Europa. För en kvinna var detta extremt 
ovanligt. Hon ville veta allt om hur holländarna nått sin position med de 
blygsamma förutsättningar som fanns. Hon undersökte hur olika företag 
fungerade för att kunna omsätta kunskaperna till svenska förhållanden. Och 
hon försökte sig på det mesta: hon sålde saltsjöfisk från egen skuta i Mälaren, 
och hon fungerade som privat lånebank, mest till släkt och vänner men på en 
helt affärsmässig nivå. Hon försökte sig på egen export av varor och 
jordbruksprodukter, timmerfrakter till Spanien där fartygen återvände med 
salt. Hon gick in i rederibranschen, var delägare i Louis de Geers Afrikanska 
Handelskompani där man skulle byta till sig guld och elfenben mot 
europeiska varor. Hon låg i frontlinjen och satsade, förlorade ofta, men kom 
igen. 
 Hennes största insatser gjordes i Tyresö utanför Stockholm och 
Krapperup i Skåne. Krapperup ligger nästan längst ut på den halvö som heter 
Kullen. 
 
Verksamheten i Tyresö och i Krapperup 
Vid Tyresö fanns ett sjösystem med forsar och fall som gick igenom 
egendomen och tillgången på vattenkraft var stor. Råvarorna fanns på nära 
håll; järn, koppar, timmer mm. Här fanns redan före Maria Sofias tid såg, 
kvarnar för mjöl och papper, smedja, tegelslageri, brännvinsbränneri med 
krog, kopparhammare, klädesväveri mm. Sammanlagt fanns ett dussin 
anläggningar av olika typ vid de tre forsarna. Maria Sofia fortsatte driften av 
dessa verksamheter och startade dessutom ett oljeslageri. Man utvann olja ur 
linfrö och hampfrö.  
 1667 köpte Maria Sofia godset Krapperup. Skåne hade just blivit 
svenskt och svenskar köpte upp gods och gårdar billigt från danska adelsmän 
som flyttat tillbaka till Danmark. På Krapperup fanns stenkol och Maria Sofia 
ville bryta den för att förse svenska fyrar med bränsle. Företaget borde ha 
blivit lönsamt men omständigheterna gjorde att allt gick fel. Området blev 
krigsskådeplats på 1670-talet, och på 1680-talet kom indragningen till kronan 
av godsen från högadeln. 
 Ingen satsade i så stor skala som Maria Sofia. Hon hade viljestyrka och 
hon gav inte upp. Men kostnadskrävande processer, brist på kapital och andra 
problem blev övermäktiga och till slut konfiskerades all hennes egendom. 
Man kunde ha unnat henne ett bättre öde. 
 Hennes stora framgång, som vi kan se det, låg i att hon skapade idéer 
för framtiden och i hennes obrutna vilja att ta sig utanför de gränser som 
samhället placerat henne inom. 
 
 
 
 

115



 

�
 

Litteratur 
Björkman, G. Maria Sophia De la Gardie. Kvinna i stormaktstiden, 
Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, Helsingborg 1994. 
Fries, E. Märkvärdiga qvinnor. Andra serien: Svenska qvinnor, Stockholm 
1891. 
Grill, E. Jacob De la Gardie. Affärsmannen och politikern 1608 -1636, 
Göteborg 1949. 
Karlson, W. Ebba Brahes hem. Ett herremansinventarium från 1600-talet, 
Lund 1943. 
Lundström, P-M. Kristina av Holstein-Gottorp – renässansfurstinna, 
Drottningar – kvinnlighet och makt, Tidskriften Livrustkammaren, Stockholm 
1999.  
Norrhem, S. Ebba Brahe, Makt och kärlek under stormaktstiden, Lund 2007. 
Sjöberg, M. ”Ebba Brahe och hennes tre kärlekar”, Mare Nostrum, Skrifter 
utgivna av Riksarkivet 13, Stockholm 1999. 
Westerlund, K. Kvinnliga brukspatroner, Tekniska museet, Stockholm 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116



 

�
 

Ordförklaringar 
 
Altyn (pl altyny) Myntenhet. 1 altyn = 3 kopek = 6 den’gi. 
 
Arkimandrit 

 
Rangen näst under biskop i den ortodoxa 
munkhierarkin. 

 
Bobyl' 

 
Jordlös bonde, ej skattepliktig. 

 
Bojar 

 
Medlem av den ärftliga jordägande 
aristokratin; den högsta rangen inom den 
administrativa aristokratin. ”Bojarerna” 
kan åsyfta Jakob De la Gardie och Ivan 
Odoevskij, dvs de högsta styresmännen i 
den novgorodska staten. 

 
Bojarson. 

 
Kategori inom den lägre moskovitiska 
adeln. 

 
ýet’, ýetvert’ (pl þeti, þetverti) 

 
Ytmått motsvarande 0,545 ha. 

 
Den'ga (pl den'gi) 

 
Myntenhet. 6 den'gi = 3 kopek = 1 altyn. 

 
Djaþek, djaþok 

 
1. Läsare, kantor och skrivare i en kyrka. 
2. Den lägsta rangen av skrivare på ett 
kansli eller inom den lokala 
administrationen. 

 
Djak 

 
Den högsta rangen på ett kansli, 
överhuvud för ett kansli. 

 
Förrädare 

 
Förrädare kallas i Ockupationsarkivets 
handlingar adelsmän som lämnade 
Novgorod och begav sig till det fria Pskov 
eller österut för att ansluta sig till de 
moskovitiska trupperna. 

Gost'  
Storköpman med vissa privilegier. 

 
Guba (pl guby) 

 
Lokalt distrikt med ansvar för juridiska 
och polisiära frågor. 

 
Gubnoj starosta 

 
Ålderman i en guba, med juridiska och 
polisiära befogenheter. Vald av den lokala 
adeln och själv adelsman. 

 
Hegumen 

 
Abbot. 

 
Kvass 

 
Ett slags syrlig svagdricka. 

 
Lub 

 
Viktmått för torra varor, t ex salt. 1 lub = 
10 pud. 
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Metropolit 

 
Kyrklig rang mellan ärkebiskop och 
patriark. 

 
Novgorodka 

 
Äldre typ av mynt, här enhet för 
beskattning av gårdarna i staden. 

 
Novgorodskaja þetvert’ 

 
Ett av kanslierna i Moskva som ansvarade 
för finansiella frågor i en rad uezdy i 
nordvästra och norra Ryssland. 

 
Obža 

 
Enhet för skatteuttag som motsvarar en 
viss areal. Term som är typisk för 
Novgorod-området (jfr vyt’). 

 
Pjatina 

 
”Femting.” Administrativ enhet som 
omfattar en femtedel av Novgorod-
området. Systemet infördes av den 
moskovitiska staten på 1480-talet. I 
nordväst Vodskaja pjatina, i sydväst 
Šelonskaja pjatina, i sydöst Derevskaja 
pjatina, i öster Bežeckaja pjatina, i nordöst 
Obonežskaja pjatina. 

 
Pogost 

 
Socken. 

 
Polovina 

 
Varje pjatina delades i två hälfter 
(polovina = hälft). 

 
Poltina 

 
Myntenhet. 1 poltina = 100 den’gi = 16 
altyny och 4 den’gi. 

 
Pristav 

 
Person som förordnats att ledsaga. 

 
Pud 

 
Viktmått motsvarande 16,4 kg. 

 
Riza 

 
Metallbeklädnad på en ikon, t ex av silver.

 
Sažen’ 

 
Längdmått motsvarande ca 2 m. 

 
Socha 

 
Enhet för skattebeläggning, större än en 
obža.

 
Sofijskaja storona 

 
Floden Volchov delar Novgorod i två 
delar: Sofiasidan (där Sofiakatedralen 
ligger) och Handelssidan eller Torgsidan. 

 
Sotnik 

 
Befälhavare för en trupp soldater. 

 
Stol'nik 

 
Taffeltäckare. 

Streltser Reguljära infanteritrupper beväpnade med 
musköter. 
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Tjuvar Förrädare mot den novgorodska staten. 
 
Torgovaja storona 

 
Floden Volchov delar Novgorod i två 
delar: Handelssidan eller Torgsidan och 
Sofiasidan (där Sofiakatedralen ligger). 

Uezd (pl uezdy) Den grundläggande territoriella 
administrativa enheten i den moskovitiska 
staten med sitt centrum beläget i en stad.  

 
Underdjak 

 
Kanslist underställd en djak på ett kansli. 

 
Vedro 

 
Rymdmått motsvarande 12-16 liter. 

 
Vojevod 

 
Lokal representant för den högsta makten 
(vanligtvis militär). 

 
Volost' (pl volosti) 

 
Territoriell administrativ enhet inom en 
uezd.

 
Vyt' 

 
Enhet för skatteuttag som motsvarar en 
viss areal. (Jfr obža.) 

 
Zemskij sobor 

 
Ett slags riksdag med valda representanter 
från olika sociala skikt. Fria bönder var 
representerade på mötet 1613 (dock ej de 
livegna bönderna). 

 
Zemskij  

 
Adjektiv avlett av ordet zemstvo. 

 
Zemstvo 

 
Valda organ för lokalt självstyre. Under 
andra halvan av 1500-talet och under 
1600-talet fanns zemstvo-rådstugor som 
ansvarade för frågor såsom 
domstolsväsende och skatteuppbörd. 
Dessa rådstugor hade skapats genom Ivan 
IV:s zemstvo-reform.  

 
Årtal 

 
Årtal räknades från världens skapelse som 
ansågs ha ägt rum år 5508 före Kristi 
födelse. Året börjar den 1 september. 
Detta innebär att t ex år 7123 motsvaras 
av år 1614/15. Ofta utelämnades siffran 7, 
varför även årtalet 123 motsvarar 
1614/15. 
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Novgorodiana Stockholmiensia, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɧɚɱɚɬɚ ɜ 1995 ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɜ 
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɛɵɥ ɢɡɞɚɧ ɜ ɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ 
(2005, 2009) ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ  Accounts of an occupied city. Catalogue of the 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɛɟɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ 
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ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 1611–1617 ɝɝ. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɬɨɥɛɨɜɫɤɨɝɨ 
ɦɢɪɚ ɨɧ ɛɵɥ ɜɵɜɟɡɟɧ ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ əɤɨɛɨɦ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɢɡ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ.   
ɗɬɨɬ ɚɪɯɢɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɨɤ. 30 000 
ɥɢɫɬɨɜ) ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɪɯɢɜɚɯ. 
ɋɬɨɥɶ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɧɢ ɨɬ ɨɞɧɨɣ 
ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɢɡɛɵ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
     ɋɨɜɟɬɫɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢɤɚɦ ɛɵɥɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɜɵɟɯɚɬɶ ɜ ɒɜɟɰɢɸ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ, ɧɨ ɩɨɫɥɟ 
ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ 
ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɚɪɯɢɜɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ 
ɤɚɬɚɥɨɝɨɦ. 
     Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɚɦɹɬɢ Ⱥɧɞɟɪɫɚ ɒɺɛɟɪɝɚ (1926–1990). 
ɋ 1967 ɝ. ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɠɢɡɧɢ ɨɧ ɛɵɥ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɉɧ ɨɛɪɚɬɢɥ ɫɚɦɨɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɢ ɡɚɧɹɥɫɹ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ. ȿɝɨ 
ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɚɪɯɢɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɩɨɱɜɭ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɬɨɝɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ 
ɒɜɟɰɢɢ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2011 ɝɨɞɚ. 
    Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ Novgorodiana Stockholmiensia ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɩɪɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɒɜɟɞɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. 
 
    ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ                                       ȼɟɥɢɤɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ.  
 
    ɗɥɢɫɚɛɟɬ Ʌɺɮɫɬɪɚɧɞ                      Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ 
 
    19 ɢɸɧɹ 2012  ɝ.  
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ɗɥɢɫɚɛɟɬ Ʌɺɮɫɬɪɚɧɞ 
 

ɉɚɦɹɬɢ Ⱥɧɞɟɪɫɚ ɒɺɛɟɪɝɚ 
 

     ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 1990 ɝ. ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 64 
ɥɟɬ. ȿɝɨ ɫɦɟɪɬɶ ɛɵɥɚ ɫɤɨɪɨɩɨɫɬɢɠɧɨɣ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɣ. Ɉɧ ɛɵɥ ɩɨɥɨɧ ɠɢɡɧɢ, ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɫ 
ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɠɞɚɥ ɩɟɧɫɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɫɦɨɠɟɬ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɩɢɫɚɬɶ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ɨ ɥɟɬɨɩɢɫɰɟ ɂɜɚɧɟ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɟ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. 
     Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɫɥɚɜɢɫɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ 
ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɩɪɢɜɥɟɤ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɮɨɧɞɭ. ȿɝɨ ɫɦɟɪɬɶ ɛɵɥɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɟɪɟɣ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɨɣ 
ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɢ.  
     Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɫɬɚɥ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ  
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ 1967 ɝ. Ɉɧ ɬɨɝɞɚ ɫɦɟɧɢɥ ɉɟɟɬɟɪɚ 
Ⱥɚɪɭɦɚɚ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɢ ɛɚɥɬɨɥɨɝɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ «Urslavische Grammatik». ɋ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜ 1944 ɝ. 
ɪɭɫɢɫɬɢɤɚ ɢɦɟɥɚ ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɚɧɚɥɢɡ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɹɡɵɤɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ 1940-ɯ ɝɝ. ɤɚɮɟɞɪɭ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ Ɇɚɤɫ Ɏɚɫɦɟɪ, ɧɨ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɨɥɭɱɢɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɭɪɭ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɨɧ ɩɨɤɢɧɭɥ ɒɜɟɰɢɸ. Ȼɭɞɭɱɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ, ɨɧ 
ɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɥɨɜɚɪɟɦ. ȼ ɷɬɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɟɦɭ ɩɨɦɨɝɚɥ ɦɨɥɨɞɨɣ ɚɫɩɢɪɚɧɬ Ƚɟɧɪɢɤ Ȼɢɪɧɛɚɭɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚɳɢɬɢɥ ɫɜɨɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɜ 1958 ɝ. ɢ 
ɫɬɚɥ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɜ UCLA ɜ Ʌɨɫ-Ⱥɧɞɠɟɥɟɫɟ. ȼɫɟ, ɤɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ, ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɦɢ. Ʉɫɬɚɬɢ, ɷɬɨ 
ɨɧ ɩɟɪɜɵɦ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. ȼ 1964 ɝ. Ȼɢɪɧɛɚɭɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɫɬɚɬɶɸ ɨɛ 
ɷɬɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ.1 ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶɢ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 
ɧɚɦɢ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɚɪɯɢɜɚ, ɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ.  
     Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤ ɭɱɟɧɵɣ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɭɱɟɧɵɯ ɤɚɤ Ɇ.Ɏɚɫɦɟɪ, ɉ.Ⱥɪɭɦɚɚ ɢ 
Ƚ.Ȼɢɪɧɛɚɭɦ. ȼ 1960-ɟ ɝɝ. ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ ɩɪɢɲɥɨ ɧɨɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ 
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɩɨ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɟ. ɂɡ ɧɢɯ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɴ Ȼɚɪɛɪɨ ɇɢɥɶɫɫɨɧ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɒɺɛɟɪɝɚ 
ɡɚɧɹɥɚ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɭɪɭ. Ɍɟɦɨɣ ɟɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

                
1  Birnbaum H. Novgorodiana Stockholmiensia. I. Zur Bedeutung und Geschichte der 
Novgoroder Akten des Stockholmer Reichsarchivs  // Scando–Slavica 10, 1964. S. 154–
173. 
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Ȼɚɪɛɪɨ ɇɢɥɶɫɫɨɧ ɛɵɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ «Novgorodiana 
Stockholmiensia».  
     Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɡɚɳɢɬɢɥ ɫɜɨɸ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɜ 1964 ɝ. Ɉɧɚ 
ɢɦɟɥɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɦɭ. ȼ ɧɟɣ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ 
ɝɪɟɱɟɫɤɢɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɦ. Ɍɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ, ɧɨ ɡɚɬɨ ɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞ ɛɵɥ 
ɧɨɜɵɦ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. ɒɺɛɟɪɝ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ 
ɪɚɡɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɧɧɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ, ɢ ɫɦɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɢɫɰɵ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ 
ɫɤɪɢɩɬɨɪɢɹɯ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥɢ ɢ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ. 
      Ɉɞɧɚɤɨ ɥɶɜɢɧɭɸ ɞɨɥɸ ɫɜɨɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥɧɞɟɪɫ 
ɒɺɛɟɪɝ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɛɨɝɚɬɵɦ ɫɨɛɪɚɧɢɹɦ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ 
ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ ɢ ɫɬɚɪɨɩɟɱɚɬɧɵɯ ɤɧɢɝ, ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɚɪɯɢɜɚɯ ɢ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɟɝɨ ɜɞɨɯɧɨɜɢɥɚ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɚɹ ɫɬɚɬɶɹ 
Ȼɢɪɧɛɚɭɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɛɵɥɚ ɩɪɹɦɵɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɧɟɟ ɨɩɢɫɢ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. ȿɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ 
ɞɢɩɥɨɦɚɬ-ɩɟɪɟɛɟɠɱɢɤ ɋɟɪɝɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɫɤɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɚ ɨɩɢɫɶ ɧɟ ɛɵɥɚ 
ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɚ; ɨɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɬɪɟɯ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, 
ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ. 2  Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɫɤɢɣ 
ɡɚɜɟɪɲɢɥ ɢ ɭɬɨɱɧɢɥ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɚɪɯɢɜɚ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ 
Ʉ.əɤɭɛɨɜɵɦ, ɋ.Ʉɥɚɫɨɧɨɦ ɢ Ʉ.ɉɨɥɢɟɤɬɨɜɵɦ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX–ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɜ., 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɜɟɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɜɢɬɤɨɜ ɧɚ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɢɧɞɟɤɫ ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɟɧ ɫ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ. ȿɝɨ ɨɩɢɫɶ ɬɨɠɟ ɧɟ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɪɯɢɜɚ, ɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɣ, ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
«ɜɯɨɞ» ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɚ.   
     ɍ Ⱥɧɞɟɪɫɚ ɒɺɛɟɪɝɚ ɛɵɥɚ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɠɢɜɨ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɧɚɯɨɞɤɚɯ, ɢ ɫɜɨɣ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ ɨɧ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥ ɞɪɭɝɢɦ. 
Ɉɧ ɫɨɛɪɚɥ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ ɤɪɭɝ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɢɡɭɱɚɜɲɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ 
ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ. ȼ 1985 ɝ. ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «RA-nytt» ɨɧ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ 
ɫɬɚɬɶɸ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɒɜɟɰɢɢ – ɡɨɥɨɬɚɹ ɠɢɥɚ 
ɞɥɹ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ». ȼ ɧɟɣ ɨɧ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ «ɦɚɥɨ ɫɬɪɚɧ ɜɧɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ 
ɦɢɪɚ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɢɟ ɛɨɝɚɬɵɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɒɜɟɰɢɹ». Ƚɥɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɬɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɚ ɜ ɒɜɟɰɢɸ ɜ XVI ɢ 
XVII ɜɜ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɒɺɛɟɪɝ ɤɪɚɬɤɨ ɨɩɢɫɚɥ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɢ 
ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɫɥɚɜɢɫɬɚɦ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɮɨɧɞɵ ɜ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢ ɧɚɲɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ, ɨ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɡɜɨɞɚ, ɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ 
ɞɨɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɧɚɭɤɨɣ. ə ɧɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ 

                
2  Dmitrievsky  S. Ockupationsarkivet från Novgorod 1611–1617, I–II. ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɥɢɱɧɵɯ 
ɢɦɟɧ III. [Ɇɚɲɢɧɨɩɢɫɶ], Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɒɜɟɰɢɢ. Stockholm, 1955–1961. 
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ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɫɥɚɜɢɫɬɵ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
’ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ’ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ». 
     Ɇɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɯɨɬɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɢ ɫɥɟɞɭɸɬ ɟɝɨ ɩɪɢɡɵɜɭ.3  Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɧɟ ɦɨɝ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɨɪɨɝɚ ɜ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɒɜɟɰɢɢ, ɯɪɚɧɹɳɢɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɭɞɟɬ ɨɬɤɪɵɬɚ ɢ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ.4 
     ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1970-ɯ ɝɝ. ɒɺɛɟɪɝ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦ 
ɩɟɪɝɚɦɟɧɧɵɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦ, ɯɪɚɧɹɳɢɦɫɹ ɜ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ.  ȼ 
ɩɨɯɨɞɚɯ ɩɨ  Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɤɨɧɰɟ XVI ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜ. ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɜɨɣɫɤɚ 
ɝɪɚɛɢɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ ɩɨɞ ɉɫɤɨɜɨɦ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɦ. ȼ ɲɜɟɞɫɤɢɯ 
ɩɪɢɤɚɡɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɪɚɡɪɟɡɚɥɢ ɩɨ ɥɢɫɬɚɦ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɢ ɩɟɪɝɚɦɟɧɵ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɥɨɠɟɤ  ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɥ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ 
ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ɍɚɤɚɹ ɭɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɢɝɥɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚɝɪɚɛɥɟɧɧɵɟ ɤɧɢɝɢ – ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɢ ɫ ɥɚɬɢɧɫɤɢɦɢ 
ɪɭɤɨɩɢɫɹɦɢ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɰɟɪɤɜɟɣ ɢ ɭɠɟ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ 
ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɩɟɪɝɚɦɟɧɧɵɯ ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɜ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢɡ ȼɟɬɯɨɝɨ ɢ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɟɬɨɜ ɢ ɢɡ ɉɪɨɥɨɝɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɒɺɛɟɪɝ 
ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɞɨɥɝɨ ɡɚɧɹɬɶ ɢɦ 
ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ. 
     ɇɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɩɨɩɨɥɧɢɥɨɫɶ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɤ 
ɒɺɛɟɪɝɭ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɩɨɫɬɭɱɚɥɚɫɶ ɞɚɦɚ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɭɦɤɨɣ ɜ ɪɭɤɚɯ. ȼ ɫɭɦɤɟ 
ɛɵɥɨ ɨɤɨɥɨ 40 ɞɪɟɜɧɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɩɟɪɝɚɦɟɧɧɵɯ ɨɬɪɵɜɤɨɜ. Ɉɧɚ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɭɦɟɪɥɚ ɟɟ ɬɟɬɹ, ɢ ɭ ɧɟɟ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɜ ɝɚɪɞɟɪɨɛɟ 
ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɷɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ. Ⱦɨ ɷɬɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɡɚɦɤɟ 
ɋɬɚɜɫɭɧɞ ɩɨɞ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɟɦ ɢɯ ɞɜɨɪɹɧɫɤɨɣ ɫɟɦɶɟ, ɤɭɞɚ 
ɨɧɢ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ ɝɨɞɵ XIX ɜ. Ɍɨɝɞɚɲɧɢɣ ɜɥɚɞɟɥɟɰ Ɋɭɞɨɥɶɮ 
Ɇɚɭɪɢɰ Ʉɥɢɧɤɨɜɫɬɪɺɦ, ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɋɬɚɪɨɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɱɢɫɬɤɭ. 
ȼɵɧɟɫɥɢ ɤɭɱɢ ɫɬɚɪɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɢɯ ɧɚ ɨɡɟɪɧɵɣ ɥɟɞ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɟɫɟɧɧɢɟ ɜɨɞɵ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɭɧɟɫɥɢ ɢɯ. ɋɟɦɟɣɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɥɟɞɟɧɰɨɜ ɛɪɚɥɢ ɩɟɪɝɚɦɟɧ ɢ ɞɟɥɚɥɢ ɢɡ ɧɟɝɨ ɬɪɭɛɨɱɤɢ. 
Ʉɥɢɧɤɨɜɫɬɪɺɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɭɫɟɪɞɧɵɦ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɟɦ ɫɬɚɪɵɯ ɤɧɢɝ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞ ɢ ɧɚ ɫɚɧɤɚɯ ɩɪɢɜɟɡ ɤ ɫɟɛɟ 
ɞɨɦɨɣ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɦɨɝ ɭɜɟɡɬɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ 
ɛɵɥɢ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ. ɋɬɪɚɲɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɪɟɜɧɢɯ 
ɚɤɬɨɜ ɢɫɱɟɡɥɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɱɢɫɬɤɚɯ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ 
                
3  ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɤɢɪɢɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ 
ɫɬɚɪɨɩɟɱɚɬɧɵɯ ɤɧɢɝ, ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɢ ɚɪɯɢɜɚɯ.  
4  ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Ʌ.ȼ. ɑɟɪɟɩɧɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɬɬɟɩɟɥɢ ɩɪɨɜɟɥ ɨɞɢɧ 
ɦɟɫɹɰ ɜ ɒɜɟɰɢɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɫɬɚɥɚ ɟɝɨ ɫɬɚɬɶɹ «Ɉɛɡɨɪ ɮɨɧɞɚ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ» // 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼɵɩ. 9. Ɇ., 1961. ɋ. 221-257. 
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ɤɢɪɢɥɥɢɰɟɣ, ɫɱɢɬɚɥɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɰɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɭɦɟɥ ɱɢɬɚɬɶ 
ɢɯ. 
     ȼɫɤɨɪɟ Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɫɦɨɝ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɜɨɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ 
ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɬɟɦ ɠɟ ɪɭɤɨɩɢɫɹɦ. ɉɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɨɜɵɟ ɨɬɪɵɜɤɢ 
ɩɨɩɚɥɢ ɧɟ ɜ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɭɸ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ, ɚ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɝɚɦɟɧɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɜ ɞɜɚ 
ɪɚɡɚ. Ⱦɜɭɦ ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɦ ɛɵɥɨ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ 
ɜɟɬɯɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɢ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ.5 ɒɟɛɟɪɝ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥ ɫɚɦ ɢɡɞɚɬɶ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢɡ ɉɪɨɥɨɝɚ, ɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɟɝɨ ɜɧɟɡɚɩɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ 
ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ. 
     Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɬɟɫɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɦ ɩɚɥɟɨɝɪɚɮɨɦ Ɉɥɶɝɨɣ Ʉɧɹɡɟɜɫɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɟɡɠɚɥɚ ɜ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɢ ɩɨɦɨɝɚɥɚ ɟɦɭ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɢɫɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɫ ɞɚɬɢɪɨɜɤɨɣ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ XIV ɢ XV ɜɜ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɟɪɝɚɦɟɧɵ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵ ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. ɉɪɢ ɠɢɡɧɢ ɒɺɛɟɪɝɚ ɛɵɥɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɤɨɥɨ 160 ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 40 ɪɚɡɧɵɯ ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ. ɋ ɬɟɯ 
ɩɨɪ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɩɨɩɨɥɧɢɥɨɫɶ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ. ɒɺɛɟɪɝ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɪɹɞ ɫɬɚɬɟɣ, ɝɞɟ ɨɧ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɫ ɪɭɤɨɩɢɫɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɞɚɤɰɢɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɨɧ ɦɨɝ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɚɦɵɦ ɪɚɧɧɢɦ ɪɟɞɚɤɰɢɹɦ.  
     Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɞɜɭɦ ɞɪɭɝɢɦ ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɦ ɡɚɧɹɬɶɫɹ 
ɢɡɞɚɧɢɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. ɋ ɟɝɨ 
ɩɨɞɚɱɢ ɏɚɝɚɪ ɋɸɧɞɛɟɪɝ ɡɚɳɢɬɢɥɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɨ ɤɚɛɚɥɶɧɵɯ ɤɧɢɝɚ,6 ɚ 
ɂɧɝɟɝɟɪɞ ɇɨɪɞɥɚɧɞɟɪ ɨ ɤɭɩɱɢɯ ɡɚɩɢɫɹɯ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɞɜɨɪɨɜ.7  
     ɋɚɦ ɒɺɛɟɪɝ ɧɚɩɢɫɚɥ ɪɹɞ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ 
ɥɟɬɨɩɢɫɰɟɦ ɂɜɚɧɨɦ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ. ɒɺɛɟɪɝ ɫɪɚɜɧɢɥ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 
ɜɨ «ȼɪɟɦɟɧɧɢɤɟ» ɂɜɚɧɚ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ ɫ ɟɝɨ ɩɪɢɤɚɡɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. 
      Ⱦɪɭɝɨɣ ɤɪɭɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɒɺɛɟɪɝɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɯ ɩɪɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVII ɜ., ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɤ ɤɧɢɝɚɦ, ɢɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ 1620-ɯ ɝɝ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɨɜɵɯ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɒɜɟɞɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ. ɂɦ ɛɵɥɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɚ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɟɪɵ, ɧɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɛɵɥɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɢɯ ɜ 

                
5  Löfstrand ȿ. Slavonic Parchment Fragments in Sweden. I: Paroemiarion, Triodion, 
Psalter. Stockholm 1984; Siw Wesslén, Slavonic Parchment Fragments in Sweden. II: 
Gospels. A text edition with glossary. Stockholm, 1995. 
6   Sundberg, H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and Commentary, 
Stockholm, 1982. 
7  Nordlander I. Real Estate Transfer Deeds in Novgorod 1609–1616. Text and 
Commentary // Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 18. 
Stockholm, 1987. 

10



 

 

ɥɸɬɟɪɚɧɫɬɜɨ. ɑɬɨɛɵ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ ɜ 
ɛɚɥɬɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹɯ, ɤɨɪɨɥɶ Ƚɭɫɬɚɜ II Ⱥɞɨɥɶɮ ɡɚɤɚɡɚɥ ɩɟɪɟɜɨɞ 
Ɇɚɥɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ Ɇɚɪɬɢɧɚ Ʌɸɬɟɪɚ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. Ɉɧ ɛɵɥ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧ 
ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɜ 1628 ɝ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɒɺɛɟɪɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ ɨ 
ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɞɜɭɯ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɜ, ɏɚɧɫɚ Ɏɥɺɪɢɯɚ ɢ ɂɫɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɢ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɪɚɛɨɬɭ.8 ɒɺɛɟɪɝ ɫɨɛɢɪɚɥɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢɡɞɚɧɢɟ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɫ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ – ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɟɝɨ 
ɩɥɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɧɟ ɭɫɩɟɥ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɤɧɢɝɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ 
ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɚ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɛɵɥ ɭɱɟɛɧɢɤ «Ⱥɥɶɮɚɛɟɬɭɦ 
ɪɭɬɟɧɨɪɭɦ», ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɟɥɢ 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɱɢɬɚɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɢ ɷɬɚ ɤɧɢɝɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ. 
     Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɮɟɪɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ⱥ. ɒɺɛɟɪɝɚ ɩɪɨɫɬɢɪɚɥɚɫɶ 
ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɞɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɨɝɚɬɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɢ 
ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɒɜɟɰɢɢ.* ɍ ɧɟɝɨ ɛɵɥɢ 
ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɨɧ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɧɨɜɵɦ ɜɵɜɨɞɚɦ. ȿɝɨ 
ɫɬɚɬɶɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɧɟ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ. ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɨɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵ 
ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɒɜɟɰɢɢ, 
ɧɨ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɇɚ ɫɬɚɪɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɧ ɦɨɝ ɩɪɨɥɢɬɶ ɫɜɟɬ ɫ ɧɨɜɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɢɧɨɝɞɚ ɟɝɨ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɠɢɜɭɸ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ. ȼ ɦɨɥɨɞɵɟ 
ɝɨɞɵ ɒɺɛɟɪɝ ɩɨɱɬɢ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ Ɋɚɞɢɨɰɟɧɬɪɟ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ, 
ɝɞɟ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɟ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɜɨɟɧɧɵɯ ɤɨɞɨɜ. ɗɬɨɬ ɨɩɵɬ ɩɪɢɝɨɞɢɥɫɹ ɟɦɭ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɪɚɡɛɢɪɚɥ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɧɚɞɩɢɫɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɨɥɨɤɨɥɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. Ɉɧ ɨɱɟɧɶ 
ɭɦɟɥɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɥ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɫɦɨɝ ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɧ ɞɚɥ ɧɨɜɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ ɧɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɤɪɟɫɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɋɜ.Ʉɥɢɦɟɧɬɚ ɜ ȼɢɫɛɸ. 
     ɍ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɒɺɛɟɪɝɚ ɛɵɥɨ ɧɟɦɚɥɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. Ɇɧɨɝɨ ɥɟɬ ɨɧ ɡɚɜɟɞɨɜɚɥ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɥɸɛɢɥ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɪɚɜɥɹɥɫɹ ɫ ɧɟɣ. ɍ ɧɟɝɨ ɛɵɥɚ 
ɪɟɞɤɢɣ ɞɚɪ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɯɨɪɨɲɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɚ ɩɨɞ ɟɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
     ɒɺɛɟɪɝ ɛɵɥ ɛɥɟɫɬɹɳɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɧ ɧɟ ɡɚɛɵɬ, ɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ. ȿɝɨ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɲɜɟɞɫɤɭɸ 

                
8   ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɭ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɞɨɰɟɧɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ. ɋɦ. ɟɝɨ 
ɫɬɚɬɶɸ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ. 
*  ɋɩɢɫɨɤ ɬɪɭɞɨɜ Ⱥ.ɒɺɛɟɪɝɚ ɫɦ. ɜ ɲɜɟɞɨɹɡɵɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. 
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ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɹɬɫɹ ɜ ɧɚɲɢɯ, ɤɚɤ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɥ, «ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ» ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ.  
 

 
Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ 

 
Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ  ɤɚɤ brobyggare 

 
     ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɤ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɏIɏ ɜ. 
ɗɪɢɤ Ƚɭɫɬɚɜ Ƚɟɣɟɪ ɩɢɫɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɥɨɜ «ɒɜɟɰɢɹ» ɢ 
«Ɋɨɫɫɢɹ» ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɱɬɨ «ɨɧɢ ɤɚɠɭɬɫɹ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɨɦɭ ɫɨɸɡɭ ɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɢɯ ɤɚɤ 
ɧɟɧɚɞɟɠɧɵɣ ɦɨɫɬɢɤ, ɩɟɪɟɛɪɨɲɟɧɧɵɣ ɧɚɞ ɨɛɪɵɜɨɦ, ɢɡ ɝɥɭɛɢɧ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɫɥɵɲɢɬɫɹ ɲɭɦ ɢ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɭɦɚɧ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɜɪɚɠɞɵ».  
     Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɨɬ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɭɱɟɧɵɯ ɤɚɤ ɫ ɬɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɢɲɭɬ ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɭɛɥɢɤɭɸɬ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɤɢɧɭɬɶ ɫɜɨɣ ɦɨɫɬɢɤ ɧɚɞ ɷɬɢɦ ɨɛɪɵɜɨɦ.  
     Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ brobyggarna (ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ) ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ 
ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɫɥɚɜɢɫɬ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ (1926–1990). ȿɝɨ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɛɵɥɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ. Ɉɧ 
ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ  ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɫɥɚɜɢɫɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 
ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜɚɯ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɒɜɟɰɢɢ 1 . ȼ ɫɜɨɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ  
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɝɪɚɮɮɢɬɢ, ɛɟɪɟɫɬɹɧɵɟ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ (ɞɚɥɟɟ – ɇɈȺ), ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1960-ɯ ɝɝ. Ɉɧ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ, 2 ɤɬɨ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɇɈȺ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɢɥ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɚɪɯɢɜɚ.3 

                
1 Jacobsson G. Den svenska slavistikens historia // Äldre svensk slavistik. Bidrag till ett 
symposium hållet i Uppsala 3-4 februsri 1983. Uppsala, 1984. S. 137. 
2 ȿɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɗɞɜɢɧɚ Ȭɝɪɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 1954 ɝ. ɡɚɳɢɬɢɥ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɚɪɯɢɜɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 1680-ɦ ɝɨɞɚɦ. 
3   Sundberg H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and Commentary. 
Stockholm, 1962;  Nordlander I. Real Estate Transfer deeds in Novgorod 1609–1616. Text 
and Commentary.  Stockholm, 1987. 
   ɒɜɟɞɫɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɇɈȺ, ɷɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɒɜɟɰɢɢ 
ɬɟɤɫɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ.  
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     ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɟɝɨ ɫɬɚɬɟɣ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɒɜɟɰɢɢ – 
ɡɨɥɨɬɚɹ ɠɢɥɚ ɞɥɹ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ»  ɫɬɚɥɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤ 
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɲɜɟɞɫɤɢɯ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɧ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɪɯɢɜɚ ɢɦɟɸɬ ɜɚɠɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɪɢ ɱɟɦ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ, ɢ ɜɵɪɚɡɢɥ, ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɫɥɚɜɢɫɬɵ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɪɭɫɫɤɢɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ.4 
     Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɈȺ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɚɬɟɣ ɒɺɛɟɪɝɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɷɩɨɯɢ ɋɦɭɬɵ ɞɶɹɤɭ ɂɜɚɧɭ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɭ.5   ȼ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɧɢɯ ɨɧ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɹɡɵɤ ɟɝɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɫ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦ. ȼ ɞɪɭɝɨɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɂɜɚɧ Ɍɢɦɨɮɟɟɜ ɢɡɜɟɫɬɟɧ 
ɤɚɤ ɚɜɬɨɪ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
ɂɜɚɧɚ Ƚɪɨɡɧɨɝɨ ɞɨ ɩɟɪɜɵɯ Ɋɨɦɚɧɨɜɵɯ, ɧɨ ɨ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɱɟɧɶ 
ɦɚɥɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɈȺ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ 1611 ɢ 
1615 ɝɝ., ɨɧ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɪɨɥɶ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ ɜ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɢ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ. ȿɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɨɥɢɬɶ 
ɫɜɟɬ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɶɹɤɚ ɫ ɦɟɫɬɧɨɣ ɷɥɢɬɨɣ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɋɦɭɬɵ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɬɟɫɧɨɟ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɫ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧ.  
      ɒɺɛɟɪɝ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɢɫcɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɦɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɋɦɭɬɵ.6 ɗɬɨɣ ɬɟɦɟ ɨɧ ɩɨɫɜɹɬɢɥ 
ɫɬɚɬɶɸ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɧɟ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜ.7 
    ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɧɢ ɡɚ 1611-1615 ɝɝ., ɨɧ ɢɡɭɱɢɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɚɧɟɣ ɢ 
ɩɨɞɫɱɢɬɚɥ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɟɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ. 
      ɒɺɛɟɪɝ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ, ɱɬɨ ɛɚɧɹ ɭɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɡɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɛɚɧɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɟɟ ɞɪɨɜɚɦɢ, 
ɜɟɧɢɤɚɦɢ, ɫɜɟɱɚɦɢ, ɧɚɧɢɦɚɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: ɩɥɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 

                
4 Sjöberg A. Riksarkivet – en guldgruva för slavister // RA-nytt 3/85. Forskarservice. 10. 
Stockholm, 1985. S. 27-31. 
5   Sjöberg A. Ivan Timofeev´s Autograph // Scando-Slavica. 23. 1977; Ⱦɜɭɹɡɵɱɢɟ ɢ 
ɞɢɝɥɨɫɫɢɹ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 17 ɜɟɤɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɨ ɹɡɵɤɟ ɂɜɚɧɚ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ 
// Meddelanden från ISBS. 20 St., 1979; Ivan Timofeev and his two uindentified enemies 
in Novgorod // Scando-Slavica. 26. 1980. 
6   ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɰɚ ɞɨɤɬɨɪ ɗɥɢɡɚɛɟɬ 
Ʌɺɮɫɬɪɚɧɞ. (Ʌɟɮɫɬɪɚɧɞ ɗ. ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ ɋɦɭɬɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ // ɑɟɥɨ. 2003/1; 
ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɛɵɬɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ XVII ɜɟɤɚ // ɑɟɥɨ. 2005/1; Ɋɵɛɵ ɢ ɩɬɢɰɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɡɟɦɥɢ. ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ // ɑɟɥɨ. 2008/2). 
7  Sjöberg A. The Public Sauna in Novgorod 1611-1615  //  Scando-Slavica.  XXII. 1976. 
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ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ. ȼ ɛɚɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɶɹɤ, ɜɨɞɨɥɟɣ, ɞɜɚ ɫɬɨɪɨɠɚ, «ɨɬɜɨɪɹɜɲɢɣ 
ɤɪɨɜɶ» ɪɭɞɨɦɺɬ ɢ ɤɜɚɫɧɢɤ. Ȼɨɥɟɟ ɤɪɟɩɤɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɜ ɛɚɧɟ ɧɟ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ.  
    Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɚɧɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɱɟɬɵɪɟ ɞɧɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ (ɜ 
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, ɜɬɨɪɧɢɤ, ɱɟɬɜɟɪɝ ɢ ɫɭɛɛɨɬɭ). ɉɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ ɨɧɚ ɛɵɥɚ 
ɡɚɤɪɵɬɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɨɥɞɧɹ. ɉɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɠɟɧɳɢɧɵ ɦɵɥɢɫɶ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ «ɠɟɧɫɤɨɦ ɱɭɥɚɧɟ». ȼɯɨɞɧɚɹ 
ɩɥɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɞɧɭ ɞɟɧɶɝɭ. 
     Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɛɵɥɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤɨ. ɉɢɤ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ 
ɛɵɥ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ  27 ɢɸɧɹ 1612 ɝ., ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɜ ɛɚɧɟ ɩɨɛɵɜɚɥɨ 550 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ. ɋɚɦɵɦɢ ɡɚɹɞɥɵɦɢ ɥɸɛɢɬɟɥɹɦɢ ɩɚɪɚ ɢ ɜɟɧɢɤɚ ɛɵɥɢ ɧɟɤɢɟ 
Ɏɟɞɨɪ ɢ Ⱥɥɟɤɫɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɦɚɪɬɟ-ɚɜɝɭɫɬɟ 1612 ɝ. ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɛɚɧɸ 
ɤɚɠɞɵɣ ɛɚɧɧɵɣ ɞɟɧɶ. 
     ɉɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɒɺɛɟɪɝɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɛɚɧɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɵ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭɞɟɥɹɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɟ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ ɤɧɢɝɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɚɪɬɢɣ ɦɵɥɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ: ɛɟɥɨɡɟɪɫɤɨɝɨ, ɝɪɟɰɤɨɝɨ, ɥɸɛɫɤɨɝɨ, 
ɪɨɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ, ɹɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ. 
     ɒɺɛɟɪɝ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɜ ɛɚɧɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ ɧɚɲɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɜɨɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ. Ɍɚɤ, 26 ɢɸɧɹ 1614 ɝ. ɜ ɛɚɧɟ 
ɛɵɥ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ – ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ Ɍɪɭɛɟɰɤɨɣ ɛɵɥ ɩɨɞ 
Ȼɪɨɧɧɢɰɚɦɢ, ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɵ ɛɵɥɢ ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɝɪɟɛɰɵ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɛɪɨɫɤɢ ɜɨɣɫɤ. 8   Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɯɨɞɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɧɢ ɩɪɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɢɥɢ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. 
     Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɒɺɛɟɪɝ ɩɪɨɹɜɥɹɥ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɲɜɟɞɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. Ɉɬɦɟɬɢɜ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɚɲɢɦɢ 
ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɢɦɟɸɬ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɤɨɪɧɢ, ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɨ ɜɫɟɦ ɢɯ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢɦɩɭɥɶɫɵ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡ 
ɒɜɟɰɢɢ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤ, ɧɨ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɟɸ ɫ ȼɨɫɬɨɤɚ. ɗɬɨɣ ɬɟɦɟ ɨɧ 
ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɧɚɩɢɫɚɧɧɭɸ ɢɦ ɜ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɨɱɬɢ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɶɸ9 ɨ ɪɭɧɨɪɟɡɰɟ ɢɡ ɍɩɩɥɚɧɞɚ  ɗɩɢɪɟ, 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɫ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ ɍɩɵɪɟɦ Ʌɢɯɢɦ, ɢɦɹ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɧɚ ɤɨɩɢɢ Ʉɧɢɝɢ ɉɪɨɪɨɤɨɜ, ɫɞɟɥɚɧɧɨɣ ɍɩɵɪɟɦ ɜ 
1047 ɝ. ɞɥɹ ɤɧɹɡɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ. 
     ɒɺɛɟɪɝ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ, ɱɬɨ ɩɭɬɶ ɢɡ ɜɚɪɹɝ ɜ ɝɪɟɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 
ɪɭɧɨɪɟɡɰɚ ɢɡ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɍɩɩɥɚɧɞɚ. əɪɨɫɥɚɜ, ɫɵɧ ɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ, ɫɬɚɜ ɤɧɹɡɟɦ ɜ Ʉɢɟɜɟ, ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɬɚɦ ɋɨɮɢɣɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ, ɚ ɫɵɧ 

                
8  Sjöberg A.  The Public Sauna in Novgorod …  P.129. 
9  Sjöberg A. Pop Upir' Lichoj and the Swedish Rune-carver Ofeigr Upir // Scando-Slavica. 
28. 1982; Öpir, runristare i Uppland och hovpredicant i Novgorod // Långhundraleden – en 
seglats i tid och rum. Uppsala, 1993. 
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ɟɝɨ ɢ ɂɧɝɟɝɟɪɞ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ, ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɋɨɮɢɣɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ. Ⱦɥɹ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɩɢɫɟɰ ɢ ɞɟɥɚɥ ɫɩɢɫɨɤ ɤɧɢɝɢ ɉɪɨɪɨɤɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɜ ɜ ɤɨɧɰɟ: 
«ɋɥɚɜɚ ɬɟɛɟ Ƚɨɫɩɨɞɢ ɰɚɪɸ ɧɟɛɟɫɧɵɢ, ɹɤɨ ɫɩɨɞɨɛɢ ɦɹ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɤɧɢɝɢ ɫɢ. 
ɂɫ ɤɨɭɪɢɥɨɜɢɰɟ ɤɧɹɡɸ ȼɥɨɞɢɦɢɪɭ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɤɧɹɠɚɳɸ ɫɵɧɨɜɢ 
əɪɨɫɥɚɜɥɸ ɛɨɥɲɟɦɭ. ɉɨɭɱɚɯ ɠɟ ɟ ɩɢɫɚɬɢ ɜ ɥɟɬɨ 6555 ɦɟɫɹɰɚ ɦɚɹ 14. Ⱥ 
ɤɨɧɱɚɯ ɬɨɝɨ ɠɟ ɥɟɬɚ ɦɟɫɹɰɚ ɞɟɤɚɛɪɹ ɜ 19. Ⱥɡ ɩɨɩ Ɉɭɩɢɪɶ Ʌɢɯɵɢ». 
«Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, – ɩɢɲɟɬ ɒɺɛɟɪɝ, – ɷɬɨɬ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɥ 
ɫɟɛɹ ɍɩɵɪɟɦ Ʌɢɯɢɦ, ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɞɥɹ ɫɵɧɚ ɂɧɝɟɝɟɪɞ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɋɨɮɢɣɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ, ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɤɧɢɝɚ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ». 
   ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɗɩɢɪ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɜ ɒɜɟɰɢɸ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɂɧɝɟɝɟɪɞ  
(1050) ɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ (1052), ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɲɜɟɞɨɜ ɩɪɢ ɤɧɹɠɟɫɤɨɦ 
ɞɜɨɪɟ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɲɚɬɧɭɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɦɨɝɥɨ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɒɜɟɰɢɸ. Ɍɨɝɞɚ ɤɨɪɨɥɟɦ ɒɜɟɰɢɢ ɫɬɚɥ ɋɬɟɧɤɢɥɶ, 
ɫɱɢɬɚɸɳɢɣɫɹ ɫɬɚɪɲɢɦ ɫɵɧɨɦ ɹɪɥɚ Ɋɚɝɜɚɥɶɞɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɂɧɝɟɝɟɪɞ ɜɡɹɥɚ ɫ 
ɫɨɛɨɣ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ. ɋɵɧ ɋɬɟɧɤɢɥɹ ɂɧɝɜɟ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɗɩɢɪɚ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɚ ɧɢɦ  ɜ ɒɜɟɰɢɸ. 
    Ɍɟɦɭ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ ɒɺɛɟɪɝ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɫɬɚɬɶɟ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɦɢɫɫɢɢ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɜ XI ɜ., ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 
ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ Ⱦɪɟɜɧɟɣ 
Ɋɭɫɢ ɢ ɒɜɟɰɢɢ 10 . ɒɺɛɟɪɝ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɨɜɶɸ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ɢ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ɛɵɥɢ 
ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɩɨɩ ɍɩɵɪɶ Ʌɢɯɨɣ, ɫɢɝɬɭɧɫɤɢɣ ɟɩɢɫɤɨɩ Ɉɫɦɭɧɞ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɜɨɣ ɫɚɧ ɜ Ʉɢɟɜɟ, ɢ ɜɚɪɹɝ ɒɢɦɨɧ, 
ɩɟɪɟɲɟɞɲɢɣ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ ɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɜɲɢɣ ɡɨɥɨɬɨɣ ɩɨɹɫ ɢ ɤɨɪɨɧɭ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɪɤɜɟɣ Ʉɢɟɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ. 
    Ⱦɜɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɬɚɬɶɢ ɒɺɛɟɪɝɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɤɨɥɨɤɨɥɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɪɤɨɜɧɵɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɨ ɢ ɰɟɧɧɨɣ 
ɜɨɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɟɣ. Ɋɭɫɫɤɢɦ ɤɨɥɨɤɨɥɚɦ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɫɬɚɬɶɹ Ɍ.Ⱥɪɧɟ. 11  ɋɬɚɬɶɹ ɒɺɛɟɪɝɚ ɨ ɪɭɫɫɤɨɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɦ ɤɨɥɨɤɨɥɟ ɜɨ 
Ɏɪɺɫɭɧɞɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɷɬɭ ɬɟɦɭ.12 ȼ ɧɟɣ ɨɧ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ 
ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ ɨ  ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɵɥ ɨɬɥɢɬ ɜ 1559 ɝ. ɩɫɤɨɜɫɤɢɦɢ 
ɥɢɬɟɣɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ Ʉɚɦɟɧɫɤɨɦ ɫɬɚɧɟ Ƚɞɨɜɫɤɨɝɨ 
ɭɟɡɞɚ.  
   ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɜɵɜɨɡɢɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 
ɒɜɟɰɢɸ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɒɺɛɟɪɝ ɩɨɤɚɡɚɥ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ 

                
10  Sjöberg A. Ortodoxe Mission in Schweden im 11. Jahrhundert // Acta Visbyensia. VII. 
1985. 
11  Arne T. Ryska klockor i svenska kyrkor // Det Stora Svitjod. Essayer om gångna tiders 
svensk-ryska kulturförbindelser. Stockholm, 1917. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞ: Ⱥɪɧɟ Ɍ. Ɋɭɫɫɤɢɟ 
ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɰɟɪɤɜɚɯ // ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. 7(17). ɋɉɛ., 
1999. 
12   Sjöberg A. Den ryska kyrkklockan i Frösunda // Frösunda hembygdsförenings 
medlemsblad. 1981. 
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ɡɚɦɟɬɤɟ ɨ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɤɨɥɨɤɨɥɟ 1666 ɝ. ɜ ɉɫɤɨɜɫɤɨɦ ɋɩɚɫɨ-Ɇɢɪɨɠɫɤɨɦ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ.13 Ɉɧ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɤɨɥɨɤɨɥ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɱɚɫɨɜɧɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ Ɏɢɬɭɧɟ, ɨɬɤɭɞɚ ɛɵɥ ɜɵɜɟɡɟɧ 
ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɜɨɣɫɤɚɦɢ ɜ ɝɨɞɵ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɵ. 
     Ʉɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɋɜɟɧ Ƚɭɫɬɚɜcɫɨɧ ɢ Ƚɭɧɧɚɪ əɤɨɛɫɫɨɧ, ɧɟɬ 
ɧɢɱɟɝɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨ-ɲɜɟɞɫɤɢɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱥɧɞɟɪɫɚ ɒɺɛɟɪɝɚ ɫɬɚɥɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ 
ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɢ: ɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɬɟɤɫɬɵ, ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ.14  
     ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɪɭɫɫɤɨ-ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ 
Ƚ.Ⱥ.ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, «ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɛɚɪɶɟɪ – ɥɢɲɶ ɡɧɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɫɥɭɠɢɥɨ ɜɟɪɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ ɤ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ» 15 . ȼɚɠɧɭɸ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɡɚɦɟɬɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ 
ɒɜɟɰɢɟɣ ɢɝɪɚɥɢ ɬɨɥɦɚɱɢ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɢ. Ɉɬ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɟɥ ɢɫɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɫ ɧɢɯ ɢɧɨɝɞɚ 
ɛɪɚɥɢ ɩɪɢɫɹɝɭ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɜɟɪɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɦ ɩɪɢɤɚɠɭɬ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɢ ɜɧɟɫɥɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ 
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɢɯ ɢɦɟɧɚ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɬɨɦɤɚɦ. 
ɒɜɟɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ, ɝɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɭɠɟ ɜ XVII 
ɜ. ɫɬɚɥɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɟɥɨɦ. ɒɜɟɞɫɤɚɹ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɫ 
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɜ. 
     ɉɪɨɞɨɥɠɢɜ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɚɱɚɬɭɸ Ɍ.Ⱥɪɧɟ ɢ Ʉ.Ɍɚɪɤɢɚɣɧɟɧɨɦ 16 , ɒɺɛɟɪɝ 
ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɞɜɟ ɫɬɚɬɶɢ.17 ȼ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɨɧ ɩɢɫɚɥ: «ɇɚɲɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɨɫɟɞɨɦ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ – ɤɚɤ ɦɢɪɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɨɟɧɧɵɟ – 
ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɹɡɵɤɨɦ». ɋɬɚɬɶɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɦ Ɇɚɥɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ Ʌɸɬɟɪɚ 
ɏɚɧɫɭ Ɏɥɺɪɢɯɭ ɢ ɞɶɹɤɭ ɂɫɚɚɤɭ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ. ȼ ɧɢɯ ɒɺɛɟɪɝ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ (ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɫɬ ɢɥɢ ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ 
ɞɶɹɱɨɤ) ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ,  ɤɚɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ 
ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ Ʉɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɦɟɠɞɭ Ɏɥɺɪɢɯɨɦ ɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɵɦ. Ɉɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ 

                
13  Sjöberg A. Var tog ryssarna den svenska kyrkklocka som fördes till Pskov? // Ledungen. 
12: 4. 1986. 
14   Gustavsson S., Jacobsson G.  Anders Sjöberg in memoriam // «ɉɨɞɨɛɚɟɬ ɩɚɦɹɬɶ 
ɫɨɬɜɨɪɢɬɢ».  Essays to the Memory of Anders Sjöberg. Stockholm, 1995. S. 18. 
15  ɇɟɤɪɚɫɨɜ Ƚ.Ⱥ. Ɍɵɫɹɱɚ ɥɟɬ ɪɭɫɫɤɨ-ɲɜɟɞɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ IX–XVIII 
ɜɜ. Ɇ., 1993. ɋ. 56-58. 
16  Arne T. Rysstolkarna och ryssgården // Det Stora Svitjod.  1917; Tarkiainen Ʉ. 
Venäjäntulkit ja slavistikan harrastus Ruotsin valtakunnassa vv. 1595-1661 // Historiallinen 
Arkisto. 64. 1969; Rysstolkarna som yrkeskår // Historisk tidskrift. 1972/4. 
17   ɒɺɛɟɪɝ Ⱥ. ɉɟɪɜɵɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɒɜɟɰɢɢ // Slavica 
Lundensia. Lund, 1975; Sjöberg A. Hans Flörich och Isaak Totrzakov, två ”svenska” 
rusister i början av 1600-talet // Äldre svensk slavistik. Uppsala, 1984.  
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ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɪɨɞɭ ɡɚɧɹɬɢɣ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɫɬɨɦ 
(kornskrivare), ɢ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ Ʉɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɩɪɨɞɟɥɚɥ 
ɏɚɧɫ Ɏɥɺɪɢɯ, ɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɨɬɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɥ ɩɟɪɟɜɨɞ, ɩɪɢɞɚɜ ɟɦɭ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɩɟɪɟɩɢɫɚɥ ɟɝɨ ɧɚɱɢɫɬɨ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɜ ɤ 
ɩɟɱɚɬɢ. 
     Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞ Ɇɚɥɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ 
Ʌɸɬɟɪɚ  ɢ ɤɪɚɬɤɢɣ ɭɱɟɛɧɢɤ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ «Alfabetum Rutenorum» ɛɵɥɢ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɜɵɦɢ ɲɜɟɞɫɤɢɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɒɜɟɰɢɢ, ɧɨ 
ɢ ɩɟɪɜɵɦɢ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ ɠɢɜɨɝɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ.18  
     ȿɫɥɢ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɯ (1975) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɬɨ ɜɬɨɪɭɸ ɫɬɚɬɶɸ (1984) 
ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɠɟ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ.19 
     Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɢ Ⱥɧɞɟɪɫɚ ɒɺɛɟɪɝɚ ɲɢɪɨɤɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɢɧɝɜɨɫɬɪɚɧɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ, 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬɵ. ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɠɚɧɪɟ «ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ»,  ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. 
     ɋɜɨɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ 
Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ ɭɫɩɟɲɧɨ ɧɚɜɨɞɢɥ ɦɨɫɬɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɒɜɟɰɢɟɣ ɢ 
Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɦɟɠɞɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢɟɣ, ɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ, 
ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.    
                                                                                                                                                    

                
18 ɒɺɛɟɪɝ Ⱥ. ɉɟɪɜɵɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ … ɋ. 26. 
19 ɋɦ. ɫɬɚɬɶɸ Ⱥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜɚ-Ɇɭɪɚɬɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ. 
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Ⱥɞɪɢɚɧ ɋɟɥɢɧ 

 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚɱɚɥɚ XVII ɜɟɤɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɥɹ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɢ 

ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ1 
 
     Ⱥɪɯɢɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɢɡɛɵ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ Ockupationsarkivet från Novgorod ɜ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɵɟ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ȼɭɞɭɱɢ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɦ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ  ɢ ɦɟɫɬɭ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɟɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɥɸɞɹɯ, ɠɢɜɲɢɯ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ 
ɜ ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜ. ɉɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɚɪɯɢɜɚ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɪɚɜɤɢ ɨɛ ɷɬɢɯ  
ɥɸɞɹɯ, ɧɨ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɦɢ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɪɯɢɜɚ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
     ɋɚɦ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɯɜɚɬɚ ɬɚɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ (ɢɥɢ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɫɟɯ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɞɟɹɬɟɥɢ, ɧɨ ɢ ɥɸɞɢ 
ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ «ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɥɚɧɚ» (ɚ ɬɨ ɢ «ɬɪɟɬɶɟɝɨ»). ɗɬɚ ɬɟɦɚ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɊȺɇ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ʌ.ɉ.Ɋɟɩɢɧɨɣ. ɇɨ ɜ ɐɟɧɬɪɟ Ʌ.ɉ.Ɋɟɩɢɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ 
ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɜɫɟ ɠɟ ɢɧɭɸ ɰɟɥɶ. ɐɟɥɶɸ ɬɚɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɤɨɪɟɟ ɩɨɢɫɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ XVIII ɜ. Ɉ.ȿ.Ʉɨɲɟɥɟɜɨɣ2 ɢ Ⱥ.Ȼ.Ʉɚɦɟɧɫɤɨɝɨ3. 
ɏɨɪɨɲɢɣ ɨɩɵɬ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚ Ⱦ. Ɉ. ɋɟɪɨɜɚ ɨ 
ɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚɱɚɥɚ XVIII ɜ.4. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɤɪɚɬɤɢɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɩɟɬɪɨɜɫɤɢɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ, ɧɨ 

                
1 ɋɬɚɬɶɹ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɊȽɇɎ. ɉɪɨɟɤɬ ʋ 11-01-00199ɚ «ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ 
ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɢ ɨɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 1611-1616 ɝɝ.: ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ». 
2Ʉɨɲɟɥɟɜɚ Ɉ. ȿ. Ʌɸɞɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇ., 
2004. 
3 Ʉɚɦɟɧɫɤɢɣ Ⱥ. Ȼ. ɉɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɛɵɜɚɬɟɥɟɣ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ XVIII ɜɟɤɚ. Ɇ., 2006.  
4 ɋɟɪɨɜ Ⱦ. Ɉ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɟɬɪɚ I. 2-ɟ ɢɡɞ. Ɇ., 2008. 
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ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ  ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɱɟɪɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ – ɉ.ɉ.ɒɚɮɢɪɨɜɭ, Ⱥ.Ʉɭɪɛɚɬɨɜɭ, 
Ⱥ.ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɞɪ. ɋ ɷɬɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɢɪɭɟɬ ɤɧɢɝɚ 
ɱɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ Ⱥ.ȼ.Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɞɜɨɪɚ 
ɉɟɬɪɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ5. 
     ȼɢɞɢɦɨ, ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ 
ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ. Ɋɨɞɢɜɲɢɫɶ ɩɪɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɡɞɧɟɣ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɤɚɤ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɢɦɟɸɳɢɟɣɫɹ / 
ɧɚɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɹɯ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥ.ɂ.Ɏɢɥɸɲɤɢɧ (ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ⱥɧɞɪɟɹ Ʉɭɪɛɫɤɨɝɨ), 
Ɇ.ȼ.Ȼɢɛɢɤɨɜɚ (ɨ ɜɚɪɹɠɫɤɨɣ ɞɪɭɠɢɧɟ ɜ ȼɢɡɚɧɬɢɢ), ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ 
ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢ ɚɧɝɥɨ-ɫɚɤɫɨɧɫɤɨɣ ɡɧɚɬɢ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɢ. ɑɢɫɥɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɷɩɨɯ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɧɟɜɟɥɢɤɨ ɢ 
ɜɪɹɞ ɥɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɩɨɥɧɟɧɨ. 
     ɉɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ XIX–XX ɜɜ. (ɨɮɢɰɟɪɨɜ 
Ȼɟɥɨɣ ɚɪɦɢɢ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ, ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ), ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ɚɧɤɟɬ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɥ). 
ɇɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ «ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ» 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
     ɂɫɬɨɪɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ XVI–XVII ɜɜ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ 
ɩɟɪɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɝɞɚ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɜɟɫɶ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɢ), ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɞɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɞɟɫɹɬɧɢ, ɩɢɫɰɨɜɵɟ 
ɤɧɢɝɢ, ɪɚɡɪɹɞɧɵɟ ɡɚɩɢɫɢ, ɛɨɹɪɫɤɢɟ ɫɩɢɫɤɢ, ɢ ɬ. ɞ.). 
     ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɱɚɥɚ XVII ɜ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɭɞɚɱɧɵɦ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ), ɢ ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯ ,ɫɥɨɠɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (ɧɟɩɪɨɫɬɚɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ – ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɩɨɢɫɤ ɦɨɬɢɜɨɜ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɥɸɞɟɣ).  
     ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ 
ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. Ɇɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧ. ɉɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɛɥɢɡɤɚ, ɧɨ ɧɟ 
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ. Ɂɚɞɚɱɟɣ ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɞɚ. ȼ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɬɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɛɢɨɝɪɚɮɢɹɦɢ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɵɛɪɚɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 

                
5 Ɂɚɯɚɪɨɜ Ⱥ. ȼ. Ƚɨɫɭɞɚɪɟɜ ɞɜɨɪ ɉɟɬɪɚ I: ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɪɚɡɪɹɞɧɨɝɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, 2009.  
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ɤɪɚɬɤɢɣ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɟɥɢ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ; ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ – ɧɟ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ.  
     ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɱɚɥɚ XVII ɜ. – ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɬɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɥɢɝɨɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɨɡɞɧɟɝɨ 
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. ɏɨɪɨɲɚɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ – 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ, ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ, ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɬɪɢɦɨɧɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɬɚɩɵ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɤɚɪɶɟɪ 
ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɬɨɹɜɲɢɟ ɩɟɪɟɞ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɚɦɢ ɜ ɝɨɞɵ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨ-
ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɥɶɹɧɫɚ, ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɬɟɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ 
ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɢɪɟ, ɝɞɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɥɢ 
ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ȼɭɪɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɫɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦɢ: 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɵ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɞɚɥɶɧɢɟ ɩɨɯɨɞɵ. Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ 
ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɞɨɥɝɨ ɨɫɟɞɚɥɢ ɫɥɭɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ ɢɡ ɞɚɥɶɧɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ Ʉɭɪɫɤ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛɵ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɩɭɫɬɶ ɱɚɫɬɨ ɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɵɫɥɭɝɚɦɢ, ɜɡɥɟɬɚɦɢ ɤɚɪɶɟɪ; ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ (ɬ. ɟ. ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ) 
ɪɨɫɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɜɨɞɢɥ ɤ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ 
ɢ ɞɟɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɜɡɥɟɬɵ ɤɚɪɶɟɪ ɨɞɧɢɯ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɫɶ ɡɚɤɚɬɚɦɢ ɤɚɪɶɟɪ ɞɪɭɝɢɯ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɞɭɦɚɟɬɫɹ, 
ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɦɚɫɫɵ ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ 
ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ.  
     Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦ ɞɥɹ ɷɩɨɯ ɹɪɤɢɯ ɢ 
ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɷɩɨɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɨ XVII 
ɜ. – ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɚ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɣ 
ɫɭɞɶɛɵ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɟɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɚɠɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ 
ɨɬɫɸɞɚ – ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ 
ɹɪɤɢɯ ɷɩɢɡɨɞɨɜ ɋɦɭɬɵ ɛɵɥɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜ 1611–1617 ɝɝ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ  ɤɚɤ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɫɨɫɟɞɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɢɦɟɜɲɢɯ ɤ 1611 ɝ. 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
     ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 1611–1617 ɝɝ. 
ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɚɪɯɢɜɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɢɡɛɵ 1611–1617 ɝɝ., ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɧɨɣ ɜ 
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ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɜ 1999–2008 ɝɝ. (ɤɨɩɢɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɟɥ ɷɬɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ Ɋɭɤɨɩɢɫɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ). Ⱥɪɯɢɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ – ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ (ɞɨɡɨɪɧɵɟ, 
ɨɛɵɫɤɧɵɟ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɨɱ. ɤɧɢɝɢ) ɢ ɚɤɬɨɜɨɟ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɷɬɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɫɟɯ 
ɥɢɰ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɭɸ ɷɩɨɯɭ, 
ɨɬɧɨɫɢɜɲɢɯɫɹ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ — ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɭ 
ɢ ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɯ ɫɫɵɥɨɤ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ: 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɚɬɪɢɦɨɧɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. ȼ ɛɚɡɟ 
ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɞɜɨɪɹɧ ɢ ɩɪɢɤɚɡɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɢɯ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ.  
     Ȼɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɜɫɟɯ ɥɢɰ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ Ⱥɪɯɢɜɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɢɡɛɵ 1611–1617 ɝɝ. ɢ 
ɠɢɜɲɢɯ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 
ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɵ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɋɦɭɬɵ ɧɚ 
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɉɫɤɨɜɚ ɢ Ɇɨɫɤɜɵ. 
ɋɚɦɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɛɵɥɢ ɩɨɜɟɪɫɬɚɧɵ ɨɤɥɚɞɚɦɢ (ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɚ 
ɫɥɭɠɛɭ) ɩɨɞ Ɍɢɯɜɢɧɨɦ ɢ Ȼɪɨɧɧɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɜ 1613–1617 ɝɝ., 
ɨɬɩɪɚɜɢɜɲɢɫɶ ɬɭɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɬɰɚɦɢ, ɞɹɞɶɹɦɢ ɢ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɛɪɚɬɶɹɦɢ. ɇɚ 
ɫɥɭɠɛɟ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜ 1611–1617 ɝɝ. ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɢ Ȼɟɠɟɰɤɨɣ ɩɹɬɢɧ; ɧɟɦɧɨɝɨ ɢ ɞɜɨɪɹɧ 
Ⱦɟɪɟɜɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɵɯ. ɗɬɢ ɪɚɣɨɧɵ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɨ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ Ɇɨɫɤɜɵ, ɢ ɬɚɦɨɲɧɢɟ ɫɥɭɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ ɥɢɛɨ 
ɹɜɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɧɚ «ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ» ɫɬɨɪɨɧɟ ɛɟɠɚɥɢ ɫɨ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɠɢɥɢ 
«ɬɚɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ» ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɡɚɧɢɦɚɹɫɶ ɝɪɚɛɟɠɨɦ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɨɛɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɢ ɛɟɠɟɰɤɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɹɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ – ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ6. ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɰɚɪɟɣ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
1617 ɝ. ɢɦɟɧɧɨ ɞɜɨɪɹɧɟ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɞɨɡɨɪɳɢɤɚɦɢ 
ɢ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɚɦɢ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ7. 
     ə ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɢɥ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜ ɚɪɯɢɜɟ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɢɡɛɵ ɥɢɰ, ɤɬɨ ɤ 1611, ɚ ɬɨ ɢ ɤ 1605 ɝ. ɭɠɟ 
ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɜɩɨɥɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɵɧ ɛɨɹɪɫɤɢɣ, ɱɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɤɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɪɯɢɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬ ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɤɚɠɟɦ, ɤɨɧɰɚ 1580-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɤ 
                
6 Ɉɞɢɧ ɞɜɨɪɹɧɢɧ Ȼɟɠɟɰɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, ɂɜɚɧ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ ɫɵɧ ɇɚɪɛɟɤɨɜ, ɞɚɠɟ ɜɨɲɟɥ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɨɩɨɥɱɟɧɢɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɜ 1612 ɝ. (Ɋɨɫɩɢɫɶ ɠɢɥɶɰɚɦ ɢ 
ɞɜɨɪɹɧɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ ɛɨɹɪɫɤɢɦ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɋ. Ʌ. Ɍɚɬɢɳɟɜɚ. 1612, ɦɚɣ // 
RA, NOA. Serie 2:354. Ʌ. 53–55).  
7 ɋɪɟɞɢ ɬɚɤɨɜɵɯ ɞɟɬɢ ɛɨɹɪɫɤɢɟ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɂɜɚɧ Ɇɚɪɬɶɹɧɨɜ, ȼɚɫɢɥɢɣ ɢ 
Ⱦɚɧɢɥɨ ɋɤɪɢɩɢɰɵɧɵ, Ɏɢɥɢɩɩ Ⱥɪɰɵɛɚɲɟɜ (Ɉɩɢɫɶ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 1617 ɝ. ɑ. 1. Ɇ., 1984. 
ɋ. 91, 169, 170). 
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ɧɚɱɚɥɭ ɋɦɭɬɵ ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ, ɬɨ ɜɫɟ ɠɟ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɣ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. 
     ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɥɢɰ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ 1611–1617 ɝɝ., ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɯ, ɧɨ 
ɧɟɡɪɢɦɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɋɦɭɬɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɨ ɠɟɧɵ ɞɜɨɪɹɧ ɢ ɞɟɬɟɣ ɛɨɹɪɫɤɢɯ, ɨɜɞɨɜɟɜɲɢɟ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɢ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ 1620-ɯ ɝɝ. ɇɟ ɹɜɥɹɹɫɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɚ ɞɨ ɫɦɟɪɬɢ ɫɜɨɢɯ ɦɭɠɟɣ ɢ ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦɢ ɜ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɚɤɬɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɷɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɠɢɥɢ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɢ/ɢɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɞɜɨɪɚɯ ɜ ɝɨɞɵ ɋɦɭɬɵ; ɬɨɥɶɤɨ ɨɜɞɨɜɟɜ, 
ɨɧɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
     Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ HTML ɢ ɫɧɚɛɠɟɧɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɚɦɢ.  Ƚɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ, ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
     ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɨɣɬɢ ɢ ɢɧɵɦ 
ɩɭɬɟɦ. Ⱦɚɬɨɱɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 1611–1615 ɝɝ., ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜɟ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɢɡɛɵ, ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɥɢɡɤɢ 
ɞɟɫɹɬɧɹɦ. Ȼɵɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɡɹɬɶ ɫɩɢɫɤɢ ɞɜɨɪɹɧ ɢ ɞɟɬɟɣ ɛɨɹɪɫɤɢɯ, ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜ 
ɞɟɫɹɬɧɹɯ 1605/06 ɝ., ɞɚɬɨɱɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ 1611–1615 ɝɝ. ɢ ɞɟɫɹɬɧɹɯ 1619–
1620-ɯ ɝɝ. ɉɪɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɩɢɫɤɨɜ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɞɟɫɹɬɟɧ ɢ 
ɞɚɬɨɱɧɵɯ ɤɧɢɝ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɢ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ, ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɹɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ, ɬɢɩɚɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɛɵɥɚ ɛɵ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɟɩɨɥɧɚ. ȼ ɧɟɣ ɧɟ ɧɚɲɥɨɫɶ ɛɵ ɦɟɫɬɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ 
ɠɟɧɳɢɧɚɦ-ɜɞɨɜɚɦ ɢ ɞɨɱɟɪɹɦ ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, ɫɵɧɨɜɶɹɦ ɞɜɨɪɹɧ, ɧɟ 
ɞɨɠɢɜɲɢɦ ɞɨ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ (ɜɟɪɫɬɚɧɢɹ), ɢ ɢɯ ɞɨɱɟɪɹɦ, ɱɶɢ ɢɦɟɧɚ 
«ɩɨɬɟɪɹɥɢɫɶ» ɛɵ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɡɚɦɭɠɟɫɬɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɫɥɭɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ ɩɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
ɜɟɪɫɬɚɧɢɟ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ15 ɥɟɬ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ ɧɢɡɲɢɯ ɫɥɨɟɜ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ – ɫɜɨɟɡɟɦɰɟɜ. Ɍɚɤ, ɜ ɞɚɬɨɱɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ 1611–1615 ɝɝ. 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɦɟɧɚ ɫɜɨɟɡɟɦɰɟɜ Ȼɵɤɨɜɵɯ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, 
ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɧɚɱɚɥɚ 1620-ɯ ɝɝ.  
     ɉɪɨɫɬɨɣ ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɟɧ: ɤɚɪɶɟɪɵ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɯɨɠɢ ɨɞɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɵ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɦɫɹ 
ɨɬ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɜɟɫɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɥɭɠɛɟ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ ɢ ɩɫɤɨɜɢɱɟɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ 
(ɧɚɩɨɞɨɛɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ Ȼɨɹɪɫɤɨɣ ɞɭɦɵ XVII 
ɜ. Ȼ.ɇ.Ɇɢɪɨɧɨɜ, Ɇ. ɉɨ ɢ ɢɯ ɤɨɥɥɟɝɢ). Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬ ɧɚɫ 
ɭɫɤɨɥɶɡɧɭɥɢ ɛɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɡɧɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɧɚɦɢ ɥɸɞɟɣ – ɛɪɚɤ, ɜɞɨɜɫɬɜɨ, ɞɪɭɠɛɚ ɢ ɩɪɨɱ., ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ 
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ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ 
ɨɛɢɥɢɢ ɞɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. 
 

 
 

Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ 
əɤɨɜ Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ 

 
Ɇɚɥɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ ɜ ɋɦɭɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 

ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
 

     ɋɦɭɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɪɚɡɜɢɥɨɤ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ – ɜɫɟɝɞɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɟɦɭ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɢɡɞɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɦɭɬɵ. 
     ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ȼ.ɇ.Ɏɥɨɪɢ, ȼ.ɇ.Ʉɨɡɥɹɤɨɜɚ, ɂ.Ɉ.Ɍɸɦɟɧɰɟɜɚ, 
ȼ.ɂ.ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ, ȿ.ɂ.Ʉɨɛɡɚɪɟɜɨɣ, Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧɚ, Ⱦ.ȼ.Ʌɢɫɟɣɰɟɜɚ, 
Ʌ.ȿ.Ɇɨɪɨɡɨɜɨɣ, ȼ.Ⱥ.Ⱥɪɚɤɱɟɟɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ, 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ, ɜɨɟɧɧɵɦ, ɛɵɬɨɜɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɦɭɬɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɨ ɜ ɧɢɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫɬɪɚɧɵ ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-
Ɂɚɩɚɞɚ (ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɉɫɤɨɜ). ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ (ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ, 
Ƚɞɨɜɚ, ɉɨɪɯɨɜɚ, Ɉɪɟɲɤɚ, Ʉɨɪɟɥɵ, əɦɚ, Ʉɨɩɨɪɶɹ) ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ 
ɫɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɢ.1 Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜ. ɡɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɢɦɟɜɲɢɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɭɞɟɛ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɀɢɬɟɥɢ 
ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɫɵɝɪɚɥɢ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ. 

   ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɫɩɚɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɜɲɟɝɨɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ (Ɍɭɲɢɧɨ, ȼɨɥɨɝɞɚ, ɇɨɜɝɨɪɨɞ, 
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ, Ʉɚɡɚɧɶ), ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ, ɢɦɟɜɲɢɟ ɫɜɨɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ 
ɛɵɥɢ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɮɨɪɦɵ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɫɤɚɬɶ ɩɭɬɢ ɜɵɯɨɞɚ 
ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɷɥɢɬɵ ɢ ɠɢɬɟɥɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɹɜɥɹɜɲɢɟɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɛɨɪɶɛɵ ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɋɦɭɬɵ ɜɫɟ 
ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ, ɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 

                
1  ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Ʌɚɞɨɝɚ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ 
Ⱥ.Ⱥ. ɋɟɥɢɧɚ. 
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ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ 
(ɞɚɥɟɟ – RA.  NOA). 
ɗɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɰɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ, 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʌɚɞɨɝɢ, ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ, ɉɨɪɯɨɜɚ ɢ 
Ɍɢɯɜɢɧɚ, ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɤɪɭɝɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɨ 
ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɜ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ2. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɶ 
ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ Ɉɪɟɲɤɟ, ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ, əɦɟ ɢ Ʉɨɩɨɪɶɟ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ Ʉɨɪɟɥɟ 
(Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦɟ) ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɦɚɥɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨɬ ɝɨɪɨɞ ɭɠɟ ɜ 1611 ɝ. 
ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ.  

Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɚɪɯɢɜ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ – ɫɟɪɢɢ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ. ɉɟɪɜɚɹ ɫɟɪɢɹ – ɷɬɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜ 1611–1616 ɝɝ., 
ɩɪɢɤɚɡɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɢ ɬɟɬɪɚɞɢ.  

ɂɡ 15 ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ 1611–1616 ɝɝ. ɨɫɨɛɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɞɨɡɨɪɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ 1611 ɝ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɡɨɪɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ɉɨɪɯɨɜɚ 
1612 ɝ.3 

ɂɡ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɤɧɢɝ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɢɝɨɪɨɞɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɧɢɝɭ 
ɉɨɪɯɨɜɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ 
ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɤɨɪɦɨɜ.  

ȼ ɤɧɢɝɚɯ ɋɭɞɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɞɜɨɪɹɧɟ, ɞɟɬɢ ɛɨɹɪɫɤɢɟ ɢ 
ɩɪɢɤɚɡɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɠɢɬɟɥɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. 

ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 1611/1612–1613/1614 ɝɝ. ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɤɥɚɞɚɯ ɩɨɞɶɹɱɢɯ, ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ. ȼ ɧɢɯ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ 
ɢɦɟɧɚ ɩɨɞɶɹɱɢɯ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɱɢɧɹɥɚɫɶ Ⱦɜɨɪɰɨɜɨɦɭ 
ɩɪɢɤɚɡɭ. Ʉ.ɇ.əɤɭɛɨɜ ɨɫɨɛɨ ɜɵɞɟɥɢɥ ɩɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɜɢɧɧɨɝɨ ɩɨɝɪɟɛɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɡɚ 1610/1611 ɝ. Ɍɨɥɶɤɨ ɢɡ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɩɨɞ Ʌɚɞɨɝɨɣ ɢ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɨɣ.  

ȼɚɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟɫɭɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɉɨɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ – ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ ɨɛ ɨɬɞɟɥɟ ɢɥɢ ɨɛɵɫɤɟ ɩɨɦɟɫɬɶɹ.  

ɋɪɟɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɪɢɢ ɚɪɯɢɜɚ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɞɟɥɚ ɨ 
ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɢɹɯ «ɢɡɦɟɧɧɢɱɶɢɯ» ɩɨɦɟɫɬɢɣ. Ⱦɟɥɚ 
ɨ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1609 ɩɨ 1616 ɝ. ɂɡ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɥɸɞɹɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɭɡɧɚɟɦ ɨ ɫɭɞɶɛɚɯ ɛɵɜɲɢɯ ɯɨɡɹɟɜ ɩɨɦɟɫɬɢɣ. 
ɗɬɨ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɝɢɛɟɥɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɯɨɞɚ, «ɨɬɴɟɡɞ» ɜ ɉɫɤɨɜ ɤ «ɜɨɪɚɦ» ɢ ɬ. 
ɞ. Ɉɛɵɱɧɨ ɱɟɥɨɛɢɬɱɢɤɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɡɚɫɥɭɝɢ, ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɫɥɭɠɢɥɢ ɲɜɟɞɚɦ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɨ ɫɜɨɟɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɛɨɟɜɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɨɛɨɪɨɧɹɹ ɉɨɪɯɨɜ ɢ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ ɨɬ ɧɚɛɟɝɨɜ ɤɚɡɚɤɨɜ ɢ 

                
2  ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ Ɍɢɯɜɢɧɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 1613 ɝ., ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ 
25 ɦɚɹ Ɍɢɯɜɢɧ ɜɵɲɟɥ ɢɡ-ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
3  RA.  NOA. Serie 1: 63. Ʌ. 4-207. 
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ɥɢɬɨɜɰɟɜ, ɨɫɚɠɞɚɹ Ɉɪɟɲɟɤ, ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ, əɦ ɢ Ʉɨɩɨɪɶɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɣɫɤɚɦɢ 
ɗɜɟɪɬɚ Ƚɨɪɧɚ.  

ɐɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɞɜɨɪɹɧ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɫɶɛɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɬɩɢɫɤɚɯ 
ɫ ɨɬɱɟɬɨɦ ɨ ɧɟɫɟɧɢɢ ɫɥɭɠɛɵ. Ⱦɨɲɟɞɲɚɹ ɞɨ ɧɚɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɬɪɟɯ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɹɬɢɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ.  

Ɉɬɪɵɜɨɱɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɰɚɪɹ ȼɚɫɢɥɢɹ ɒɭɣɫɤɨɝɨ 
ɫ ɬɭɲɢɧɰɚɦɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɉɨɪɯɨɜɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 1612 ɝ. 
ɉɨɪɯɨɜɫɤɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɂɜɚɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ ɩɢɫɚɥ ɜ 
ɤɨɧɰɟ 1612 ɝ.: «…ɡɚɩɭɫɬɟɥ ɉɨɪɯɨɜɫɤɢɣ ɩɨɫɚɞ ɨɬ ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ ɢ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɩɪɢɯɨɞɭ ɢ ɬɨɦɭ ɩɹɬɵɣ ɝɨɞ ɫ ɜɨɪɨɜɫɤɨɝɨ Ɍɢɦɨɯɢɧɚ ɩɪɢɯɨɞɚ 
Ɋɨɝɚɥɟɜɚ…». ɉɟɪɜɵɟ ɬɭɲɢɧɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ ɧɟɤɨɟɝɨ Ɍɢɦɨɮɟɹ Ɋɨɝɚɥɟɜɚ        
(ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ), ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ 
ɉɨɪɯɨɜɭ ɟɳɟ ɜ ɤɨɧɰɟ 1608 ɝ.4.  

Ɉ ɪɚɡɨɪɟɧɢɢ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɬɭɲɢɧɰɚɦɢ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ʉɟɪɧɨɡɢɰɤɨɝɨ 
ɜɟɫɧɨɣ 1609 ɝ. ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɜ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ 1612 ɝ. ɫɬɚɪɢɰɵ ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ Ⱦɚɪɶɢ ɫ ɫɟɫɬɪɚɦɢ: «Ȼɶɸɬ ɱɟɥɨɦ ɢ ɩɥɚɱɸɬɫɹ ɋɬɚɪɵɟ Ɋɭɫɵ ɫ 
ɩɨɫɚɞɭ ɫɜɹɬɵɯ ɜɟɪɯɨɜɧɵɯ ɚɩɨɫɬɨɥ ɉɟɬɪɚ ɢ ɉɚɜɥɚ ɢ ɚɪɯɢɞɢɚɤɨɧɚ ɋɬɟɮɚɧɚ 
ɧɢɳɢɟ ɛɨɝɨɦɨɥɢɰɵ ɞɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɛɨɝɢɟ ɫɬɚɪɢɰɵ: ɫɬɚɪɢɰɚ Ⱦɚɪɶɢɳɟ, 
ɫɬɚɪɢɰɚ ȼɚɤɥɢɫɬɢɳɟ, ɫɬɚɪɢɰɚ Ɉɧɬɨɧɶɢɳɟ… ɤɚɤ ɛɵɥɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɜɨ 117 
ɝɨɞɭ (1608/1609 ɝ.) ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɟ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɢ ɫɨɠɝɥɢ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɭ 
ɩɨɫɚɞ, ɜ ɬɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨɠɝɥɢ ɜ ɢɯ ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɤɟɥɶɢ, ɢ ɧɵɧɟ ɜ ɢɯ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɤɟɥɶɢ».5 

Ɉɛ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ ɨɛɨɪɨɧɵ Ʉɨɪɟɥɵ ɜ 1610–1611 ɝɝ., 
ɩɫɤɨɜɫɤɨɦ ɩɨɦɟɳɢɤɟ Ƚɪɢɝɨɪɢɢ ɑɢɪɤɢɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɝɢɛ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɨɫɚɞɵ, ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ ɢɡ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ 1615 ɝ., ɝɞɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ, ɱɬɨ 
«Ƚɪɢɝɨɪɶɹ ɝɨɫɭɞɚɪɶ ɩɨɫɥɚɥ ɜ Ʉɨɪɟɥɭ ɜɨɟɜɨɞɨɸ, ɢ Ƚɪɢɝɨɪɶɹ ɜ Ʉɨɪɟɥɟ ɧɟ 
ɫɬɚɥɨ…». ɂɦɟɧɧɨ Ƚ.ɑɢɪɤɢɧɭ ɚɞɪɟɫɨɜɚɥ ɫɜɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ə.Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ 27 
ɧɨɹɛɪɹ 1610 ɝ. ɤɚɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɪɭɞɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ Ƚ. ɑɢɪɤɢɧ ɭɟɯɚɥ ɢɡ ɉɫɤɨɜɚ ɢ 
ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ Ʉɨɪɟɥɟ.6  

                
4  ɋɦ.: Ɉɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ Ɂɚɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ əɤɨɜɚ (ȼɢɥɶɹɧɚ) 
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ Ȼɟɪɟɡɢɧɚ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɢɱɚ Ɉɞɢɧɰɨɜɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɋɟɦɟɧɚ 
ɒɭɫɬɨɜɚ. 1612 // RA, NOA. Serie I: 28. Ʌ. 148-150. Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɷɬɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɫ ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɨɣ 
RA, NOA, ɥɸɛɟɡɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ Ⱥ.Ⱥ. ɋɟɥɢɧɵɦ.  
5  Ⱦɟɥɨ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɫɬɚɪɢɰ ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɟɜɢɱɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɛɨɹɪɚɦ 
ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɨ ɧɟɜɡɢɦɚɧɢɢ ɫ ɢɯ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɨɛɠɢ ɤɨɪɦɨɜ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ. 1612, ɹɧɜɚɪɶ // RA, 
NOA. Serie 2:362. Ʌ. 99-103.  

 ɗɬɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɗ.Ʌɟɮɫɬɪɚɧɞ 
(Ʌɟɮɫɬɪɚɧɞ ɗ. ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ ɋɦɭɬɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ // ɑɟɥɨ. 2003/1 (26). ɋ. 73-74). 
6 Ⱦɟɥɨ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɶɸ ɩɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɜɵɯɨɞɰɚ Ɍɢɯɨɧɚ ɋɟɦɟɧɨɜɚ ɑɢɪɤɢɧɚ. 1615, ɚɩɪɟɥɶ // 
RA, NOA. Serie 2: 225. Ʌ. 1-5.  
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ɋɪɟɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ 
ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʌɚɞɨɝɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɯɜɚɬɢɥ 15 ɚɜɝɭɫɬɚ 1610 ɝ. 
ɨɬɪɹɞ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯ ɧɚɟɦɧɢɤɨɜ ɉɶɟɪɚ Ⱦɟɥɚɜɢɥɹ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɢɯ 
ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɧɟɭɞɚɱɧɨɦ ɩɨɯɨɞɟ ɤɧɹɡɹ ɂ.Ⱥ.Ɇɟɳɟɪɫɤɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ Ʌɚɞɨɝɢ: «Ʉɚɤ ɩɨɫɵɥɚɧ ɛɵɥ ɩɨɞ Ʌɚɞɨɝɭ ɢɡ ɇɨɜɚɝɨɪɨɞɚ 
ɤɧɹɡɶ ɂɜɚɧ Ɇɟɳɟɪɫɤɨɣ – ɫɬɨɹɥ ɜ Ƚɨɫɬɢɧɨɦ ɉɨɥɟ, ɬɨɠɟ ɩɪɚɜɢɥ ɤɨɪɦɚ ɢ 
ɜɡɹɥ ɫ ɫɨɛɨɣ, ɩɨɞ Ʌɚɞɨɝɭ ɢɞɭɱɢ, ɞɚɬɨɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ 40 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ ɬɟɯ 
ɥɸɞɟɣ ɩɨɞ Ʌɚɞɨɝɨɣ ɭɛɢɥɢ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɥɸɞɢ». ɂɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɵ 
ɭɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɣɬɚɪɵ Ⱦɟɥɚɜɢɥɹ ɱɚɫɬɨ ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɜɵɥɚɡɤɢ ɢɡ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɞɨɛɵɱɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ: «ɮɪɚɧɰɨɜɫɤɢɟ ɧɟɦɰɵ… ɨɬɬɭɞɚ 
ɜɵɟɡɠɚɸɱɢ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɛɢɥɢ, ɫɟɧɨ ɢ ɯɥɟɛ ɪɨɡɜɟɡɥɢ»7.  

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɚɞɵ Ʌɚɞɨɝɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɚɦɢ,  ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ 
Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧ.8 

ȿɫɥɢ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ Ʌɚɞɨɝɟ ɜ ɋɦɭɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɪɭɞɚɦ 
Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧɚ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɨ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɢɣ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɜ ɝɨɞɵ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɚɣɧɨɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. ɂɫɬɨɪɢɹ Ɍɢɯɜɢɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɛɟɞɵ 
ɜɨɫɫɬɚɜɲɢɯ 15 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1613 ɝ. ɢ ɞɨ ɋɬɨɥɛɨɜɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɧɚ 
ɡɚɝɚɞɨɤ ɢ ɧɟɹɫɧɨɫɬɟɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɛɯɨɞɹɬ ɦɨɥɱɚɧɢɟɦ ɬɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɥɟɬ, ɫ ɨɫɟɧɢ 1611 ɝ. 
ɞɨ ɜɟɫɧɵ 1613 ɝ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɜ 
ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɟɪɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɨɛɟɥ.  

ɇɨɜɚɹ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ–Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɚɛɨɬɭ ɨ Ɍɢɯɜɢɧɟ. ȼɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɦ ɠɟɧɫɤɨɦ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɢɡ ɠɟɧ ɂɜɚɧɚ Ƚɪɨɡɧɨɝɨ – Ⱥɧɧɚ 
Ʉɨɥɬɨɜɫɤɚɹ, ɫɬɚɪɢɰɚ Ⱦɚɪɶɹ. ɂɡ Ⱦɜɨɪɰɨɜɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɬɚɤ ɢ ɥɢɱɧɨ ɞɥɹ ɰɚɪɢɰɵ-
ɫɬɚɪɢɰɵ. ȼ ɧɨɹɛɪɟ 1611 ɝ. ɞɜɨɪɰɨɜɨɦɭ ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɛɵɥɨ 
ɭɤɚɡɚɧɨ ɜɵɩɢɫɚɬɶ ɩɪɟɠɧɢɣ ɨɤɥɚɞ ɰɚɪɢɰɵ Ⱦɚɪɶɢ (ɷɬɭ ɩɚɦɹɬɶ ɩɪɢɜɟɡ 
ɂ.Ƚ. Ȼɨɪɚɧɨɜ). ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɬɩɢɫɤɨɣ ɢɡ Ⱦɜɨɪɰɚ (23 ɧɨɹɛɪɹ) Ⱦɚɪɶɟ 
ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ9. ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɞɜɨɪɰɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɜɵɞɚɱɭ ɦɨɧɚɫɬɵɪɸ ɢ ɰɚɪɢɰɟ-ɢɧɨɤɢɧɟ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɭɦɦ. ɐɚɪɢɰɟ-ɢɧɨɤɢɧɟ ɛɵɥ ɩɨɥɨɠɟɧ ɝɨɞɨɜɨɣ 
ɨɤɥɚɞ ɜ 36 ɪɭɛɥɟɣ. 6 ɮɟɜɪɚɥɹ 1613 ɝ. ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɢ 

                
7 Ⱦɟɥɨ ɩɨ ɞɜɭɦ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɦ ɤɪɟɫɬɶɹɧ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɨɤɨɜ ɫ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɧɚ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɦ ɩɨɪɨɝɟ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɯ ɜ Ⱦɜɨɪɰɨɜɵɣ ɩɪɢɤɚɡ // RA 
NOA. Serie 2:351. Ʌ. 31-36.  
8   ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɋɦɭɬɵ. ɋɉɛ., 2008; Ɉɧ ɠɟ. 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ ɋɦɭɬɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɨɜɝɨɪɨɞ, 2009; Ɉɧ ɠɟ. Ʌɚɞɨɝɚ ɩɪɢ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɰɚɪɹɯ. ɋɉɛ., 2008. 
9  ɉɚɦɹɬɶ ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɫ ɩɨɜɟɥɟɧɢɟɦ ɜɵɩɢɫɚɬɶ ɩɪɨ ɨɤɥɚɞ ɫɬɚɪɢɰɵ 
ɰɚɪɢɰɵ Ⱦɚɪɶɢ Ʉɨɥɬɨɜɫɤɨɣ. 1611. 20.11 // RA, NOA. Serie 2:351. Ʌ. 91; Ɉɬɩɢɫɤɚ 
ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɞɶɹɤɚɦ ɩɨ ɩɚɦɹɬɢ ɫ ɩɨɜɟɥɟɧɢɟɦ ɜɵɩɢɫɚɬɶ ɩɪɨ ɨɤɥɚɞ 
ɫɬɚɪɢɰɵ-ɰɚɪɢɰɵ Ⱦɚɪɶɢ Ʉɨɥɬɨɜɫɤɨɣ. 1611. 23.11 // RA, NOA. Serie 2:351. Ʌ. 92-95. 

26



 

 

Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ ɛɵɥɨ ɜɵɞɚɧɨ «ɜ ȼɟɞɟɧɫɤɨɣ ɜ ɞɟɜɢɱ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɧɚ Ɍɢɯɜɢɧɭ 
ɰɚɪɢɰɟ ɫɬɚɪɢɰɟ Ⱦɚɪɶɟ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɟ ɡɚ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɨ ɯɥɟɛɧɨɟ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɢ ɡɚ 
ɡɚɩɚɫɵ … ɡɚ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɨɤɥɚɞɭ ɞɟɜɹɬɶ ɪɭɛɥɟɜ ɢ ɞɜɟ ɞɟɧɝɢ». Ɍɚɤɠɟ ɢɡ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɞɟɧɶɝɢ ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɥɚɞɚɧɚ, 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɜɢɧɚ ɢ ɦɟɞɢ. ɇɚ ɷɬɢ ɰɟɥɢ ɛɵɥɨ ɜɵɞɚɧɨ «ɰɚɪɢɰɟ ɫɬɚɪɢɰɟ ɞɚ ɟɟ 
ɨɬɰɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɢ ɢɝɭɦɟɧɶɟ ɫ ɫɟɫɬɪɚɦɢ ɢ ɩɨɩɨɦ  ɢ ɞɢɚɤɨɧɭ ɢ ɫɬɨɪɨɠɟɦ 
ɨɬ ɨɤɥɚɞɭ ɧɚ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɧɚ ɫɬɨ ɞɜɚɬɰɚɬɶ ɩɟɪɜɨɣ ɝɨɞ ɲɟɫɬɶ ɪɭɛɥɟɜ ɢ 
ɞɟɜɹɬɧɚɬɰɚɬɶ ɚɥɬɵɧ ɱɟɬɵɪɟ ɞɟɧɝɢ». ȼɫɟɝɨ ɜ ɬɨɬ ɪɚɡ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɢɡ Ⱦɜɨɪɰɨɜɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ «ɡɚ ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɨɛɢɯɨɞ ɪɭɝɢ 
ɩɹɬɧɚɬɰɚɬɶ ɪɭɛɥɟɜ ɢ ɞɜɚɬɰɚɬɶ ɚɥɬɵɧ». ɗɬɢ ɞɟɧɶɝɢ ɜɡɹɥ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ 
«ɬɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɱɟɪɧɨɣ ɩɨɩ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ»10.  

ɇɟ ɡɚɛɵɜɚɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɢ ɨ ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɨɣ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɣ ɢɤɨɧɟ, 
ɯɪɚɧɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ. 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1612 ɝ. ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɢ 
Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ ɛɵɥɨ ɜɵɞɚɧɨ ɞɶɹɱɤɭ ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɀɞɚɧɭ 
Ⱦɚɧɢɥɨɜɭ «ɤ ɑɸɞɨɬɜɨɪɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɤ ɉɪɟɱɢɫɬɵɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ ɧɚ 
Ɍɢɯɜɢɧɭ ɧɚ ɧɟɭɝɚɫɢɦɭɸ ɫɜɟɳɭ ɜ ɥɚɦɩɚɞɭ ɧɚ ɩɪɨɲɥɨɣ ɧɚ ɫɬɨ ɞɜɚɬɰɚɬɨɣ 
ɝɨɞ ɫɬɚɪɨɪɭɫɤɨɝɨ ɩɭɞ ɜɨɫɤɭ» 11 . ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɨɪɟɧɢɢ ɲɜɟɞɚɦɢ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɢɸ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ 
25 ɦɚɹ 1613 ɝ., ɦɹɝɤɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

ɇɨɜɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɦɟɠɞɭ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ. Ɍɢɯɜɢɧɰɵ ɢɡɞɚɜɧɚ ɬɨɪɝɨɜɚɥɢ ɤɚɤ ɫ Ɂɚɨɧɟɠɶɟɦ, 
ɬɚɤ ɢ ɫ ɍɫɬɸɠɧɨɣ ɢ Ȼɟɠɟɰɤɢɦ ȼɟɪɯɨɦ. ȼ Ȼɨɪɨɜɢɰɤɨɦ ɪɹɞɤɭ ɛɵɥɚ 
ɫɨɡɞɚɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɢɡɛɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɞɶɹɱɤɨɦ ɢ ɱɟɬɵɪɶɦɹ 
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ȿɜɞɨɤɢɦ ȼɚɫɢɥɶɟɜ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ Ȼɟɠɢɰɚɦɢ ɢ Ɍɨɪɠɤɨɦ ɥɟɬɨɦ 1612 ɝ. 
ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɧɟɭɞɚɱɟɣ. ɂɡ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚ ȿɜɞɨɤɢɦɚ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɸɧɟ 1612 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ Ɇɥɟɜɫɤɚɹ 
ɹɪɦɚɪɤɚ (ɜɨɡɥɟ ȼɵɲɧɟɝɨ ȼɨɥɨɱɤɚ), «ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɧɚ Ɇɥɟɜɫɤɭɸ ɹɪɦɚɧɤɭ 
ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɢ ɬɟɯ ɰɟɥɨɜɚɥɧɢɤɨɜ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɢ ɞɶɹɱɤɚ ɭɛɢɥɢ ɢ ɦɧɨɝɢɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɛɢɥɢ»12. 

ȼ ɫɚɦɨɦ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɡɢɦɵ 1612 ɝ. ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ. 25 ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ. ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɛɵɥɨ 
ɩɪɢɫɥɚɧɨ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ «ɩɹɬɧɚɬɰɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟɦɟɰ ɞɚ ɫɨɪɨɤ ɩɹɬɶ 
ɥɨɲɚɞɟɣ» ɫ ɩɪɢɫɬɚɜɨɦ ɋɬɟɩɚɧɨɦ Ɂɚɛɟɥɢɧɵɦ. Ɍɢɯɜɢɧɰɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ 
ɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɤɨɪɦ «ɫ Ɍɢɮɢɧɫɤɢɟ ɜɨɬɱɢɧɵ ɢ ɫ Ɍɢɯɮɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɭ»13. ɗɬɚ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɛɵɥɚ ɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɬɢɯɜɢɧɰɟɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɝɭɦɟɧ 
Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɂɨɫɢɮ ɧɚɩɢɫɚɥ ɱɟɥɨɛɢɬɧɭɸ ɜ 

                
10 ɋɦ.: ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɞɜɨɪɰɚ. 1612/13 // RA, NOA. Serie 
1:34. Ʌ. 406-407.  
11 ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɞɜɨɪɰɚ. 1612/13 // RA, NOA. Serie 1:34. 
Ʌ. 427.  
12  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɢɡɛɵ Ȼɨɪɨɜɢɰɤɨɝɨ ɪɹɞɤɭ Ɉɜɞɨɤɢɦɤɚ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ. 1612, ɩɨɫɥɟ 28.06 // RA, NOA. Serie 2: 51. Ʌ. 1-9. 
13 ɉɚɦɹɬɶ ɤɧ. Ƚ.ɇɚɪɵɦɨɜɭ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ ɉɟɬɪɭ Ȼɚɲɦɚɤɨɜɭ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɢɝɭɦɟɧɚ 
Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɂɨɫɢɮɚ. 1612. 16.03 // RA, NOA. Serie 2: 75. Ʌ. 51-53. 
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ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɧɟ ɛɪɚɬɶ ɫ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɤɨɪɦ ɞɥɹ 
ɥɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ Ɋɟɤɢɧɛɟɪɝɚ. ȼɥɚɫɬɢ ɩɨɲɥɢ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɩɪɨɫɶɛɟ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ ɫɬɚɪɰɟɜ. ɉɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ əɤɨɜɚ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɢ Ɇɨɧɫɚ 
Ɇɨɪɬɟɧɫɨɧɚ ɥɚɞɨɠɫɤɢɟ ɜɨɟɜɨɞɵ Ȼɭɬɭɪɥɢɧ ɢ ɋɟɤɢɪɢɧ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɛɵɥɢ 
ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ ɫɛɨɪɳɢɤɚɦ Ⱥɧɞɪɟɸ ɀɟɥɬɭɯɢɧɭ ɢ ɝɭɛɧɨɦɭ ɫɬɚɪɨɫɬɟ ɋɟɦɟɧɭ 
Ⱥɝɚɩɢɬɨɜɭ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɤɨɪɦ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ: «Ɍɢɯɮɢɧɫɤɢɟ 
ɜɨɬɱɢɧɵ ɤɨɪɦɨɜ ɤ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɟɦ ɜ Ʌɚɞɨɝɭ ɧɟ ɢɦɚɬɢ»14. 

Ɍɹɠɟɥɨɣ ɨɛɭɡɨɣ ɞɥɹ ɬɢɯɜɢɧɰɟɜ ɫɬɚɥɚ ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ 
ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɇɢɤɚɧɞɪɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ. ɂɡ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɢɝɭɦɟɧɚ ɂɨɫɢɮɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɬɢɯɜɢɧɰɚɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɵɯ ɫɬɨ ɩɨɞɜɨɞ «ɩɨɞ ɩɨɫɥɨɜ ɫ ɫɚɧɹɦɢ ɢ ɫ ɯɨɦɭɬɵ ɢ ɫ 
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ». Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɬɩɪɚɜɤɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɡɚ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ 
ɛɵɥ ɩɨɫɥɚɧ ɩɨɞɶɹɱɢɣ ȼɚɫɢɥɢɣ ɍɲɚɤɨɜ. Ɍɢɯɜɢɧɰɵ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɹɦɚ15. 

ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɝɪɚɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɛɟɝɢ 
ɨɬɪɹɞɵ ɱɟɪɤɚɫɨɜ. ɂɯ ɩɟɪɜɨɟ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ ɜɨɬɱɢɧɵ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 1612 ɝ. ɧɚ «ɦɚɫɥɟɧɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɜ 
ɩɹɬɧɢɰɭ». ɂɝɭɦɟɧ Ɍɢɯɨɧ ɜ ɧɨɜɨɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɩɢɫɚɥ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ: 
«…ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɜ ɢɯ ɜɨɬɱɢɧɭ ɢɡɝɨɧɨɦ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɢ ɪɚɡɨɪɢɥɢ ɲɟɫɬɶ 
ɞɟɪɟɜɟɧɶ, ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɜɵɫɟɤɥɢ, ɚ ɠɢɜɨɬ ɩɨɝɪɚɛɢɥɢ». Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ 
Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜɨɟɜɨɞɚ Ɏɟɨɤɬɢɫɬ ɇɢɤɢɬɢɱ 
Ɇɭɪɚɜɶɟɜ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɩɨɥɟɜɵɦ ɜɨɟɜɨɞɨɣ, ɫɬɨɹɜɲɢɦ 
ɜ 1612 ɝ. ɜ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɟ». ȼ ɟɝɨ ɨɬɪɹɞ ɜɯɨɞɢɥɢ ɦɟɫɬɧɵɟ 
ɩɨɦɟɳɢɤɢ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɢ Ȼɟɠɟɰɤɨɣ ɩɹɬɢɧ. 

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɨɪɟɧɢɟɦ ɜɨɬɱɢɧ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ Ɏ.ɇ.Ɇɭɪɚɜɶɟɜɭ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɨɬɜɨɡɢɬɶ ɤɨɪɦ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɬɱɢɧ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ Ʌɚɞɨɝɭ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɚ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜɫɺ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ, 
ɱɬɨɛɵ «ɤɨɪɦɢɬɢ ɧɟɦɟɬɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɵɧɟ ɧɚ Ɍɢɯɮɢɧɟ, ɢ 
ɧɟɦɟɬɰɤɢɯ ɥɨɲɚɞɟɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɥɚɧɵ»16.  

ȿɫɥɢ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɟ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ ɱɟɪɤɚɫ ɧɟ ɡɚɬɪɨɧɭɥɨ ɫɚɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ, ɬɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɨɯɨɞ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɪɚɝɢɱɧɵɦ ɞɥɹ Ɍɢɯɜɢɧɚ. ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɱɶɢ ɨɬɪɹɞɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɢɸɧɟ-ɢɸɥɟ 1612 ɝ. ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ. ɇɚɩɚɞɟɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɜɧɟɡɚɩɧɵɦ. Ɇɨɧɚɫɬɵɪɶ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɱɟɪɤɚɫɨɜ, 
                
14 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɢɝɭɦɟɧɚ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɂɨɫɢɮɚ ɫ ɛɪɚɬɶɟɣ 
// RA, NOA. Serie 2:73. Ʌ. 200; ɉɚɦɹɬɶ ɥɚɞɨɠɫɤɢɦ ɤɨɪɦɨɜɵɦ ɫɛɨɪɳɢɤɚɦ ɨ 
ɧɟɫɛɢɪɚɧɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɫ ɜɨɬɱɢɧɵ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ. 1612, ɮɟɜɪɚɥɶ // RA, NOA. 
Serie 2:73. Ʌ 116; Ƚɪɚɦɨɬɚ ȼ.Ɏ. Ȼɭɬɭɪɥɢɧɭ ɢ ɂ.Ƚ. ɒɟɟ ɋɟɤɢɪɢɧɭ  ɫ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɨ 
ɧɟɜɡɢɦɚɧɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɫ ɜɨɬɱɢɧɵ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ // RA, NOA. Serie 2:73. Ʌ 201. 
15 Ɉɬɩɢɫɤɚ ɂ. Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ, ɋ. Ʌɭɬɨɯɢɧɚ ɢ Ⱥ. Ʌɵɫɰɨɜɚ ɜ Ʌɚɞɨɝɭ ȼ.Ɏ. Ȼɭɬɭɪɥɢɧɭ ɩɨ 
ɱɟɥɨɛɢɬɶɸ ɬɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɢɝɭɦɟɧɚ ɂɨɫɢɮɚ. 1612. 15.01 // RA, NOA. Serie 2:74. Ʌ. 14. 
16 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɢɝɭɦɟɧɚ ɂɨɫɢɮɚ ɨ ɩɪɢɯɨɞɟ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ 
ɢ ɪɚɡɨɪɟɧɢɢ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɣ ɜɨɬɱɢɧɵ. 1612, ɮɟɜɪɚɥɶ // RA, NOA. Serie 2: 75. Ʌ. 50; 
ɉɚɦɹɬɶ Ɏ.ɇ. Ɇɭɪɚɜɶɟɜɭ ɨɛ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɫ ɜɨɬɱɢɧ Ɍɢɯɜɢɧɚ 
Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɢ ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɝɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɨɪɟɧɢɟɦ 
ɜɨɬɱɢɧɵ ɥɢɬɨɜɫɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 1612, ɦɚɪɬ // RA, NOA. Serie 2: 75. Ʌ. 54; Ƚɪɚɦɨɬɚ ɤɧ. 
ɂ.ɇ. Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ ɢ ɞɶɹɤɨɜ Ɏ.ɇ. Ɇɭɪɚɜɶɟɜɭ // RA, NOA. Serie 2:73. Ʌ. 212. 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɯɜɚɬɢɥɢ ɜɫɸ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɭɸ ɤɚɡɧɭ, ɨɛɨɞɪɚɥɢ ɨɤɥɚɞ 
ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɢɤɨɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɤɨɧ, ɚ ɫɚɦɨɝɨ «ɢɝɭɦɟɧɚ ɂɨɫɢɮɚ ɢ ɫɬɚɪɰɨɜ 
ɢ ɫɥɭɠɟɤ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɛɢɥɢ ɧɚɫɦɟɪɬɶ»17. 

Ⱦɥɹ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɂɫɢɞɨɪ 23 ɢɸɥɹ 1612 ɝ. 
ɩɪɢɤɚɡɚɥ ɩɪɢɫɥɚɬɶ ɜ Ⱦɜɨɪɰɨɜɵɣ ɩɪɢɤɚɡ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɤɨɪɦ ɧɟɦɟɰɤɢɦ 
ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ. ɇɚɤɚɧɭɧɟ, 22 ɢɸɥɹ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɜɲɚɹ ɢɡ Ƚɨɪɨɞɰɚ 
ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɪɨɬɚ ɛɵɥɚ ɫɪɨɱɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɤ Ɍɢɯɜɢɧɭ. ɒɜɟɞɚɦ ɛɵɥɨ ɜɵɞɚɧɨ 
«ɧɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɡɚ ɤɨɪɦ ɞɟɧɟɝ 22 ɪɭɛɥɹ ɢ 5 ɚɥɬɵɧ». Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɂɫɢɞɨɪ 
ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɲɜɟɞɨɜ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ «ɢɞɬɢ ɢɦ ɧɚ 
ɛɨɝɨɨɬɫɬɭɩɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɨɥɫɤɢɯ ɢ ɧɚ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ … ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɉɪɟɱɢɫɬɵɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɢɟ ɢ 
ɢɧɵɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ ɜɵɝɪɚɛɢɥɢ ɢ ɭ ɱɸɞɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɱɢɫɬɵɟ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ ɢ ɭ ɢɧɵɯ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɨɤɥɚɞ ɨɛɨɛɪɚɥɢ, ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ 
ɪɚɡɨɪɢɥɢ, ɢ ɩɨɫɚɞ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɣ ɜɵɠɝɥɢ, ɢ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɝɨ ɢɝɭɦɟɧɚ ɂɨɫɢɮɚ 
ɢ ɫɬɚɪɰɨɜ ɢ ɫɥɭɝ ɢ ɢɧɵɯ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɩɨɜɢɧɧɵɯ (ɫɦɟɪɬɢ) ɩɪɟɞɚɥɢ, ɚ 
ɢɧɵɯ ɜ ɩɨɥɨɧ ɩɨɢɦɚɥɢ, ɢ ɧɵɧɟ ɜɨɸɸɬ ɢ ɪɚɡɨɪɹɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɶɹ»18.  

ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɜɨɣɫɤ ɤ Ɍɢɯɜɢɧɭ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ. ȼ Ɍɢɯɜɢɧ ɛɵɥ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɧɨɜɵɣ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶ ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ Ɉɧɭɮɪɢɣ ɜɦɟɫɬɨ 
ɩɨɝɢɛɲɟɝɨ ɂɨɫɢɮɚ. 

ȼ Ɍɢɯɜɢɧɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥɢ Ɏɪɚɧɰɢɫɤ ɋɬɢɣɤ (Ɏɪɚɧɰ ɋɬɪɭɝ, Ɏɪɚɧɫɪɭɤ) ɢ ɗɪɢɤ 
Ȼɟɪɬɟɥɶɫɨɧ (ɂɪɢɤ Ȼɟɪɤ). Ɋɭɫɫɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥ ɜɨɟɜɨɞɚ ɂɜɚɧ 
Ʉɪɸɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɞɧɟɟ ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜɨɟɜɨɞɨɣ ɜ ɉɨɪɯɨɜ. ɉɨ ɩɪɢɤɚɡɭ 
«ɪɨɬɦɢɫɬɪɚ Ɏɪɚɧɰɫɬɪɭɤɚ» ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɫɛɨɪɳɢɤɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɨɬɪɹɞɚ ɜɧɚɱɚɥɟ 
ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɤɨɪɦ ɫ ɇɚɝɨɪɧɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ. ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ 
1612 ɝ. ɤɨɪɦɨɜɨɦɭ ɫɛɨɪɳɢɤɭ Ɍɢɯɨɦɢɪɭ Ɂɚɝɨɫɤɢɧɭ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɧɨɜɨɟ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ: ɨɬɧɵɧɟ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɤɨɪɦɚ ɫ Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ Ȼɟɠɟɰɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ19. 

                
17 ɉɚɦɹɬɶ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɂɫɢɞɨɪɚ ɩɪɢɤɚɡɧɨɦɭ ȼɚɫɢɥɢɸ Ɂɢɧɨɜɶɟɜɭ ɢ 
ɞɶɹɤɚɦ ɋɬɟɩɚɧɭ ɋɩɹɱɟɦɭ ɢ Ɇɚɤɫɢɦɭ Ʉɭɥɢɤɨɜɭ ɨ ɩɪɢɫɵɥɤɟ ɜ Ⱦɜɨɪɰɨɜɵɣ ɩɪɢɤɚɡ 
ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɤɨɪɦ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ. 1612. 23.07 // RA, NOA. Serie 2:351. Ʌ. 528-
529. 
18 ɉɚɦɹɬɶ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɂɫɢɞɨɪɚ ɩɪɢɤɚɡɧɨɦɭ ȼɚɫɢɥɢɸ Ɂɢɧɨɜɶɟɜɭ ɢ 
ɞɶɹɤɚɦ ɋɬɟɩɚɧɭ ɋɩɹɱɟɦɭ ɢ Ɇɚɤɫɢɦɭ Ʉɭɥɢɤɨɜɭ ɨ ɩɪɢɫɵɥɤɟ ɜ Ⱦɜɨɪɰɨɜɵɣ ɩɪɢɤɚɡ 
ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɤɨɪɦ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ. 1612. 23.07 // RA, NOA. Serie 2:351. Ʌ. 528-
529; ɉɚɦɹɬɶ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ Ⱦɟɜɹɬɨɦɭ ɂɜɚɧɨɜɭ ɫɨɛɪɚɬɶ ɩɨ ɪɨɫɩɢɫɢ ɫ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɤɨɪɦ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ, ɩɨɫɥɚɧɧɵɦ ɩɨɞ Ɍɢɯɜɢɧ ɢ 
ɪɨɫɩɢɫɶ. 1612. 23.07 // RA, NOA. Serie 2:351. Ʌ.  530-532. ɋɦ.: ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ. 1611/12,  ɢɸɥɹ ɜ 22 ɞɟɧɶ // RA, NOA. Serie I:136. 
Ʌ. 767-768. 
19  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɤɨɪɦɨɜɨɝɨ ɫɛɨɪɳɢɤɚ Ɍɢɯɨɦɢɪɚ Ɂɚɝɨɫɤɢɧɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɚɱɚɥ 
ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɤɨɪɦɚ ɫ ɇɚɝɨɪɧɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ. 1612. 31.12 // RA, NOA. 
Serie 2:51. Ʌ. 38.  
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Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦ «ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɢ ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ» ɜ 
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ɍɢɯɜɢɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɟɞɤɭ ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɋɟɦɟɧ ɉɭɫɬɨɲɤɢɧ. Ɉɧ 
ɜɵɹɫɧɢɥ, ɱɬɨ ɱɟɪɤɚɫɵ ɫɜɟɪɧɭɥɢ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɬ Ʌɢɩɟɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɝɨɫɬɚ «ɡɚ ɞɜɚɬɰɚɬɶ ɜɟɪɫɬ ɨɬ Ɍɢɯɮɟɧɚ ɢɡ Ʌɟɩɧɚ». ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, 
ɱɟɪɤɚɫɵ ɭɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ ɢɯ ɠɞɭɬ, ɢ ɪɟɲɢɥɢ ɧɟ ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ. ɉɪɢɟɯɚɜ 
ɜ ɩɨɦɟɫɬɶɟ ɤɧɹɡɹ ɂɜɚɧɚ Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧɚ, ɋɟɦɟɧ ɉɭɫɬɨɲɤɢɧ ɨɬɩɪɚɜɢɥ ɝɨɧɰɚ 
ɜ Ɍɢɯɜɢɧ ɫ ɨɬɩɢɫɤɨɣ «ɤ ɪɨɬɦɢɫɬɪɭ ɤ Ɏɪɚɧɰɩɪɭɤɭ ɞɚ ɤ ɂɪɢɤ Ȼɟɪɤɭ ɞɚ ɤ 
ɂɜɚɧɭ Ʉɪɸɤɨɜɭ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ ɪɭɫɫɤɢɦɢ 
ɪɚɬɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.20  

ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 1612 ɝ. ɜɨɟɜɨɞɨɣ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ ɫɬɚɥ Ⱥɧɞɪɟɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ 
Ɍɪɭɫɨɜ, ɚ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚ ɋɬɪɢɣɤɚ ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɜ 
ɑɟɪɟɧɫɤɢɣ ɨɫɬɪɨɝ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ ɍɫɬɸɠɧɨɣ. 1 ɧɨɹɛɪɹ 1612 ɝ. Ⱥɧɞɪɟɣ 
Ɍɪɭɫɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɥɚɬɶ ɜ ɑɟɪɟɧɫɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬ ɤ 
ɪɨɬɦɢɫɬɪɭ Ɏ. ɋɬɪɢɣɤɭ ɞɟɫɹɬɶ ɩɭɞɨɜ ɫɨɥɢ, ɜɡɹɬɨɣ ɭ ɬɢɯɜɢɧɫɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɥɸɞɟɣ. Ɉɬɩɪɚɜɢɜ ɷɬɭ ɫɨɥɶ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, Ⱥ. Ɍɪɭɫɨɜ ɫɨɨɛɳɚɥ ɨ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɚɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɩɚɪɬɢɸ ɫɨɥɢ. 21  ȼɪɹɞ ɥɢ ɬɚɤɨɟ ɪɜɟɧɢɟ 
ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɩɨɫɚɞɫɤɢɦ ɥɸɞɹɦ Ɍɢɯɜɢɧɚ. Ʉɨɪɦ ɞɥɹ ɨɬɪɹɞɚ Ɏɪɚɧɫɪɭɤɚ 
ɬɟɩɟɪɶ ɛɵɥɨ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɫ Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ Ȼɟɠɟɰɤɨɣ 
ɩɹɬɢɧɵ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɍɫɬɪɟɰɤɨɦ ɨɫɬɪɨɠɤɟ, 
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ Ȼɨɪɨɜɢɱɟɣ, ɢ ɜ ɨɫɬɪɨɠɤɟ ɧɚ Ȼɟɥɨɣ. Ʉɨɪɦ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɨɬɪɹɞɨɜ 
ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɫ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ Ȼɟɠɟɰɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 22 . ȼ 
ɫɚɦɨɦ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɜɧɭɬɪɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɣ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1613 ɝ. ɪɚɡɦɟɳɚɥɫɹ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɝɚɪɧɢɡɨɧ ɩɨɞ 
ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ Ƀɨɯɚɧɧɚ Ⱦɟɥɚɤɭɦɛɟ.  

ɉɨɫɥɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ 25 ɦɚɹ 1613 ɝ. Ɍɢɯɜɢɧɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɜɵɲɟɥ ɢɡ-ɩɨɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, ɜ ɮɨɧɞɚɯ Ɋɚɡɪɹɞɧɨɝɨ, ɉɨɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢ ɉɨɫɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɨɜ.  

Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨ 
ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɢ ɉɨɪɯɨɜɟ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 1617 ɝ. 
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɚɪɯɢɜɵ ɞɚɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ, ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɋɬɚɪɚɹ Ɋɭɫɫɚ 
ɭɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ Ⱦɜɨɪɰɨɜɵɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ, ɝɞɟ ɯɨɪɨɲɨ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ 

                
20 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɋɟɦɟɧɚ ɉɭɫɬɨɲɤɢɧɚ ɨ ɪɚɡɜɟɞɤɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ 
Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɟ. Ȼ.ɞ. // RA, NOA. Serie 2: 51. Ʌ. 56-58. 
21 Ɉɬɩɢɫɤɚ Ⱥɧɞɪɟɹ Ɍɪɭɫɨɜɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɫɨɥɢ ɧɚ Ɍɢɯɜɢɧɫɤɨɦ 
ɩɨɫɚɞɟ. 1612. ɩɨɫɥɟ 1.11 // RA, NOA. Serie 2: 51. Ʌ. 27. 
22 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɂɜɚɧɚ Ʉɨɤɨɜɰɨɜɚ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɛɪɚɬɶ ɤɨɪɦɚ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ 
ɫ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ Ȼɟɠɟɰɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɢ ɍɫɬɪɟɰɤɢɯ ɜɨɥɨɫɬɟɣ ɜ ɨɫɬɪɨɠɟɤ ɧɚ Ȼɟɥɭɸ 
ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɯɨɞɹɬ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɢ ɜɨɪɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ. 1612. 7.12 // 
RA, NOA, Serie 2: 51. Ʌ. 35-36. 
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ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɉɨɪɯɨɜɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɡɟɦɟɥɶ.23  

ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɯɨɞɟ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ ɜ ɦɚɪɬɟ 1611 ɝ. ɤ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɫɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɯɜɚɬɢɥɢ ɩɨɥɹɤɢ ɩɚɧɚ Ɏɟɞɨɪɚ ɉɵɪɫɤɨɝɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ 
ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɩɚɦɹɬɟɣ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɜɢɧɚ. ɂɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɯɨɞɚ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ ɩɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɨɥɶɧɢɤɚ 
Ʌɟɨɧɬɢɹ ȼɟɥɶɹɦɢɧɨɜɚ ɢ ɤɚɡɚɱɶɟɝɨ ɚɬɚɦɚɧɚ Ɍɢɦɨɮɟɹ ɒɚɪɨɜɚ ɤ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɫɟ, ɧɨ ɢ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɷɬɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ: ɝɨɥɨɜɵ, ɞɜɨɪɹɧɟ, ɞɟɬɢ ɛɨɹɪɫɤɢɟ, 
ɧɨɜɨɤɪɟɳɟɧɵɟ ɬɚɬɚɪɵ, ɤɚɡɚɤɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟ ɫɥɭɠɤɢ24.  

ɉɟɪɜɵɟ ɡɚɩɢɫɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 10 ɦɚɪɬɚ: «Ƚɨɥɨɜɟ Ɍɢɦɨɮɟɸ ɒɚɪɨɜɭ ɞɥɹ 
ɫɬɚɪɨɪɭɫɤɢɟ ɩɨɫɵɥɤɢ 2 ɜɟɞɪɚ ɜɢɧɚ». ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ, 11 ɦɚɪɬɚ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɩɢɫɶ: «ɜɨɟɜɨɞɟ Ʌɟɨɧɬɶɸ Ɉɧɞɪɟɟɜɢɱɸ ȼɟɥɶɹɦɢɧɨɜɭ 5 ɜɟɞɟɪ 
ɜɢɧɚ ɞɥɹ ɫɬɚɪɨɪɭɫɤɢɟ ɩɨɫɵɥɤɢ». ɉɨɫɥɟ ɡɚɩɢɫɢ 17 ɦɚɪɬɚ 1611 ɝ. ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɪɨɫɩɢɫɶ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɣɫɤɚ Ʌ.Ⱥ.ȼɟɥɶɹɦɢɧɨɜɚ: ɫɨɬɧɹ ɇɢɤɢɬɵ 
ȼɵɲɟɫɥɚɜɰɟɜɚ (ȼɨɞɫɤɚɹ ɩɹɬɢɧɚ, 108 ɱɟɥ.), ɫɨɬɧɹ Ɏɟɞɨɪɚ ɋɤɨɛɟɥɶɰɢɧɚ 
(ɒɟɥɨɧɫɤɚɹ ɩɹɬɢɧɚ, 75 ɱɟɥ.), ɫɨɬɧɹ Ⱦɪɭɠɢɧɵ Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ (Ⱦɟɪɟɜɫɤɚɹ 
ɩɹɬɢɧɚ, 120 ɱɟɥ.), ɫɨɬɧɹ əɤɨɜɚ ɍɲɚɤɨɜɚ (Ȼɟɠɟɰɤɚɹ ɩɹɬɢɧɚ, 147 ɱɟɥ.), 
ɫɨɬɧɹ ɧɨɜɨɤɪɟɳɟɧɧɵɯ ɬɚɬɚɪ Ɍɢɦɨɮɟɹ Ɍɵɪɬɨɜɚ (49 ɱɟɥ.), ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟ 
ɫɥɭɠɤɢ (69 ɱɟɥ.), ɤɚɡɚɤɢ ɩɪɢɤɚɡɚ Ɍɢɦɨɮɟɹ ɒɚɪɨɜɚ (2 ɟɫɚɭɥɚ ɢ 220 
ɤɚɡɚɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ 5 ɫɬɚɧɢɰ ɤɚɡɚɤɨɜ ɚɬɚɦɚɧɨɜ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɉɨɩɨɜɚ, Ɇɚɤɚɪɚ 
ɋɦɨɥɹɧɢɤɚ, Ȼɨɝɞɚɧɚ Ȼɟɪɟɡɢɧɚ, ɂɜɚɧɚ Ɂɜɨɪɵɤɢɧɚ, Ɇɚɤɫɢɦɚ Ɉɧɞɪɭɫɨɜɚ 
(119 ɤɚɡɚɤɨɜ). Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɨɯɨɞɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɨɬɧɹ ɞɜɨɪɹɧ ɢ ɞɟɬɟɣ 
ɛɨɹɪɫɤɢɯ Ⱥɮɚɧɚɫɢɹ Ȼɭɪɰɟɜɚ. ɂɬɨɝɨ - ɨɤɨɥɨ ɬɵɫɹɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɧɚ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɞɟɬɢ ɛɨɹɪɫɤɢɟ (ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜɟɞɪɨ ɧɚ 30 ɱɟɥ.), 
ɡɚɬɟɦ ɤɚɡɚɤɢ (ɜɟɞɪɨ ɧɚ 50–60 ɱɟɥ.), ɚ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ – ɬɚɬɚɪɵ ɢ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟ ɫɥɭɠɤɢ (ɜɟɞɪɨ ɧɚ 100 ɱɟɥ.). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɯɨɞɚ ɤ 
ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɢ ɪɚɡɝɪɨɦɚ ɩɨɥɹɤɨɜ ɜɨɡɥɟ «ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɧɚ 
ɩɭɫɬɨɲɢ» ɩɨɥɶɫɤɚɹ ɭɝɪɨɡɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɭ ɫ ɸɝɚ ɛɵɥɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɚ.  

ɋ ɜɟɫɧɵ 1611 ɝ. ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥɢ ɜɨɟɜɨɞɚ 
ȼɨɢɧ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱ ɇɨɜɨɤɳɟɧɨɜ ɢ ɞɶɹɤ Ɍɪɟɬɶɹɤ Ʉɨɩɧɢɧ, ɩɪɨɫɥɭɠɢɜɲɢɟ 
ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɞɨ ɚɜɝɭɫɬɚ-ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1611 ɝɨɞɚ25. ɋɬɚɪɚɹ Ɋɭɫɫɚ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 1611 ɝ. ɩɪɢɡɧɚɥɚ ɧɨɜɭɸ ɜɥɚɫɬɶ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ-
Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ. ɂɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ ɢɦɟɧɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɝɨɪɨɞɚ, ɜɨɟɜɨɞ ɢ ɞɶɹɤɨɜ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ 
ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɤɪɚɟɜɟɞɚɦ.  

                
23 ɉɚɦɹɬɶ ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɟɞɚɬɶ ɬɟɦɢ ɞɟɪɟɜɧɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɩɢɫɚɧɵ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɹ ɜ Ⱦɜɨɪɰɨɜɨɦ ɩɪɢɤɚɡɟ. 1612. 1.02 // RA, NOA. Serie 2:362. 
Ʌ. 84-87.  
24 ɋɛɨɪɧɢɤ ɩɚɦɹɬɟɣ // RA, NOA. Serie 2:124. Ʌ. 109-113.  
25 Ɋɨɫɩɢɫɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɵ ɩɨɫɚɞɚ ɢ ɭɟɡɞɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚ 120 
ɝɨɞ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 119. 1611/12 // RA, NOA. Serie 2:362. Ʌ. 1-10. ɋɦ. ɬɚɤɠɟ: 
ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɇɟɱɚɟɜɚ // RA, 
NOA. Serie 2:359. Ʌ. 57. 
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ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1611 ɝ. ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜ Ɋɭɫɫɟ ɭɠɟ ɧɨɜɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɭ, ɉɨɥɭɷɤɬɚ 
Ɇɚɬɜɟɟɜɢɱɚ Ʉɨɥɵɱɟɜɚ. Ɉɧ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɦɟɧɢɥ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ 
ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɜɨɟɜɨɞɭ ȼɨɢɧɚ ɇɨɜɨɤɳɟɧɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɧɚ ɷɬɭ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɨɬɪɹɞɟ ɧɚ ɫɬɚɧ ɘɝɨɫɬɢɰɵ ɜ Ⱦɪɟɦɹɰɤɨɦ 
ɩɨɝɨɫɬɟ26. ɉɨɥɭɷɤɬ Ʉɨɥɵɱɟɜ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɭɟɯɚɥ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɚ ɩɪɢɛɵɜɲɢɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ ɜ Ɋɭɫɫɭ ɞɶɹɤ Ɍɨɦɢɥɚ ɋɟɪɝɟɟɜ ɨɫɬɚɥɫɹ ɩɪɢ 
ɧɨɜɨɦ ɜɨɟɜɨɞɟ. ɉɪɟɠɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɉɨɥɭɷɤɬ Ʉɨɥɵɱɟɜ ɢ 
ɞɶɹɤ Ɍɪɟɬɶɹɤ Ʉɨɩɧɢɧ, ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 1611 ɝ. ɜɨɡɝɥɚɜɢɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɨɦ ɇɢɤɚɧɞɪɨɦ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ. 

ɋɪɚɡɭ ɠɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɧɚɥɨɝɨɜ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ Ɋɭɫɫɭ ɛɵɥɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ «Ʌɭɤɚ 
Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ». ȼɨɟɜɨɞɚɦ Ɋɭɫɫɵ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶ ɩɨ ɧɨɜɵɦ 
ɞɨɡɨɪɧɵɦ ɤɧɢɝɚɦ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ27.  

ȼ ɤɨɧɰɟ ɨɤɬɹɛɪɹ 1611 ɝ. ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɠɟ ɧɨɜɵɣ 
ɜɨɟɜɨɞɚ, Ƚɟɪɚɫɢɦ Ⱥɪɫɟɧɶɟɜɢɱ Ɇɭɪɚɜɶɟɜ, ɫɵɧ ɛɨɹɪɫɤɢɣ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɦɨɝɚɥ ɞɶɹɤ Ɍɨɦɢɥɚ ɋɟɪɝɟɟɜ. Ƚ.Ⱥ.Ɇɭɪɚɜɶɟɜɭ ɢ Ɍ.ɋɟɪɝɟɟɜɭ 9 
ɧɨɹɛɪɹ ɛɵɥɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɚ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜ Ɋɭɫɫɭ ɧɨɜɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨ ɫɛɨɪɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜ28. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ Ʌɭɤɨɣ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɦ 
ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚ ɞɨɡɨɪ ɩɨɫɚɞɚ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ, ɩɟɪɟɩɢɫɚɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɫɟ ɞɜɨɪɵ ɢ ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ ɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɥɚɜɤɢ, 
ɫɨɥɹɧɵɟ ɜɚɪɧɢɰɵ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɛɵɥ ɤɚɛɚɤ. Ȼɥɢɠɚɣɲɢɣ ɤ ɝɨɪɨɞɭ ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ 
ɨɩɢɫɚɧ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɪɢ ɸɠɧɵɯ ɩɨɝɨɫɬɚ ɭɟɡɞɚ (Ʌɨɫɫɤɢɣ, 
Ɉɮɪɟɦɨɜɫɤɢɣ ɢ Ⱦɨɥɠɢɧɫɤɢɣ) ɤ ɤɨɧɰɭ 1611 ɝ. ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɢɡ-
ɡɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɧɚɩɚɞɟɧɢɣ ɨɬɪɹɞɨɜ ɤɚɡɚɤɨɜ, ɩɨɥɹɤɨɜ ɢ ɱɟɪɤɚɫɨɜ. ɉɨɩɵɬɤɚ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɟɣ ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɞɨɡɨɪɳɢɤɚɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɛɨɪɨɦ 
ɤɨɪɦɨɜ ɧɟ ɭɜɟɧɱɚɥɚɫɶ ɭɫɩɟɯɨɦ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ. Ʌɭɤɚ 
Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɩɢɫɚɥ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɱɬɨ ɦɟɞɥɟɧɧɚɹ ɢ ɬɪɭɞɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɞɨɡɨɪɚ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɢ 
ɫɛɨɪɨɦ ɤɨɪɦɨɜ29.  

Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ. Ʌɭɤɚ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɢ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɧɢɤ 
ɩɨɞɶɹɱɢɣ ɀɞɚɧ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɢ 
ɤɨɪɦɨɜɵɦ ɫɛɨɪɳɢɤɚɦ ȼɟɪɹɠɫɤɨɝɨ ɫɬɚɧɚ ɩɥɚɬɟɠɧɭɸ ɪɨɫɩɢɫɶ ɲɟɫɬɢ 

                
26 ɋɦ.: Ʉɨɪɦɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ. 1611, ɞɟɤɚɛɪɶ – 1612, ɹɧɜɚɪɶ // RA, 
NOA. Serie 1: 74. ɋ. 20, 23. 
27 Ɋɨɫɩɢɫɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɵ ɩɨɫɚɞɚ ɢ ɭɟɡɞɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚ 120 
ɝɨɞ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 119. 1611/12 // RA, NOA. Serie 2:362. Ʌ. 1-10. 
28 Ɋɨɫɩɢɫɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɵ ɩɨɫɚɞɚ ɢ ɭɟɡɞɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚ 120 
ɝɨɞ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 119. 1611/12 // RA, NOA. Serie 2:362. Ʌ. 1-10. 
29  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨɬ Ʌɭɤɢ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɫ 
ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɞɨɡɨɪ ɬɨɥɶɤɨ 8 ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɢɡ 11, ɫ 
ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɫɛɨɪ ɨɛɪɨɱɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɪɭɝɨɦɭ. 1612, ɦɟɠɞɭ 3 ɢ 7 
ɹɧɜɚɪɹ // RA, NOA. Serie 2:361. Ʌ. 53-55; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɤɪɟɫɬɶɹɧ 
Ɂɚɦɨɲɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ Ⱦɪɟɬɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ // Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɨɥɚ ɉ.Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ, 
ɤɚɫɚɸɳɟɟɫɹ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɵ ɢ ɭɟɡɞɚ. 1612/13 // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 135. 
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ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɭɟɡɞɚ (ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦ ɢɡ Ⱦɜɨɪɰɨɜɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ 
ɫɭɪɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ: ɜɡɵɫɤɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫ ɧɟɪɚɞɢɜɨɝɨ ɩɨɞɴɹɱɟɝɨ ɀɞɚɧɚ 
Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ). Ʌɭɤɚ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥɚɥɫɹ ɥɟɝɤɢɦ ɢɫɩɭɝɨɦ, ɟɝɨ ɧɟ 
ɧɚɤɚɡɚɥɢ. Ɉɬ ɞɜɨɪɰɨɜɨɝɨ ɞɶɹɤɚ ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɞɨɫɬɚɥɨɫɶ ɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɥɸɞɹɦ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ Ƚɟɪɚɫɢɦɭ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɭ ɢ Ɍɨɦɢɥɟ 
ɋɟɪɝɟɟɜɭ ɡɚ ɡɚɞɟɪɠɤɭ ɫɨ ɫɛɨɪɨɦ ɤɨɪɦɨɜ: «ȼɵ ɩɢɲɟɬɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɬɩɢɫɤɚɯ 
ɧɟ ɫɩɪɚɜɹɫɶ ɯɦɟɥɟɦ…»30. 

Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɭɟɡɞɚ ɦɟɧɹɥɚɫɶ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ. 
ɋɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɨɧɢ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɧɨɜɨɦɭ ɧɚɩɚɞɟɧɢɸ 
ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɦɧɨɝɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɛɵɥɢ ɭɛɢɬɵ, ɞɪɭɝɢɟ ɛɟɠɚɥɢ, 
ɞɟɪɟɜɧɢ ɫɧɨɜɚ ɡɚɩɭɫɬɟɥɢ. ȼɫɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɡɚɧɨɜɨ.  

ɀɢɬɟɥɹɦ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɧɟɥɟɝɤɨ ɜ ɷɬɭ ɫɬɪɚɲɧɭɸ ɡɢɦɭ 
1612 ɝ. Ʉɪɭɩɧɵɣ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ȼɟɪɹɠɫɤɨɦ ɫɬɚɧɟ ɜ 
Ʉɨɪɨɫɬɵɧɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. Ɍɭɞɚ ɪɭɲɚɧɟ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɵɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɫɩɟɱɟɧɧɵɣ ɢɦɢ ɯɥɟɛ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ (ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 
ɞɟɤɚɛɪɹ 1611 ɝ. ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɬɨɬɱɚɫ ɢɫɩɟɱɶ 1000 ɯɥɟɛɨɜ, 
ɢɡ ɱɟɬɢ ɩɨ 60 ɯɥɟɛɨɜ). 16 ɞɟɤɚɛɪɹ ɷɬɨɬ ɯɥɟɛ ɛɵɥ ɩɟɪɟɞɚɧ Ɇɢɯɚɢɥɭ 
Ȼɨɛɪɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜ ȼɟɪɹɠɫɤɢɣ ɫɬɚɧ. Ʉɨɪɦɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ 
ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɂɜɚɧ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ Ɂɚɛɟɥɢɧ ɢ ɩɨɞɶɹɱɢɣ ȼɚɫɢɥɢɣ ɋɵɬɢɧ31. 

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ 
ɛɵɥɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ 76 ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɚɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɨɬ ɨɬɪɹɞ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ 
Ɋɨɛɟɪɬ Ɇɸɪ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɫɥɚɥ ɥɢɱɧɨ əɤɨɜ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ 8 ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ.32 
ɋɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɪɨɫɩɢɫɶ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɝɞɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɹɞɚ, 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɢɦɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜ ɢ ɡɚɩɢɫɚɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɦɭ ɞɚɜɚɬɶ ɷɬɢɦ 
ɥɸɞɹɦ33. ɀɢɬɟɥɢ ɩɨɫɚɞɚ ɢ ɭɟɡɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɤɨɪɦ ɥɸɞɫɤɨɣ 
ɢ ɤɨɧɫɤɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɢɜɨ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɤɚɛɚɤɚ (542 ɜɟɞɪɚ ɧɚ ɦɟɫɹɰ). ȼ ɷɬɨ 

                
30  Ɉɬɩɢɫɤɚ ɞɶɹɤɚ ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ Ƚ.Ⱥ.Ɇɭɪɚɜɶɟɜɭ ɢ ɞɶɹɤɭ Ɍ. ɋɟɪɝɟɟɜɭ ɨ 
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ. 1612, ɹɧɜɚɪɹ ɩɨɫɥɟ 15 // RA, NOA. Serie 
2:362. Ʌ. 96-98. 
31  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) Ƚɟɪɚɫɢɦɚ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɞɶɹɤɚ Ɍɨɦɢɥɵ ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɞɶɹɤɭ 
ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨ ɤɨɪɦɚɯ ɢ ɩɢɜɟ ɞɥɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɚɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɟ, ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ Ɋɭɫɟ ɢɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɛɚɰɤɢɯ…. 1611, ɞɟɤɚɛɪɹ ɨɤɨɥɨ 17 
// RA, NOA. Serie 2:362. Ʌ. 27-28; ɉɚɦɹɬɶ ɂɜɚɧɭ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɭ Ɂɚɛɟɥɢɧɭ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ 
ȼɚɫɢɥɢɸ ɋɵɬɢɧɭ ɨ ɫɛɨɪɟ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɞɟɧɟɝ ɡɚ ɤɨɪɦɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɢ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɦ 
ɭɟɡɞɚɯ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ȼɟɪɹɠɫɤɨɦ ɫɬɚɧɟ. 1611, ɞɟɤɚɛɪɹ 23 // RA, 
NOA. Serie 2:362. Ʌ. 24-26. 
32  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ Ƚɟɪɚɫɢɦɚ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɞɶɹɤɚ 
Ɍɨɦɢɥɵ ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɥɸɞɢ ɛɟɪɭɬ ɧɟ ɩɨ 
ɪɨɫɩɢɫɢ ɩɨ 280 ɜɟɞɟɪ ɩɢɜɚ ɧɚ ɧɟɞɟɥɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɤɚɛɚɰɤɢɟ ɞɨɯɨɞɵ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɢ ɧɟ ɢɡ ɱɟɝɨ ɩɥɚɬɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɫɨɬɧɢ ɂɜɚɧɚ ɒɢɩɢɥɨɜɚ. 1612, 
ɹɧɜɚɪɹ ɩɨɫɥɟ 8 // RA, NOA. Serie 2:361. Ʌ. 16-17.  
33  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨɬ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ 
Ƚɟɪɚɫɢɦɚ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɞɶɹɤɚ Ɍɨɦɢɥɵ ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɤɢɯ ɜɨɢɧɫɤɢɯ 
ɢ ɩɪɢɤɚɡɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɟ ɢ ɤɚɤɢɟ ɧɚ ɧɢɯ ɪɚɫɯɨɞɭɸɬɫɹ ɤɚɡɟɧɧɵɟ ɤɨɪɦɚ ɢ 
ɞɟɧɶɝɢ. 1612, ɹɧɜɚɪɹ ɞɨ 5 // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 37-40. 
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ɜɪɟɦɹ ɫɨɥɹɧɵɟ ɜɚɪɧɢɰɵ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɧɟ ɢɦɟɥɢ 
ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɛɚɤɚ34.  

ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɫ ɤɨɧɰɚ ɧɨɹɛɪɹ 1611 ɝ. ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ 
ɤɨɪɟɥɶɫɤɢɟ ɢ ɥɚɞɨɠɫɤɢɟ ɫɬɪɟɥɶɰɵ (65 ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɫɨɬɧɢɤɨɦ ɂɜɚɧɨɦ 
ɒɢɩɢɥɨɜɵɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ Ɋɭɫɫɭ 30.11.1611 ɝ.). ɀɚɥɨɜɚɧɶɟ ɢɦ ɜɟɥɟɧɨ ɛɵɥɨ 
ɞɚɜɚɬɶ ɢɡ ɤɚɛɚɰɤɢɯ ɞɟɧɟɝ (ɫɨɬɧɢɤɭ – 3,5 ɪɭɛɥɹ, ɚ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɩɨ 
ɩɨɥɬɢɧɟ)35.  

Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɵɯ ɫɟɥ ɛɵɥɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɬɪɨɝɚ-ɤɪɟɩɨɫɬɢ. ȼɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɫɬɪɨɝ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 1612 ɝ. ɩɨ ɭɤɚɡɭ 
əɤɨɜɚ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ. ɒɜɟɞɫɤɢɣ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɛɵɜɚɥ ɜ Ɋɭɫɫɟ 
(ɜɩɟɪɜɵɟ – ɟɳɟ 23 ɦɚɹ 1609 ɝ.). Ɉɩɵɬɧɵɣ ɜɨɢɧ, ɭɱɟɧɢɤ Ɇɨɪɢɰɚ 
Ɉɪɚɧɫɤɨɝɨ, ɨɧ ɞɟɪɠɚɥ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɪɟɩɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɥ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɟɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɣ ɨɫɬɪɨɝ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. ȼ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɫɬɚɪɨɫɬɵ 
Ⱦɪɟɬɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɦɨɲɧɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ «ɜ 120 ɝɨɞɭ 
(1611/1612) ɫɬɚɜɢɥɢ ɨɫɬɪɨɝ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɟ ɢ ɪɨɜ ɤɨɩɚɥɢ ɫɜɨɢɦɢ 
ɝɨɥɨɜɚɦɢ». Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ ɫɚɦɢ ɧɚɧɢɦɚɥɢ ɩɥɨɬɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɤɨɪɦɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɹɞɨɜ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ȼɟɪɹɠɟ ɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ36.  

ȼ ɞɪɭɝɨɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɹɦɚ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɩɨɞɜɨɞɵ ɞɥɹ ɜɨɢɧɨɜ ɢ 
ɝɨɧɰɨɜ, ɩɨɫɵɥɚɸɬ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ «ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ 
ɩɨɞɜɨɞɚɯ ɥɸɞɦɢ ɦɧɨɝɢɯ». ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɢɫɚɥɢ, ɱɬɨ «ɨɧɢ ɠɟ ɜ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɟ ɝɨɪɨɞ ɢ ɧɚ ɝɨɪɨɞɟ ɨɫɬɪɨɝ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɢ ɨɤɨɥɨ ɝɨɪɨɞɚ ɪɨɜ ɜɵɤɨɩɚɥɢ». 
ȼɫɸ ɡɢɦɭ ɠɢɬɟɥɢ ɫɬɪɨɢɥɢ ɜ ɨɫɬɪɨɝɟ ɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɟ ɞɜɨɪɵ ɞɥɹ «ɪɚɬɧɵɯ 
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɥɟɫ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ37.  

ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɥɚ 
ɠɢɬɶ ɜɧɭɬɪɢ ɨɫɬɪɨɝɚ. ɋɬɨɪɨɠ ɞɶɹɱɟɣ ɢɡɛɵ ɉɹɬɤɚ Ɏɟɞɨɪɨɜ ɠɚɥɨɜɚɥɫɹ ɜ 

                
34  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) Ƚɟɪɚɫɢɦɚ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɞɶɹɤɚ Ɍɨɦɢɥɵ ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɞɶɹɤɭ 
ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨ ɤɨɪɦɚɯ ɢ ɩɢɜɟ ɞɥɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɚɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ… 1611, ɞɟɤɚɛɪɹ 
ɨɤɨɥɨ 17 // RA, NOA. Serie 2:362. Ʌ. 27-28. 
35  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) Ƚɟɪɚɫɢɦɚ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɞɶɹɤɚ Ɍɨɦɢɥɵ ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɞɶɹɤɭ 
ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɨ ɪɨɫɩɢɫɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɫɨɬɧɢ ɂɜɚɧɚ 
ɒɢɩɢɥɨɜɚ, ɫɬɨɹɳɢɦ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɟ. 1612, ɹɧɜɚɪɹ ɦɟɠɞɭ 10 ɢ 16 // RA, NOA. Serie 
2:362. Ʌ. 11. 
36  Ɉɬɩɢɫɤɚ ɞɶɹɤɚ ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɨ 
ɧɟɜɡɢɦɚɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɫ ɩɭɫɬɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ Ⱦɪɟɬɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɩɨ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɬɚɦɨɲɧɢɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ. 1612, ɩɨɫɥɟ ɹɧɜɚɪɹ // RA, NOA. Serie 2:362. Ʌ. 91-95. 
37 ɉɚɦɹɬɶ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ ɜɨɟɜɨɞɟ Ɇɚɬɜɟɸ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɭ Ʌɶɜɨɜɭ ɨ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɯ 
ɪɚɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɜ Ɋɭɫɫɟ ɧɚ ɩɨɫɚɞɟ ɢ ɜ ɨɫɬɪɨɝɟ, ɤɨɪɦɨɜ ɩɨɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɜɚ 
ɦɟɫɹɰɚ. 1612, ɦɚɪɬɚ ɩɨɫɥɟ 19 // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 3-5. 
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ɫɜɨɟɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ, ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɨɫɚɞɧɵɣ ɞɜɨɪ ɜ ɨɫɬɪɨɝɟ 
ɩɨɫɟɥɢɥɢ ɩɹɬɶ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ, ɨɬɱɟɝɨ «ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɟɫɧɨɬɚ»38. 

ȼ ɹɧɜɚɪɟ 1612 ɝ. ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ ɛɵɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ 
ɥɸɞɢ: ɜɨɟɜɨɞɚ Ⱥɧɞɪɟɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ ɒɚɯɨɜɫɤɨɣ, ɝɨɫɬɶ ɂɫɬɨɦɚ 
Ⱦɟɦɢɞɨɜ ɢ ɩɨɞɶɹɱɢɣ ɀɞɚɧ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ. Ʌɟɬɨɦ 1612 ɝ. ɀɞɚɧɚ 
Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɜ Ɋɭɫɫɟ ɫɦɟɧɢɥ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɶɹɱɢɣ, Ɏɟɞɨɪ ȼɢɬɨɜɬɨɜ, 
ɩɪɨɫɥɭɠɢɜɲɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɞɨ 1616 ɝ.39. ɉɪɟɠɧɢɣ ɜɨɟɜɨɞɚ Ƚ.Ⱥ. Ɇɭɪɚɜɶɟɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɶɹɤ Ɍ. ɋɟɪɝɟɟɜ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɟɥ ɧɨɜɨɦɭ ɜɨɟɜɨɞɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ 
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ. ȼɨɟɜɨɞɟ Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ «ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ» 
ɜɦɟɧɹɥɨɫɶ ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫ ɩɨɫɚɞɚ ɢ ɭɟɡɞɚ ɩɨ 
ɧɨɜɨɦɭ ɞɨɡɨɪɭ Ʌɭɤɢ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɢ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɢɯ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ. 
ɉɪɟɠɧɢɟ ɜɨɟɜɨɞɵ, Ƚɟɪɚɫɢɦ Ɇɭɪɚɜɶɟɜ ɢ Ɍɨɦɢɥɚ ɋɟɪɝɟɟɜ ɫ ɷɬɢɦɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ, «ɤ Ƚɟɪɚɫɢɦɭ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɭ ɨ ɬɨɦ ɩɢɫɚɧɨ 
ɦɧɨɝɚɠɞɵ», ɩɨ 26 ɹɧɜɚɪɹ ɨɧɢ ɬɟɯ ɞɟɧɟɝ «ɧɟ ɩɪɢɫɵɥɵɜɚɥɢ», ɯɨɬɹ ɜ Ɋɭɫɫɟ 
ɢɦɟɥɚɫɶ ɪɨɫɩɢɫɶ ɫ ɤɧɢɝ Ʌɭɤɢ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ40. 1 ɮɟɜɪɚɥɹ 1612 ɝ. ɤɨɪɦ 
ɫɨ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɛɵɥɨ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ Ɍɨɪɨɩɭ 
Ȼɟɥɹɤɨɜɫɤɨɦɭ – 200 ɪɭɛɥɟɣ ɞɥɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ «ɂɥɟɝɚɧɚ ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ ɫ 
ɬɨɜɚɪɢɳɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ Ɋɭɫɫɭ ɫ Ɍɢɦɨɮɟɟɦ Ɍɵɪɬɨɜɵɦ, ɧɨ 
Ȼɟɥɹɤɨɜɫɤɢɣ ɤ 7 ɮɟɜɪɚɥɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɢɜɟɡ, ɧɚ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥ ɝɧɟɜɧɵɣ 
ɨɤɪɢɤ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ: «ɂ ɬɨ ɡɧɚɬɧɨ, ɱɬɨ ɬɵ ɜɨɪɭɟɲɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɨ ɞɟɥɨ 
ɞɟɥɚɟɲɶ ɜ ɨɩɥɨɲɤɭ».41 

ɋɨ ɫɬɚɧɚ ɜ ȼɟɪɹɠɚɯ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɩɪɢɛɵɥ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɪɹɞ «ɧɟɦɰɟɜ ɂɥɟɝɚɧɚ ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ» ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 65 
ɱɟɥɨɜɟɤ 42 . ɗɬɢ «ɡɚɳɢɬɧɢɤɢ» ɡɚɛɪɚɥɢ ɭ ɝɨɪɨɠɚɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɢ ɤɨɪɦɨɜ. ɉɪɟɠɧɢɟ ɜɨɟɜɨɞɵ, Ƚɟɪɚɫɢɦ Ɇɭɪɚɜɶɟɜ ɢ 
Ɋɨɛɟɪɬ Ɇɸɪ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɢɯ ɭɧɹɬɶ. ɉɨɫɚɞɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɫɚɞɫɤɢɦ 
ɫɬɚɪɨɫɬɨɣ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ Ɏɟɞɨɪɨɜɵɦ Ɇɚɤɚɬɚɲɤɢɧɵɦ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɜ 

                
38  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɫɬɨɪɨɠɚ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɣ ɞɶɹɱɟɣ ɢɡɛɵ ɉɹɬɤɢ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 28.  
39  ɇɚɤɚɡ ɨɬ ɛɨɹɪ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ, ɝɨɫɬɸ ɂɫɬɨɦɟ Ⱦɟɦɢɞɨɜɭ ɢ 
ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ ɀɞɚɧɭ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɭ ɟɯɚɬɶ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɭ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɞɟɥɚ ɭ ɜɨɟɜɨɞɵ 
Ƚɟɪɚɫɢɦɚ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɞɶɹɤɚ Ɍɨɦɢɥɚ ɋɟɪɝɟɟɜɚ. 1612, ɹɧɜɚɪɹ // RA, NOA. Serie 2:363. 
Ʌ. 1-3; Ƚɪɚɦɨɬɚ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɦ ɩɨɫɚɞɫɤɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɦ ɨɤɨɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɫɬɨɜ ɨ 
ɩɨɫɵɥɤɟ ɜ Ɋɭɫɫɭ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɞɟɥɚ ɜɨɟɜɨɞɵ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ, ɝɨɫɬɹ ɂɫɬɨɦɵ 
Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ ɢ ɩɨɞɴɹɱɟɝɨ ɀɞɚɧɚ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɢ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢɦ ɩɨɞɟɧɧɨ 
ɤɨɪɦɚ. 1612. 26.01 // RA, NOA. Serie 2:356. Ʌ. 112.  
40  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɦɭ ɜɨɟɜɨɞɟ ɤɧ. 
Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɨ ɫɛɨɪɟ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɞɨɡɨɪɭ Ʌɭɤɢ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɢ 
ɩɪɢɫɵɥɤɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɫ ɩɨɫɚɞɚ ɢ ɭɟɡɞɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ. 1612, ɹɧɜɚɪɹ ɩɨɫɥɟ 26 // 
RA, NOA. Serie 2:363. Ʌ. 4-5. 
41 ɉɚɦɹɬɶ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ Ɍɨɪɨɩɭ Ȼɟɥɹɤɨɜɫɤɨɦɭ ɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɫɛɨɪɟ ɤɨɪɦɨɜ ɫ ɤɪɟɫɬɶɹɧ 
ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ. 1612. 7.02 // RA, NOA. Serie 2:363. Ʌ. 27-29. 
42 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɞɶɹɤɚ ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɨ ɩɨɫɵɥɤɟ 
ɪɨɫɩɢɫɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɢɬɶ 65 ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɚɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɩɨɫɥɚɧɧɵɯ ɜ Ɋɭɫɭ ɞɥɹ ɛɟɪɟɠɟɧɶɹ ɨɬ ɥɢɬɨɜɰɟɜ. 1612 // RA, NOA. Serie 2:363. Ʌ. 44-45. 
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ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɩɪɨɫɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɥɨɝɨɜ. Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɢ Ɉɞɨɟɜɫɤɢɣ 
ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɫ ɷɬɨɣ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɢ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɜɡɢɦɚɬɶ ɫ ɝɨɪɨɠɚɧ ɬɨɥɶɤɨ 2/3 
ɤɨɪɦɨɜ43.  

ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɪɹɞ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ. Ɍɟɩɟɪɶ ɜ 
ɫɨɬɧɟ ɂɜɚɧɚ ɒɢɩɢɥɨɜɚ ɱɢɫɥɢɥɨɫɶ 90, ɚ ɧɟ 65 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɚɤ ɪɚɧɟɟ. 
ɋɬɪɟɥɶɰɚɦ ɩɨ ɢɯ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɞɟɧɧɵɣ ɤɨɪɦ 
ɜ 4 ɞɟɧɶɝɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ44. ɗɬɢɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ 
ɫɬɪɟɥɶɰɚɦɢ ɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢ 
ɜɵɞɚɱɭ ɩɨɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɦɚ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɢɦ ɥɢɲɶ ɝɨɞɨɜɨɟ 
ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɦɹɬɟɠ. ɇɨɜɵɣ ɜɨɟɜɨɞɚ 
Ɋɭɫɫɵ ɤɧɹɡɶ Ⱥɧɞɪɟɣ ɒɚɯɨɜɫɤɨɣ ɩɢɫɚɥ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɱɬɨ ɨɧ «ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ 
ɫɢɞɢɬ ɜ ɨɫɬɪɨɝɟ ɨɬ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɹɬ ɭɣɬɢ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɱɬɨ ɫɬɪɟɥɶɰɵ ɦɨɝɥɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɥɹɤɚɦɢ ɢ 
ɜɨɟɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɲɜɟɞɨɜ. ɗɬɢ ɫɬɪɟɥɶɰɵ ɢ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɨɫɨɛɨɣ 
ɥɸɛɜɢ ɤ ɲɜɟɞɚɦ, ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɳɢɳɚɹ ɨɬ ɧɢɯ Ʌɚɞɨɝɭ.  

ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɡɧɚɹ ɨɛ ɭɝɪɨɡɟ ɫ ɸɝɚ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɦɭ ɭɟɡɞɭ, 
ɜɟɥɟɥɢ ɞɚɜɚɬɶ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɤɨɪɦ ɢɡ ɤɚɛɚɰɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɪɚɧɶɲɟ45. 
ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɛɵɥ ɭɥɚɠɟɧ, ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɠɟ 11 ɮɟɜɪɚɥɹ 
ɫɬɪɟɥɶɰɵ ɫɨɬɧɢ ɂɜɚɧɚ ɒɢɩɢɥɨɜɚ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɬɪɹɞɚ Ɋɨɛɟɪɬɚ 
Ɇɸɪɚ («ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ɋɨɬɛɨɦɢɪ») ɜ ɛɨɹɯ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɢ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ 
ɪɚɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ Ɋɚɦɵɲɟɜɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɜɨɡɥɟ ɞɟɪɟɜɟɧɶ Ɇɢɯɚɥɤɨɜɨ ɢ 
ɋɬɪɢɝɚɥɶɧɢɤɨɜɨ. Ɍɨɝɞɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɹɠɟɥɨɟ ɪɚɧɟɧɢɟ ɥɚɞɨɠɫɤɢɣ ɫɬɪɟɥɟɰ 
ɂɥɶɹ Ƚɚɜɪɢɥɨɜ.46  

13 ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ. ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ ɩɪɢɛɵɥ ɢɡ Ʉɨɥɨɦɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ, 
ɫɚɦɨɝɨ ɸɠɧɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɭɟɡɞɚ, ɋɬɟɩɚɧ ɉɚɥɢɰɵɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɛɳɢɥ 
ɬɪɟɜɨɠɧɵɟ ɜɟɫɬɢ: ɜ Ɉɮɪɟɦɨɜɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɫɬɨɹɬ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɜ 
ɏɨɥɦɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ ɜ ɫɟɥɟ Ɂɭɟɜɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ Ʌɢɫɨɜɫɤɢɣ ɫ ɥɢɬɨɜɫɤɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ Ɋɭɫɫɭ ɩɪɢɛɵɥɨ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɚɧɚ ɜ 

                
43  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɞɶɹɤɚ ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ, ɝɨɫɬɸ 
ɂɫɬɨɦɟ Ⱦɟɦɢɞɨɜɭ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ ɀɞɚɧɭ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ ɛɨɹɪ ɢ 
ɜɨɟɜɨɞ ɫɨ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɢɡ ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɜɟɥɟɧɨ ɜɡɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 2/3 
ɤɨɪɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɩɨ ɞɨɡɨɪɭ Ʌ.Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ. 1611/12 // RA, NOA. Serie 
2:363. Ʌ. 8-9; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɫɬɚɪɨɫɬɵ 
Ȼɨɝɞɚɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ Ɇɚɤɚɬɚɲɤɢɧɚ ɢ ɜɫɟɯ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɫ ɠɚɥɨɛɨɣ ɧɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɜɧɨɜɶ 
ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ ɜ Ɋɭɫɭ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɧɢɯ ɩɨ ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɭɤɚɡɭ ɩɪɚɜɢɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ 2/3 ɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ // RA, NOA. Serie 2:363. Ʌ. 14. 
44 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɞɶɹɤɚ ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ 
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 90 ɥɚɞɨɠɫɤɢɦ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɫɨɬɧɢ ɂɜɚɧɚ ɒɢɩɢɥɨɜɚ, ɫɬɨɹɳɢɦ ɜ 
ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɦɚ ɜ 4 ɞɟɧɶɝɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɨ ɢɯ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ. 
1612, ɹɧɜɚɪɹ ɩɨɫɥɟ 29 // RA, NOA. Serie 2:363. Ʌ. 10. 
45 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ)  ɛɨɹɪɚɦ, ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɢ ɞɶɹɤɚɦ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɬɪɟɥɶɰɵ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɭɠɢɬɶ ɡɚ ɨɞɧɨ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɛɟɡ 
ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɞɟɧɟɝ, ɢ ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ ɨɛ ɷɬɨɦ ɠɟ. 1612, ɹɧɜɚɪɹ 
ɩɨɫɥɟ 25 // RA, NOA. Serie 2:363. Ʌ. 22-23. 
46 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɪɚɧɟɧɨɝɨ ɥɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɫɬɪɟɥɶɰɚ ɂɥɶɢ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɚ ɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɚɧɚɯ. 1612. 21.02 // RA, NOA. Serie 2:71. Ʌ. 45. 
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ȼɟɪɹɠɚɯ (14 ɹɧɜɚɪɹ, ɪɨɬɦɢɫɬɪ ȼɚɤɯɭɯ, ɫ ɧɢɦ 144 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). ɗɬɨɬ ɨɬɪɹɞ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɱɚɫɬɶɸ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞ ɨɛɳɢɦ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ 
Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɇɸɪɚ 16 ɹɧɜɚɪɹ ɞɜɢɧɭɥɫɹ ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɝɪɚɛɢɜ ɠɢɬɟɥɟɣ Ɋɭɫɫɵ: «…ɢɧɨɣ ɤɨɪɦ ɧɚ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɢ 
ɩɢɬɶɟ ɧɚ ɤɚɛɚɤɟ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɥɸɞɢ ɢɦɚɥɢ ɫɢɥɧɨ»47.  

ɑɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɞɚɥɶɲɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ. ɋ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɛɨɟ 11 ɮɟɜɪɚɥɹ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɇɸɪɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
Ɋɚɦɵɲɟɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ ɢ ɫɬɪɟɥɶɰɵ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ, 11 ɮɟɜɪɚɥɹ 1612 ɝ., ɥɢɬɨɜɰɵ ɧɚɩɚɥɢ ɧɚ 
ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɤɨɦɭ ɛɵɥɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ. Ɋɹɞ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ: «ȼ ɧɵɧɟɲɧɟɦ 120 ɝɨɞɭ 
ɮɟɜɪɚɥɹ ɜ 11 ɞɟɧɶ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɩɨɥɫɤɢɟ ɢ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɛɨɥɲɨɸ ɪɚɬɶɸ 
ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ». ȼ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɨ ɪɚɡɨɪɟɧɢɢ ɯɪɚɦɨɜ, ɨ 
ɝɢɛɟɥɢ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɫɩɟɥɢ ɭɤɪɵɬɶɫɹ ɜ ɨɫɬɪɨɝɟ. Ʌɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ 
ɬɚɤɠɟ «ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɜɢɧɨɤɭɪɢɣ ɞɜɨɪ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɩɚɫɵ ɩɨɠɝɥɢ»48. Ʉɪɨɦɟ 
ɫɚɦɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɨɪɟɧɢɸ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɛɨɝɚɬɵɯ 
ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɭɟɡɞɚ – ɑɟɪɬɢɰɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬ. 

Ⱦɥɹ ɜɵɤɭɩɚ ɩɥɟɧɧɵɯ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɨɬɩɪɚɜɢɥ Ɋɨɛɟɪɬɭ Ɇɸɪɭ 20 ɪɭɛɥɟɣ; ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɦɚɪɬɚ «ɤ ɥɢɬɨɜɫɤɢɦ ɥɸɞɹɦ» ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɜɵɤɭɩɟ 
ɛɵɥɢ ɩɨɫɥɚɧɵ ɫɬɚɪɨɫɬɚ Ɋɚɦɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ Ʉɭɡɶɦɚ Ɇɚɪɬɵɧɨɜ ɢ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ Ʉɨɥɨɦɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ȿɮɢɦ ȿɮɢɦɶɟɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɢɫɚɥ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɞɨɧɟɫɟɧɢɢ 9 ɦɚɪɬɚ ɜɨɟɜɨɞɚ Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɣ, «ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟ 
ɧɚɲɥɢ, ɩɨɥɨɧ ɭɬɟɤ, ɚ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɩɨɲɥɢ ɤ Ɇɨɫɤɜɟ»49. 

ȼ ɷɬɢɯ ɛɨɹɯ ɩɨɞ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɨɬɪɹɞ 
ɜɨɟɜɨɞɵ Ɇɚɬɜɟɹ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɚ Ʌɶɜɨɜɚ. Ɇɚɬɜɟɸ Ʌɶɜɨɜɭ ɛɵɥɨ ɩɨɪɭɱɟɧɨ 

                
47  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ Ƚ.Ⱥ.Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɞɶɹɤɚ Ɍɨɦɢɥɚ 
ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ… 1612, ɹɧɜɚɪɹ ɩɨɫɥɟ 16 // RA, NOA. Serie 2:361. 
Ʌ. 24-25. 
48  Ƚɪɚɦɨɬɚ ɨɬ ɛɨɹɪ ɢ ɜɨɟɜɨɞ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɭ ɜɨɟɜɨɞɟ ɤɧɹɡɸ Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɫ 
ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨɛ ɢɯ ɪɚɡɨɪɟɧɢɢ ɜɪɚɝɚɦɢ. 
Ȼɟɡ ɤɨɧɰɚ. 1612, ɦɚɪɬɚ ɩɨɫɥɟ 17 // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 12. ɋɦ. ɬɚɤɠɟ: 
ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨɬ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ ɤɧ. 
Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ… 1612, ɦɚɪɬɚ ɩɨɫɥɟ 1 // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 16; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ 
ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɨɬ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɫɬɚɪɨɫɬɵ Ȼɨɝɞɚɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɢ ɨɬ 
ɜɫɟɝɨ ɩɨɫɚɞɚ ɫ ɠɚɥɨɛɨɣ ɧɚ ɫɜɨɟ ɪɚɡɨɪɟɧɢɟ… 1612, ɦɚɪɬɚ ɩɨɫɥɟ 7 // RA, NOA. Serie 
2:359. Ʌ. 62-65; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɨɬ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ 
ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɫ ɠɚɥɨɛɨɣ ɧɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɨɬ ɥɭɱɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɰɪɟɧɧɢɤɨɜ ɜ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɟ ɩɨɫɥɟ ɥɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɡɨɪɟɧɢɹ… ɢ ɝɪɚɦɨɬɚ ɜɨɟɜɨɞɟ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɫ 
ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ. 1612. 3.03 // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ.  70-76. 
49 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ ɤɧɹɡɹ Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɨ 
ɬɨɦ, ɤɚɤ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɫ ɥɢɫɬɨɦ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɇɢɪɚ ɟɡɞɢɥɢ 
ɜɵɤɭɩɚɬɶ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɥɢɬɨɜɫɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɞɟɥɟ ɜ 
ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ. 1612, ɦɚɪɬɚ 9 // RA, NOA. Serie 2:358. Ʌ. 44-45. ɋɦ. ɬɚɤɠɟ: 
ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɞɶɹɤɭ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨɬ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ ɤɧɹɡɹ 
Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ, ɝɨɫɬɹ ɂɫɬɨɦɵ  Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɀɞɚɧɚ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ…1612, 
ɦɚɪɬɚ ɦɟɠɞɭ 13 ɢ 17 // RA, NOA. Serie 2:358. Ʌ. 8; ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ ɡɚ 112-120 ɝɝ. // RA, NOA. Serie I: 136. Ʌ. 581. 
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ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɵɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ ɤɨɪɦ ɧɚ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɞɥɹ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɫɨɥɞɚɬ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ «ɪɨɯɦɢɫɬɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʌɟɫɥɢɧɨɜɚ» 
(Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʌɟɫɥɢ), ɩɪɢɛɵɜɲɟɝɨ ɜ Ɋɭɫɫɭ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ 
Ɇ.Ʌɶɜɨɜɚ ɫɨ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ 
ɫɛɨɪɨɦ ɤɨɪɦɨɜ.50  

ɋ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ ɤɚɡɚɱɶɟɣ ɭɝɪɨɡɵ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶɫɹ ɦɢɪɧɚɹ ɠɢɡɧɶ. ɗɬɚ ɦɢɪɧɚɹ ɩɟɪɟɞɵɲɤɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ 
ɩɨɥɬɨɪɚ ɝɨɞɚ, ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɚɜɝɭɫɬɚ 1613 ɝ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ 
ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɜɨɣɫɤ ɩɨɦɨɝɥɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ. ɇɨɜɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
ɞɨɛɵɱɭ ɫɨɥɢ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɟ ɰɟɪɤɜɢ.  

ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɝɪɨɦɚ ɤɚɡɚɤɚɦɢ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 1612 ɝ. ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɢ 
ɭɟɡɞɚ ɩɨɫɚɞɫɤɢɟ ɢ ɭɟɡɞɧɵɟ ɥɸɞɢ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ ɜ Ⱦɜɨɪɰɨɜɵɣ ɩɪɢɤɚɡ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɭɸ ɨ ɧɨɜɨɦ ɞɨɡɨɪɟ.51 ɍɠɟ ɜ ɦɚɪɬɟ ɛɵɥ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬ ɨɛɵɫɤ ɜ 
ɑɟɪɬɢɰɤɨɦ ɢ Ɋɚɦɵɲɟɜɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨɟɜɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɭɛɵɥɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɉɛɵɫɤ ɛɵɥɨ ɩɨɪɭɱɟɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɂɜɚɧɭ Ɉɫɢɩɨɜɢɱɭ ɇɚɡɢɦɨɜɭ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ Ɏɟɞɨɪɭ 
ɏɚɪɥɚɦɨɜɭ. 52  Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶ ɜɵɦɨɪɨɱɧɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɨɫɬɚɜɲɟɟɫɹ ɩɨɫɥɟ ɭɦɟɪɲɢɯ ɢ ɛɟɝɥɵɯ. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɂɜɚɧ 
ɇɚɡɢɦɨɜ ɢ Ɏɟɞɨɪ ɏɚɪɥɚɦɨɜ ɫɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɫɨ ɫɬɚɪɨɫɬɚɦɢ ɢ 
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨɝɨɫɬɨɜ, ɱɬɨɛɵ «ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɬɟɦɢ ɠɢɜɨɬɵ 
(ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ), ɯɥɟɛɨɦ ɢ ɫɟɧɨɦ ɦɟɠ ɫɟɛɹ ɡɚɜɥɚɞɟɬɢ… ɂɜɚɧ ɇɚɡɢɦɨɜ ɜ 
ɨɤɨɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ ɜɨɪɨɜɚɥ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɫɭɥɵ ɩɨɢɦɚɥ». ȼ ɰɟɥɨɦ 
ɞɶɹɤɢ Ⱦɜɨɪɰɨɜɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɷɬɨɬ ɨɛɵɫɤ ɤɚɤ ɥɨɠɧɵɣ ɢ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ53. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɥɹ 1612 ɝ. 
ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɢ ɧɨɜɭɸ ɩɨɩɵɬɤɭ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɡɨɪ ɩɨɫɚɞɚ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɫɵ ɢ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɭɟɡɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ Ɏɢɥɨɧ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ Ⱥɧɢɱɤɨɜ ɢ Ƚɚɜɪɢɥɚ Ʉɚɪɰɨɜ. Ɉɧɢ ɠɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɟɠɧɢɯ ɞɨɡɨɪɳɢɤɨɜ ɂɜɚɧɚ ɇɚɡɢɦɨɜɚ ɢ Ɏɟɞɨɪɚ 

                
50 Ƚɪɚɦɨɬɚ ɨɬ ɛɨɹɪ ɢ ɜɨɟɜɨɞ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɭ ɜɨɟɜɨɞɟ Ɇɚɬɜɟɸ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɭ Ʌɶɜɨɜɭ // 
RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 1-2; ɉɚɦɹɬɶ ɜɨɟɜɨɞɟ Ɇɚɬɜɟɸ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɭ Ʌɶɜɨɜɭ ɨ ɫɛɨɪɟ 
ɤɨɪɦɨɜ ɩɨɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 3-5; ɉɚɦɹɬɶ ɞɶɹɤɚ 
ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 6-9; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ 
ɨɬ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ ɤɧɹɡɹ Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ. 1612, ɦɚɪɬɚ // RA, NOA. Serie 
2:359. Ʌ. 14-15. 
51  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɨɬ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɫɬɚɪɨɫɬɵ Ȼɨɝɞɚɧɚ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɢ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɩɨɫɚɞɚ… ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɥɶɝɨɬɟ. 1612, ɦɚɪɬɚ // RA, NOA. Serie 
2:359. Ʌ. 62-65; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɜɨɥɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɚɪɨɫɬɵ 
ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɂɜɚɧɚ ɀɢɥɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɜɫɟɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ…ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɧɨɜɨɦ 
ɞɨɡɨɪɟ. 1612, ɦɚɪɬɚ // RA, NOA. Serie 2:358. Ʌ. 52-53. 
52  ɉɚɦɹɬɶ ɂɜɚɧɭ ɇɚɡɢɦɨɜɭ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ Ɏɟɞɨɪɭ ɏɚɪɥɚɦɨɜɭ ɨɛ ɨɛɵɫɤɟ ɜ 
ɨɤɨɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ.. 1612, ɦɚɪɬɚ // RA, NOA. Serie 2:359. Ʌ. 69. 
53 ɉɚɦɹɬɶ ɂɜɚɧɭ ɇɚɡɢɦɨɜɭ ɢ ɩɨɞɴɹɱɟɦɭ Ɏɟɞɨɪɭ ɏɚɪɥɚɦɨɜɭ ɨ ɩɟɪɟɩɢɫɵɜɚɧɢɢ ɯɥɟɛɚ ɢ 
ɜɫɹɤɨɝɨ ɠɢɜɨɬɚ … ɜɩɪɚɜɞɭ, ɚ ɧɟ ɩɨ ɩɨɫɭɥɚɦ. 1612, ɦɚɪɬɚ 24 // RA, NOA. Serie 2:358. 
Ʌ. 21-22; ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɋɦɭɬɵ. ɋ. 59. 
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ɏɚɪɥɚɦɨɜɚ. Ⱦɨɡɨɪ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɛɵɥ ɡɚɜɟɪɲɟɧ Ɏɢɥɨɧɨɦ 
Ⱥɧɢɱɤɨɜɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1612 ɝ.54  

ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɥɟɬɚ 1612 ɝ. ɧɚɩɚɞɟɧɢɹɦ ɩɫɤɨɜɫɤɢɯ ɤɚɡɚɤɨɜ ɢ ɜɨɢɧɨɜ 
Ʌɢɫɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɸɠɧɵɟ ɩɨɝɨɫɬɵ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɧɨ ɫɚɦ 
ɝɨɪɨɞ ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɨɝɨɫɬɵ ɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ. Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ ɫɨɨɛɳɚɥɢ ɨ 
ɧɚɛɟɝɟ ɤɚɡɚɤɨɜ ɢɡ ɉɫɤɨɜɚ «ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ Ɍɪɨɢɰɵɧɵ ɞɧɢ», ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ 
«ɨɬɨ Ɋɠɟɜɵ ɧɚ Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ɧɟɞɟɥɟ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ «ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɉɟɬɪɨɜɚ ɩɨɫɬɭ ɜɨ ɜɬɨɪɧɢɤ»55. 

4 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1612 ɝ. ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜ əɪɨɫɥɚɜɥɟ ɫ 
ɤɧɹɡɟɦ Ⱦ.Ɇ. ɉɨɠɚɪɫɤɢɦ. Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɦɭ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ ɜɟɪɧɭɥɫɹ Ʌɭɤɚ 
Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɣ. ȿɦɭ ɛɵɥɨ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɞɶɹɱɢɦ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɦ 
ɇɟɱɚɟɜɵɦ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɞɨɡɨɪɭ Ɏɢɥɨɧɚ 
Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ. 56  ɉɪɢɛɵɜ ɜ ɝɨɪɨɞ, Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɜɨɟɜɨɞɨɣ Ⱥɧɞɪɟɟɦ ɒɚɯɨɜɫɤɢɦ ɢ Ɏɟɞɨɪɨɦ ȼɢɬɨɜɬɨɜɵɦ, 
ɨɛɜɢɧɹɹ ɢɯ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɭɫɟɪɞɢɢ ɜ ɫɛɨɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɝɨ ɞɨɧɨɫɚ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɢɟ əɤɨɜɚ 
Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɜɡɵɫɤɚɬɶ ɫ ɜɨɟɜɨɞ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ 40 ɪɭɛɥɟɣ.57 Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɜ əɪɨɫɥɚɜɥɶ, ɋɦɢɪɧɨɣ 
ȿɥɢɡɚɪɶɟɜɢɱ Ɉɬɪɟɩɶɟɜ, ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɜ ɤɨɧɰɟ ɨɤɬɹɛɪɹ 1612 ɝ. ɜɬɨɪɵɦ 
ɜɨɟɜɨɞɨɣ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ, ɬɨɜɚɪɢɳɟɦ ɤ ɤɧɹɡɸ Ⱥɧɞɪɟɸ ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ.58 

Ⱦɨɡɨɪɧɵɦɢ ɤɧɢɝɚɦɢ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ Ɏɢɥɨɧɚ Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ 
ɫɛɨɪɳɢɤɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɨɥɝɨ. ɉɨɫɥɟ 
ɠɟɫɬɨɤɢɯ ɛɨɟɜ 1613-1614 ɝɝ. ɫ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɦɢ ɤɚɡɚɤɚɦɢ Ⱥɧɞɪɟɹ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ ɉɚɥɢɰɵɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɣ ɭɟɡɞ ɛɵɥ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɨɪɟɧ, 
ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɪɭɱɢɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɞɨɡɨɪ ɪɹɞɚ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɭɟɡɞɚ ɨɩɵɬɧɨɦɭ 
ɜ ɷɬɨɦ ɞɟɥɟ Ʌɭɤɟ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɦɭ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧɚ, ɫɬɨɥɶ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɜɫɟɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɚɹ ɜ ɷɬɨɣ ɡɨɧɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1611-1616 ɝɝ., ɫɜɹɡɚɧɚ 
ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɝɨɪɨɞ ɢ ɭɟɡɞ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɜɲɟɝɨɫɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ – ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɰɚ59. 

ȼɚɠɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɹɜɥɹɥɫɹ 
ɤɚɛɚɤ. ȼɫɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ «ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɜɢɧɢɤɭɪɢɹ ɞɜɨɪɚ», ɩɨ ɨɬɩɢɫɤɟ 
ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ Ƚ.Ⱥ.Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ, ɲɥɢ ɧɚ ɤɨɪɦ ɢ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ. 
                
54  Ɉɬɩɢɫɤɚ ɉ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɬɨɪɨɩɢɬɶ Ɏɢɥɨɧɚ 
Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ ɫ ɨɬɞɚɱɟɣ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ. 1612, ɫɟɧɬɹɛɪɶ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 10. 
55 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧ Ⱦɨɥɠɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɨ ɪɚɡɨɪɟɧɢɢ ɢɯ ɩɨɝɨɫɬɚ ɜɨɪɨɜɫɤɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ // RA, NOA. Serie 2:352. Ʌ. 52-53. 
56 Ƚɪɚɦɨɬɚ ɛɨɹɪ ɢ ɜɨɟɜɨɞ Ʌɭɤɟ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɦɭ ɢ ɩɨɞɴɹɱɟɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɢɸ ɇɟɱɚɟɜɭ ɟɯɚɬɶ 
ɜ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɣ ɭɟɡɞ. 1612. 2.09 // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 61-62.  
57 Ɉɬɩɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɜɨɟɜɨɞ əɤɨɜɭ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ. 1612, 4-5 ɫɟɧɬɹɛɪɹ // RA, NOA. 
Serie 2:349. Ʌ. 73-74 
58 Ƚɪɚɦɨɬɚ ɛɨɹɪ ɢ ɜɨɟɜɨɞ ɨ ɩɨɫɵɥɤɟ ɜ Ɋɭɫɫɭ ɜɬɨɪɵɦ ɜɨɟɜɨɞɨɣ ɋ.ȿ.Ɉɬɪɟɩɶɟɜɚ. 1612, 
ɨɤɬɹɛɪɶ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 114-117; Ɉɬɩɢɫɤɚ ɉ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɜ Ɋɭɫɫɭ ɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 28.10.1612 ɝ. ɜ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɤ ɤɧ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɜɨɟɜɨɞɵ ɋɦɢɪɧɨɝɨ 
ȿɥɢɡɚɪɶɟɜɢɱɚ Ɉɬɪɟɩɶɟɜɚ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 64 
59 ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 62. 
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Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɛɚɤ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ, «ɧɚ ɩɨɫɚɞɟ ɡɚ ɞɜɭɦɹ 
ɪɟɤɚɦɢ». ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɟɝɚ ɥɢɬɨɜɰɟɜ 11 ɮɟɜɪɚɥɹ 1612 ɝ. ɷɬɨɬ ɤɚɛɚɤ ɛɵɥ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧ, ɥɢɬɨɜɰɵ ɩɪɢ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜɡɹɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɢɡ 
ɤɚɛɚɤɚ «4 ɤɨɬɥɚ ɜɢɧɧɵɯ ɦɟɞɹɧɵɯ» ɢ 12 ɬɪɭɛ. ȼɨɟɜɨɞɚ Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɣ 
ɠɚɥɨɜɚɥɫɹ, ɱɬɨ «ɤɚɛɚɤ ɧɚ Ɋɭɫɟ ɜɫɬɚɥ, ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɥɸɞɹɦ ɧɟɥɶɡɹ ɞɚɬɶ ɜɢɧɚ 
ɢ ɩɢɜɚ, ɚ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ – ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɠɚɥɨɜɚɧɶɹ». ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɤɚɛɚɤ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɫɬɪɨɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɟɡɬɢ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɤɚɛɚɤɚ 4 ɤɨɬɥɚ 60 . 
ɋɢɥɚɦɢ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɦɨɝɚɥɢ 
«ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ», ɧɨɜɵɣ ɤɚɛɚɤ ɜɫɤɨɪɟ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɛɚɰɤɢɟ ɥɸɞɢ ɩɨɞ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɜɚɪɤɢ ɩɢɜɚ ɢ ɜɢɧɚ ɛɪɚɥɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɡɟɪɧɚ (ɥɢɛɨ ɜɨɪɨɜɚɥɢ ɡɟɪɧɨ, ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ ɱɚɫɬɶ 
ɫɩɢɪɬɧɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɟɝɨ ɩɨ «ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ»).  

ɗɬɨɬ «ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞ» ɡɟɪɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɫɬɪɟɥɟɰɤɢɣ ɝɚɪɧɢɡɨɧ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɜɟɫɧɨɣ–ɥɟɬɨɦ 1612 ɝ. ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ, 
ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ «ɩɪɢɛɪɚɬɶ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ 60 ɱɟɥɨɜɟɤ ɤ ɩɪɟɠɧɢɦ 40 
ɱɟɥɨɜɟɤɚɦ ɢ ɭɱɢɧɢɬɶ ɢɦ ɯɥɟɛɧɨɟ ɢ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ». ɍɠɟ 15 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1612 ɝ. Ⱥ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɣ ɢ Ɏ.ȼɢɬɨɜɬɨɜ ɞɨɥɨɠɢɥɢ ɛɨɹɪɚɦ ɨ 
ɩɪɢɛɨɪɟ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɒɚɯɨɜɫɤɨɣ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ «ɧɵɧɟ ɜ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɫɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɠɢɬɧɢɰɚɯ ɯɥɟɛɚ ɞɥɹ ɨɫɚɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ 
ɧɟɬ ɢ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɧɚ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɞɚɬɶ ɧɟɱɟɝɨ».61 ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫ 
ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ ɭɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ Ɋɭɫɫɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɠɢɬɧɢɰɚɯ ɧɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɡɟɪɧɚ, ɜɫɟ ɡɟɪɧɨ ɭɲɥɨ ɧɚ ɤɚɛɚɤ. Ⱦɶɹɤ ɉ.Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥ ɨɬ 
Ⱥ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɢ Ɏ.Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ ɨɬɱɢɬɚɬɶɫɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɯɥɟɛɚ ɭɲɥɨ ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɟɜ ɤɚɛɚɤ ɡɚ ɩɪɨɲɥɵɣ ɝɨɞ (1611/1612). 62  Ɂɚɩɨɞɨɡɪɢɜ ɧɟɥɚɞɧɨɟ 
(ɡɧɚɹ ɨɛ ɢɫɬɢɧɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɟ ɫɩɢɪɬɧɨɝɨ), ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ «ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ» ɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɠɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɨɜɫɚ ɢ ɪɠɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
ɫɩɢɪɬɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɢɥɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɤɚɛɚɤɨɦ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ.63  

ȿɫɥɢ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɛɚɤɚ ɞɟɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɛɫɬɨɹɥɢ ɛɨɥɟɟ  ɢɥɢ 
ɦɟɧɟɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ, ɬɨ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ ɫɨɥɢ ɛɵɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ. 
ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɶɹɤɨɜ Ⱦɜɨɪɰɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɤɚɡɚ. ȼɥɚɫɬɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɢ ɜɫɟ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟ ɫɨɥɟɜɚɪɨɜ 
«ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɨɥɨɧɨɝɨ ɨɡɟɪɤɚ ɋɟɧɤɢ Ɋɭɞɧɟɜɚ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ» ɩɨ 
ɜɵɞɚɱɟ ɢɦ ɠɚɥɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɥɟɜɚɪɚɦ ɜɟɥɟɧɨ ɛɵɥɨ «ɩɨ ɩɪɟɠɧɟɦ ɜ ɬɪɟɯ 

                
60 Ⱦɟɥɨ ɨ ɩɥɚɬɟɠɟ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɨɫɚɞɫɤɢɦ ɥɸɞɹɦ ɡɚ ɤɨɬɥɵ, ɜɡɹɬɵɟ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜ 
ɤɚɛɚɤ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ. 1612, ɮɟɜɪɚɥɹ ɫ 26 // RA, NOA. Serie 2:351. Ʌ. 374-376 
61  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɜɨɟɜɨɞɵ Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ. 1612, 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 52-53. 
62 Ɉɬɩɢɫɤɚ ɞɶɹɤɚ ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɜɨɟɜɨɞɵ Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ. 1612, 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 54-56; Ɉɬɩɢɫɤɚ ɞɶɹɤɚ ɉ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ 
Ɏ. Ɉɧɢɱɤɨɜɭ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 57. 
63 Ƚɪɚɦɨɬɚ ɛɨɹɪ ɢ ɜɨɟɜɨɞ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɫɭ ɨɛ ɭɱɢɧɟɧɢɢ ɨɩɵɬɚ ɜ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɨɜɫɚ ɢ 
ɪɠɢ ɧɚ ɜɚɪɟɧɢɟ ɜɢɧɚ ɜ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɦɢ ɤɚɛɚɤɟ ɢ ɨɛ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɧɢɦ. 1612, 
ɨɤɬɹɛɪɶ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 96. 
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ɜɟɪɫɬɚɯ ɨɬ ɫɨɥɨɧɨɝɨ ɨɡɟɪɤɚ ɜɚɪɧɢɰɤɢɟ ɬɪɭɛɵ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɢ ɫɨɥɹɧɨɟ ɨɡɟɪɨ 
ɱɢɫɬɢɬɶ ɢ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɦ ɜɚɪɧɢɰɚɦ ɜɨɞɚ ɞɚɜɚɬɢ». 64  ȼɧɚɱɚɥɟ ɞɟɥɨ 
ɬɨɪɦɨɡɢɥɨɫɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɪɨɜ, ɜɫɟ ɡɚɩɚɫɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɪɟɩɨɫɬɢ (ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɩɚɜɲɢɯ ɞɪɨɜ ɠɢɬɟɥɢ ɫɩɢɫɚɥɢ ɧɚ 
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɢ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɚ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɟ ɪɚɡɨɪɟɧɢɟ). ȼɥɚɫɬɢ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜɡɹɥɢ ɩɨɞ ɨɫɨɛɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɞɪɨɜ, ɢ ɜ ɢɸɧɟ 1612 ɝ. ɤ 
ɜɚɪɧɢɰɚɦ ɫɬɚɥɢ ɜɨɡɢɬɶ ɞɪɨɜɚ «ɧɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ ɢ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɨɞɶɹɯ».65  

Ⱦɟɥɨ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ ɫɨɥɢ ɫɬɚɥɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ. ȼɨɟɜɨɞɚ 
Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɣ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɱɬɨ ɤ 3 ɢɸɥɹ 1612 ɝ. ɧɚɱɚɥɢ 
ɬɨɩɢɬɶ ɬɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵ ɜɚɪɧɢɰɵ, «ɚ ɤɚɤ ɫɨɛɟɪɭɬ ɟɳɟ ɞɪɨɜ, ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɜɚɪɧɢɰɵ ɡɚɬɨɩɹɬ, … ɚ ɱɬɨ ɫɨɥɢ Ȼɨɝ ɩɨɲɥɟɬ, ɦɵ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɩɪɢɲɥɟɦ». 
ȼɨɟɜɨɞɵ Ɋɭɫɫɵ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɥɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɨɛɵɱɚ ɫɨɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɪɨɜɚ, ɧɚ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɤɭ, ɧɚ ɫɚɦɨ ɜɚɪɟɧɢɟ ɢ ɬ. ɞ. ɗɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɜɨɟɜɨɞɵ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɧɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ. Ȼɨɹɪɟ 
ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɢ Ɏ.ȼɢɬɨɜɬɨɜɭ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɫɨɥɢ ɫ 
ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɜɚɪɧɢɰ ɜ ɫɚɦɨɣ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ, ɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɜɵɪɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɷɬɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɜɚɪɤɟ ɫɨɥɢ. ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɦ 
ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɫɨɥɶ ɩɨ ɬɜɟɪɞɨɣ ɰɟɧɟ - 10 ɚɥɬɵɧ ɡɚ 
ɩɭɞ. ȼ ɨɬɜɟɬ ɜɨɟɜɨɞɵ ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɪɢɫɥɚɬɶ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜɟɫɵ «ɜ ɩɭɞɵ ɢ 
ɩɨɥɭɩɭɞɵ». Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɩɪɢɫɥɚɬɶ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɧɟ 20 ɥɭɛɨɜ ɫɨɥɢ, ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ, ɚ 50 (1 ɥɭɛ = 10 
ɩɭɞɨɜ). 21 ɢɸɥɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɨɥɢ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ ɭ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɜɚɪɧɢɱɧɨɝɨ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚ ɘɲɤɢ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞ 25 ɪɨɝɨɠ ɫɨɥɢ, 
ɩɨ ɞɜɚ ɥɭɛɚ ɜ ɪɨɝɨɠɟ (ɢɬɨɝɨ 50 ɥɭɛɨɜ).66  

ɂɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɞɪɨɜ ɤ 
ɫɨɥɹɧɵɦ ɜɚɪɧɢɰɚɦ. Ȼɵɥɨ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɨɛɠɢ ɜ 
ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ ɩɨ 3 ɫɚɠɟɧɢ ɞɪɨɜ ɢɥɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢ – ɩɨ ɩɨɥɬɢɧɟ ɡɚ 

                
64  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɋɬɚɪɵɟ Ɋɭɫɵ ɫɨɥɨɧɨ ɨɡɟɪɚ ɬɪɭɛɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 
ɋɟɧɤɢ Ɋɭɞɧɟɜɚ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɨ ɞɚɱɟ ɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɠɚɥɨɜɚɧɢɹ. 1612, ɫɟɧɬɹɛɪɶ // RA, 
NOA. Serie 2:349. Ʌ. 71-72; Ɉɬɩɢɫɤɚ ɉ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɜ Ɋɭɫɭ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ 
ɫɨɥɟɜɚɪɨɜ ɋɟɧɤɢ Ɋɭɞɧɟɜɚ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 35-36. 
65 Ɉɬɩɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ ɤɧ. Ⱥ.Ʉ. ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ Ɏ.ȼɢɬɨɜɬɨɜɚ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɨ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɢ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɜɚɪɧɢɰ. 
1612, ɢɸɥɹ 5 // RA, NOA. Serie 2:352. Ʌ. 36. ɋɦ. ɬɚɤɠɟ: RA, NOA. Serie 2:352. Ʌ. 9-
11; RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 125-126. 
66  Ƚɪɚɦɨɬɚ ɨɬ ɛɨɹɪ ɢ ɜɨɟɜɨɞ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɭ ɜɨɟɜɨɞɟ ɤɧɹɡɸ Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɨɦɭ ɢ 
ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ Ɏ. ȼɢɬɨɜɬɨɜɭ ɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɫɨɥɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɜɚɪɧɢɰ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɟ, ɨɛ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɜɚɪɤɟ ɫɨɥɢ ɢ ɨ ɩɨɫɵɥɤɟ ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɫɨɥɢ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ. 1612, ɢɸɥɹ // RA, NOA. Serie 2:352. Ʌ. 14; Ɉɬɩɢɫɤɚ ɪɭɫɫɤɢɦ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɨɬ 
ɉɹɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ  ɨ ɜɡɹɬɢɢ ɫɨ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɩɨ 3 ɫɚɠɟɧɢ ɞɪɨɜ ɢɥɢ 
ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɡɚ ɫɚɠɟɧɶ ɩɨ ɩɨɥɬɢɧɟ // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 146. Ƚɪɚɦɨɬɚ ɛɨɹɪ ɢ 
ɜɨɟɜɨɞ ɜ ɋɬɚɪɭɸ Ɋɭɫɭ ɨ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɞɪɨɜ ɤ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɦ ɜɚɪɧɢɰɚɦ. 
10.09.1612 // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 147. ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ 
ɜɨɟɜɨɞ ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ. 22.09.1612 // RA, NOA. Serie 2:349. Ʌ. 119-120. 
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ɫɚɠɟɧɶ ɞɪɨɜ.67 əɤɨɜ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɬɪɟɛɨɜɚɥ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɟ ɛɵɥɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ 70 ɜɚɪɧɢɰ, ɩɨɪɢɰɚɥ ɜɨɟɜɨɞ ɜ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɟ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɚɪɧɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɠɞɨɣ ɜɚɪɧɢɰɵ 
ɜɵɯɨɞɢɥɨ ɩɨ 100 ɪɭɛɥɟɣ. 68  ȼɨɟɜɨɞɵ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɬɪɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɦ ɜɚɪɧɢɰɚɦ ɟɳɟ 5 ɧɨɜɵɯ 
ɜɚɪɧɢɰ. Ɂɚɞɟɪɠɤɭ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɨɜɵɯ ɜɚɪɧɢɰ ɜɨɟɜɨɞɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɨɤɬɹɛɪɹ 1612 ɝ. ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɢ ɫɬɚɪɨɪɭɲɚɧɟ 
«ɝɨɪɨɞ ɞɟɥɚɸɬ ɢ ɩɨ ɫɹ ɦɟɫɬ». 69  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɨɫɬɪɨɝɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ 1612 ɝ.  

Ⱦɶɹɤ ɉ.Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ 3 ɨɤɬɹɛɪɹ 1612 ɝ. ɜɟɥɟɥ ɩɪɢɫɥɚɬɶ ɜɨɞɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ 250 ɥɭɛɨɜ ɫɨɥɢ. ɍ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɚɪɧɢɱɧɨɝɨ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚ 
ɘɲɤɢ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ 64 ɥɭɛɚ. ɗɬɭ ɫɨɥɶ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 12 
ɨɤɬɹɛɪɹ. Ɉɫɬɚɥɶɧɭɸ ɫɨɥɶ ɜɨɟɜɨɞɵ ɨɛɟɳɚɥɢ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɨɡɜɪɚɬɹɬɫɹ ɫɭɞɚ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ. 15 ɨɤɬɹɛɪɹ ɧɨɜɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɥɭɛɨɜ ɫɨɥɢ 
ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ.70 

Ʉɪɨɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɜ Ɋɭɫɫɟ ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ 
ɜɚɪɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɥɫɹ ɤɨɟ-ɤɚɤɨɣ ɜɚɪɧɢɱɧɵɣ ɡɚɩɚɫ. ɉɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ 
ɤɟɥɚɪɹ ɘɪɶɟɜɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɫɬɚɪɰɚ Ɏɢɥɚɪɟɬɚ ɛɨɹɪɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɥɹ 
ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɦ ɫɬɚɪɰɚɦ ɜɚɪɢɬɶ ɫɨɥɶ ɜ Ɋɭɫɫɟ ɧɚ ɫɜɨɢɯ 
ɜɚɪɧɢɰɚɯ ɧɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɣ ɨɛɢɯɨɞ. ȼ Ɋɭɫɫɭ ɛɵɥɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɜɚ ɫɬɚɪɰɚ 
ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ ɫɨɥɢ ɢ ɥɨɞɶɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɞɪɨɜ.71 Ɍɪɭɞɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɭɫɩɟɯɟ 
ɷɬɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹ, ɡɧɚɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɬɹɠɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵ ɜɚɪɧɢɰɵ, ɫ ɤɚɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɞɪɨɜɚ.  

ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1611 ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 1613 ɝ., ɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɩɥɨɬ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɟɣ ɤɚɡɚɰɤɨɣ ɚɧɚɪɯɢɢ. 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɢ ɭɟɡɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɜɨɫɩɪɢɧɹɥɨ ɧɨɜɵɯ ɯɨɡɹɟɜ, ɩɪɢɡɧɚɥɨ ɜɥɚɫɬɶ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ–
Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɫɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɨɳɭɳɚɥɨɫɶ ɜɨɜɫɟ. Ʉɚɤ ɩɢɫɚɥ Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧ, «ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ ɤ 1611 ɝ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ ɞɥɹ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɲɜɟɞɫɤɨɣ, ɩɭɫɬɶ ɢɥɥɸɡɨɪɧɨ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
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ɛɵɥɨ ɜɩɨɥɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɨ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ».72 
ȼɫɟ ɠɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɨɝɨ» ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥɨ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ 
ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɜɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ 
ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɪɹɞɨɜ.  

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɩɨɫɥɟ ɢɡɛɪɚɧɢɹ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɩɟɪɜɵɯ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɨɬɪɹɞɨɜ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɡɟɦɥɸ, ɧɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ – ɩɨɫɥɟ ɜɟɧɱɚɧɢɹ ɧɚ ɰɚɪɫɬɜɨ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ (ɢɸɥɶ 
1613 ɝ.) ɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɚɬɢ ɤɧɹɡɹ Ⱦ.Ɍ.Ɍɪɭɛɟɰɤɨɝɨ ɤ ɇɨɜɝɨɪɨɞɭ. ɋ ɤɨɧɰɚ 
ɚɜɝɭɫɬɚ 1613 ɝ. ɋɬɚɪɚɹ Ɋɭɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɞɟ 
ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɨɠɟɫɬɨɱɟɧɧɵɟ ɛɨɢ ɦɟɠɞɭ ɦɨɫɤɜɢɱɚɦɢ ɢ ɲɜɟɞɚɦɢ. ɇɚ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɦɨɫɤɜɢɱɟɣ ɩɟɪɟɲɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɜɨɪɹɧɟ Ⱦɟɪɟɜɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ.  

Ȼɨɟɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɫɶ ɩɨɱɬɢ ɝɨɞ ɢ 
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɛɨɝɚɬɟɣɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨɫɚɞ ɋɬɚɪɨɣ 
Ɋɭɫɫɵ ɧɚ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɨɫɬɪɨɝɟ 
ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɝɚɪɧɢɡɨɧ Ɏɪɚɧɰɚ Ⱦɟɣɤɟɪɚ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ 
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɤɧɹɡɟɦ 
Ⱥ.Ʉ.ɒɚɯɨɜɫɤɢɦ ɢ Ɏ.ȼɢɬɨɜɬɨɜɵɦ. Ɉ ɩɥɚɱɟɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɝɨɪɨɞɚ 
ɨɫɟɧɶɸ 1615 ɝ. ɩɢɫɚɥɢ ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɢɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɵ, ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ ɡɞɟɫɶ ɩɨ 
ɩɭɬɢ ɜ Ⱦɟɞɟɪɢɧɨ. 

ȼ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɉɨɪɯɨɜɨɦ ɲɜɟɞɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɭɠɟ ɜ 
ɚɜɝɭɫɬɟ 1611 ɝ., ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɯɨɞɚ ɗɜɟɪɬɚ Ƚɨɪɧɚ ɤ ɉɫɤɨɜɭ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ 
ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɟɳɟ ɫ ɨɫɟɧɢ 1610 ɝ. ɜɯɨɞɢɥɢ 
ɚɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɟ ɫɬɪɟɥɶɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɂ.Ɇ.ɋɚɥɬɵɤɨɜɵɦ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 23 ɧɨɹɛɪɹ 1610 ɝ. ɛɵɥɨ ɜɵɞɚɧɨ 3 ɜɟɞɪɚ 
ɜɢɧɚ ɞɥɹ ɚɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɯ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ, ɩɨɫɥɚɧɧɵɯ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɭ ɫɥɭɠɛɭ ɜ 
ɉɨɪɯɨɜ.73  

ɀɢɬɟɥɢ ɉɨɪɯɨɜɚ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 1611 ɝ. 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɤ ɲɜɟɞɫɤɨ-ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɚɥɶɹɧɫɭ. ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɢɯ 
ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɫɵɝɪɚɥ ɤɧɹɡɶ ɂɜɚɧ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱ Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜ ɫ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɜ ɢɸɧɟ-
ɢɸɥɟ 1611 ɝ.74 Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, Ɏɟɞɨɪ ɏɚɪɥɚɦɨɜ, ɩɢɫɚɥ 
ɜ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɨ ɫɜɨɺɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɨɯɨɞɟ ɤ ɉɨɪɯɨɜɭ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɗɜɟɪɬɨɦ 
Ƚɨɪɧɨɦ ɢ ɤɧɹɡɟɦ ɂ.Ⱥ.Ɇɟɳɟɪɫɤɢɦ.75 ɂɡ ɷɬɨɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ 
ɉɨɪɯɨɜ ɫɞɚɥɫɹ ɲɜɟɞɚɦ ɛɟɡ ɛɨɹ, ɠɢɬɟɥɢ «ɩɨɰɟɥɨɜɚɥɢ ɤɪɟɫɬ» ɲɟɞɫɤɨɦɭ 
ɤɨɪɨɥɟɜɢɱɭ.  
                
72 ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 11. 
73 ɋɛɨɪɧɢɤ ɩɚɦɹɬɟɣ ɧɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɜɢɧɧɵɣ ɩɨɝɪɟɛ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɜɢɧɚ // RA, NOA. Serie 
2:124. Ʌ. 35. 
74 ɋɛɨɪɧɢɤ ɩɚɦɹɬɟɣ… // RA, NOA. Serie 2:124. Ʌ. 168, 175, 203, 206. 
75  ɋɦ.: Ⱦɟɥɨ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɶɸ Ɏɟɞɨɪɚ ɋɟɦɟɧɨɜɚ ɫɵɧɚ ɏɚɪɥɚɦɨɜɚ ɨ ɩɨɦɟɫɬɶɟ. 1612. 
16.01-1613. 13.01 // RA, NOA. Serie 2:80. Ʌ. 1-6. 
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ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɉɨɪɯɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɲɜɟɞɨɜ ɧɚ ɉɫɤɨɜ. Ɂɞɟɫɶ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ. ȼɨɟɜɨɞɨɣ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥ Ȼɭɪɝɢɧɶɨɧ ɞɟ 
Ʉɨɪɨɛɟɥɥ, ɮɪɚɧɰɭɡ, ɫɥɭɠɢɜɲɢɣ ɪɨɬɦɢɫɬɪɨɦ ɭ ɲɜɟɞɨɜ. ȿɦɭ ɩɨɦɨɝɚɥ 
ɤɧɹɡɶ ɂ.Ⱥ.Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ. 

Ɋɹɞ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɟɫɬɶɹ 
«ɢɡɦɟɧɧɢɤɨɜ», ɨɬɴɟɯɚɜɲɢɯ ɜ ɉɫɤɨɜ ɢɥɢ Ɇɨɫɤɜɭ (Ɇɚɬɜɟɹ Ʉɭɧɳɢɤɨɜɚ, 
Ⱥɮɚɧɚɫɢɹ Ȼɚɱɢɧɚ, Ɏɟɞɨɪɚ Ɋɟɫɧɢɰɵɧɚ ɢ ɞɪ.), ɛɵɥɢ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɵ ɥɢɰɚɦ, 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɜɲɢɦ ɫ ɧɨɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɫɤɨɜɫɤɢɦ ɩɨɦɟɳɢɤɚɦ, ɛɟɠɚɜɲɢɦ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ (Ɏɟɞɨɪ ɇɟɤɥɸɞɨɜ, 
ɉɚɪɮɟɧɢɣ ȿɥɚɝɢɧ ɢ ɞɪ.). Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɢɥ ɤɧɹɡɶ ɂ.Ⱥ.Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ.  

ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɉɨɪɯɨɜɨɦ ɧɨɜɚɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɤ ɞɨɡɨɪɭ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ. ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 
1611 ɝ. ɷɬɢ ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɉɟɬɪ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ ɇɨɝɢɧ ɢ 
ɩɨɞɶɹɱɢɣ ɇɢɤɢɬɚ Ɇɨɥɱɚɧɨɜ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɡɨɪɚ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ 
ɨɤɨɥɨɝɨɪɨɞɶɹ ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ –Ʉɚɪɚɱɭɧɢɰɤɨɝɨ ɢ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ 
ɧɚ ɍɡɟ – ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢ: ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɣ ɩɨɩ ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɣ 
ɰɟɪɤɜɢ ɂɜɚɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ, ɢɝɭɦɟɧ Ⱦɟɦɹɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɂɨɫɢɮ, 
ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ ɩɨɩ Ʉɚɪɚɱɭɧɢɰɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ Ⱥɧɬɨɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ. ɋɨɫɬɚɜɥɹɜɲɢɣ 
ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɩɪɟɱɢɫɬɟɧɫɤɢɣ ɞɶɹɱɨɤ Ʉɚɪɚɱɭɧɢɰɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ 
Ɍɨɦɢɥɤɨ Ɉɧɞɪɨɧɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɉɨɪɯɨɜɟ ɡɚ ɪɟɤɨɣ ɧɚ ɩɨɫɚɞɟ 
ɜɫɟ ɞɜɨɪɵ ɜɵɠɠɟɧɵ, «ɚ ɧɵɧɟ ɩɨɫɚɞɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɧɨɜɨ». ȼ 
ɨɤɪɟɫɬɧɵɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɨ ɞɜɨɪɨɜ ɛɵɥɨ «ɜɵɠɠɟɧɨ ɨɬ ɜɨɪɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɨɪɟɧɶɹ». Ɇɟɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɥɢɲɶ ɫɟɜɟɪɨ-
ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɩɨɝɨɫɬɵ – ɋɦɨɥɢɧɫɤɢɣ ɢ Ɉɩɨɰɤɢɣ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɦ 
ɨɤɨɥɨɝɨɪɨɞɶɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1611 ɝ. 17 ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, ɟɳɟ 5 
ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ ɢɦɟɥɢ ɞɜɨɪɵ ɜ ɞɜɭɯ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ (Ʉɚɪɚɱɭɧɢɰɤɨɦ ɢ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɦ ɧɚ ɍɡɟ). ȼ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɨɪɟɧɧɵɯ ɩɹɬɢ ɸɠɧɵɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ 
ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ (əɫɟɧɫɤɨɦ, Ɉɛɥɭɰɤɨɦ, ɉɚɠɟɪɟɜɢɰɤɨɦ, ȼɵɲɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɢ ɀɟɞɪɢɰɤɨɦ) ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɟɳɟ 17 ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ. ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɢ ɸɝɨ-
ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɩɨɝɨɫɬɵ ɭɟɡɞɚ (Ȼɨɥɱɢɧɫɤɢɣ, ȼɵɫɨɰɤɢɣ, Ɋɨɠɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣ, 
Ⱦɟɝɨɠɫɤɢɣ, Ȼɟɥɶɫɤɢɣ – 18 ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ) ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɨɪɟɧɵ.76  

Ɇɧɨɝɢɟ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɢɤɢ ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɪɨɣ ɢ ɩɪɚɜɞɨɣ 
ɫɥɭɠɢɥɢ ɧɨɜɨɦɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ–Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ: ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɤ 
ɩɪɢɫɹɝɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɤɨɪɦɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ 
ɞɨɡɨɪ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɭɟɡɞɚ, ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɪɹɞɚɦɢ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ 
ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɂɝɧɚɬɢɣ ɏɚɪɥɚɦɨɜ, 
Ɇɚɬɜɟɣ Ʌɶɜɨɜ, ɉɟɬɪ ɇɨɝɢɧ, ɘɪɢɣ Ȼɭɬɭɪɥɢɧ, ɤɧɹɡɶɹ Ȼɟɥɨɫɟɥɶɫɤɢɟ, 
ɩɨɦɟɳɢɤɢ Ʉɨɫɢɰɤɢɟ, Ɇɹɝɤɨɜɵ, ȼɨɪɨɧɨɜɵ, Ʉɨɛɟɥɟɜɵ, Ʉɭɥɬɚɲɟɜɵ ɢ ɞɪ. 

                
76  ɋɦ.: Ⱦɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ Ɂɚɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɞɨɡɨɪɚ ɉɟɬɪɚ 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ ɫɵɧɚ ɇɨɝɢɧɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɇɢɤɢɬɵ Ɇɨɥɱɚɧɨɜɚ. 1611, ɫɟɧɬɹɛɪɶ // RA, NOA. 
Serie 1:70. ɋ. 1-113. 
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ȼ ɉɨɪɯɨɜɟ ɛɵɥɚ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɚ ɹɦɫɤɚɹ ɫɥɨɛɨɞɚ: ɜɨɟɜɨɞɚ ɤɧɹɡɶ ɂɜɚɧ 
Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ ɨɬɞɚɥ ɹɦɫɤɢɦ ɨɯɨɬɧɢɤɚɦ ɩɹɬɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɟ 77 . ɇɚ 
ɩɨɪɯɨɜɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɛɚɤ. ȼ ɤɚɛɚɤɟ ɢɦɟɥɫɹ «ɤɨɬɟɥ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɟɞɧɨɣ 90 ɜɟɞɟɪ, ɫ ɤɪɸɤɢ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɤɨɬɟɥ ɦɟɧɲɨɣ, ɫ ɭɲɦɢ. 3 
ɬɪɭɛɵ ɜɢɧɧɵɯ». ɉɨɫɚɞɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɉɨɪɯɨɜɚ ɜ 1612 ɝ. ɜ ɫɜɨɟɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ 
ɩɢɫɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ «ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɢɜɚ ɜɚɪɢɥɢ, ɜɢɧɨ ɤɭɪɢɥɢ, ɯɨɪɨɦɵ 
ɢ ɤɨɧɸɲɧɢ ɫɬɚɜɢɥɢ ɢ ɩɨɞɟɥɤɢ ɜɫɹɤɢɟ ɩɨɞɟɥɵɜɚɟɦ, ɢ ɦɟɥɟɦ ɢ ɬɨɥɱɟɦ ɢ 
ɯɥɟɛɚ ɩɟɱɟɦ». 78  Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɤɚɛɚɤ ɩɪɢɧɨɫɢɥ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɞɨɯɨɞɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɧɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɞɥɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɠɚɥɨɜɚɧɢɹ ɜɨɢɧɚɦ Ʉɨɪɨɛɟɥɥɚ ɢ 
ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɦ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ. ȼɨɟɜɨɞɵ ɉɨɪɯɨɜɚ ɂɜɚɧ Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ ɢ ɋɬɟɩɚɧ 
Ɍɢɦɚɲɟɜ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɱɬɨ «ɤɚɛɚɰɤɢɯ ɞɟɧɟɝ ɩɨɱɬɢ ɧɟɬ, ɤɭɪɢɬɶ 
ɜɢɧɨ ɧɟɱɟɦ», ɚ Ʉɨɪɨɛɟɥɥ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɞɚɬɶ «ɤɚɛɚɰɤɢɦɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɡɚ ɫɨɥɨɞ, 
ɯɦɟɥɶ, ɦɚɫɥɨ, ɪɵɛɭ».79  

ɉɪɢɤɚɡɱɢɤ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ Ȼɨɝɞɚɧ ɉɨɦɟɳɢɤɨɜ ɧɟ 
ɩɪɨɹɜɥɹɥ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɜɟɧɢɹ ɜ ɫɛɨɪɟ ɞɟɧɟɝ, ɫɚɦ ɧɟ ɟɡɞɢɥ ɜ ɪɚɡɨɪɟɧɧɵɟ 
ɩɨɝɨɫɬɵ, ɚ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ. Ʉ ɧɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɫɬɚɪɨɫɬɵ ɢ 
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɢ ɢɡ ɩɨɝɨɫɬɨɜ «ɢ ɜɨ ɜɫɟ ɟɝɨ ɫɥɭɲɚɥɢ». Ɇɟɫɬɧɵɟ ɩɨɦɟɳɢɤɢ 
ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɭɤɥɨɧɹɥɢɫɶ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɛɨɪɟ ɤɨɪɦɨɜ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 
1612 ɝ. ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɫɛɨɪ ɤɨɪɦɨɜ ɜ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ Ɏɟɞɨɪ 
ȼɨɪɨɧɨɜ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ «ɭ ɤɨɪɦɨɜ ɛɵɬɶ ɧɟ ɯɨɱɟɬ», 
ɯɨɬɹ ɟɦɭ «ɜɟɞɨɦ ɩɪɢɯɨɞ ɢ ɪɚɫɯɨɞ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɤɨɪɦɨɜɵɦ ɫɛɨɪɚɦ» 80 . 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɢɤɢ ɜɟɥɟɥɢ ɫɜɨɢɦ ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɦ ɪɚɡɛɟɠɚɬɶɫɹ, 
«ɱɬɨɛɵ ɢɦ ɪɚɬɧɵɯ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɩɟɪɟɞ ɧɟ ɤɨɪɦɢɬɶ». ɋɚɦɢ ɠɟ 
ɩɨɦɟɳɢɤɢ ɭɟɯɚɥɢ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɪɚɡɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɫɬɢɣ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɢɥɢ ɜ 
ɉɨɪɯɨɜ.81  

ȼɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɉɟɬɪɚ ɇɨɝɢɧɚ ɉɨɪɯɨɜ ɢ ɟɝɨ 
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɧɨɜɨɦɭ ɪɚɡɨɪɟɧɢɸ. ȼ 1611-1612 ɝɝ. ɡɞɟɫɶ ɱɚɫɬɨ 
ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɝɪɚɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɛɟɝɢ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ. ɂɡ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɂɜɚɧɚ 
ɏɚɪɥɚɦɨɜɚ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɯɨɞɚ ɤ ɉɫɤɨɜɭ ɗ.Ƚɨɪɧɚ ɜ 
ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1611 ɝ. ɥɢɬɨɜɰɵ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɤ ɉɨɪɯɨɜɭ ɢ ɪɚɡɨɪɢɥɢ ɩɨɫɚɞ 
ɝɨɪɨɞɚ. ȼɨɟɜɨɞɚ ɉɨɪɯɨɜɚ ɤɧɹɡɶ ɂ.Ⱥ.Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ ɢ ɜɨɢɧɵ Ʉɨɪɨɛɟɥɥɚ 
ɨɬɫɬɨɹɥɢ ɤɪɟɩɨɫɬɶ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɬɪɹɞ ɘɪɢɹ Ȼɭɬɭɪɥɢɧɚ ɜɦɟɫɬɟ «ɫ 
ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ Ʉɚɪɛɟɥɟɜɨɣ ɪɨɬɵ» ɫɭɦɟɥ ɨɬɛɢɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
                
77  Ɉɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ Ɂɚɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ əɤɨɜɚ (ȼɢɥɶɹɧɚ) 
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ Ȼɟɪɟɡɢɧɚ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɢɱɚ Ɉɞɢɧɰɨɜɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɋɟɦɟɧɚ 
ɒɭɫɬɨɜɚ. 1612. 6.08 // RA, NOA, Serie I: 28. Ʌ. 151. 
78  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. 1612 // RA, NOA. Serie 2:75. Ʌ. 47; 
Ɉɩɢɫɶ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 1617 ɝ. ɑ. 1. Ɇ., 1984. ɋ. 169. 
79 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɂɜɚɧɚ Ɇɟɳɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɍɢɦɚɲɟɜɚ. 1612. 7.02 // RA, NOA. Serie 
2:73. Ʌ. 129; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɂɜɚɧɚ Ɇɟɳɟɪɫɤɨɝɨ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ. 1612. 12.02 // RA, NOA. 
Serie 2:73. Ʌ. 209. 
80  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ Ɏɟɞɨɪɚ ȼɨɪɨɧɨɜɚ ɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɫɛɨɪɨɜ 
ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ ɜ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ. 1612, ɹɧɜɚɪɶ // RA, NOA. Serie 2:73. 
Ʌ. 26-28 
81  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ Ɇɚɬɜɟɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ Ʌɶɜɨɜɚ ɨ ɦɟɪɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɤɨɪɦɚ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɚɬɧɵɯ 
ɥɸɞɟɣ. 1612. 7.02 // RA, NOA. Serie 2:73. Ʌ. 124-126. 
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ɧɚɝɪɚɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɛɨɸ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɛɵɥ ɜɡɹɬ ɜ 
ɩɥɟɧ ɂɜɚɧ ɏɚɪɥɚɦɨɜ.82 

ɉɨɫɥɟ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɛɟɝɚ «Ʌɢɬɜɵ» ɧɚ ɉɨɪɯɨɜɫɤɢɟ ɫɟɥɚ (7 ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ.) 
ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɫɛɨɪɳɢɤɢ ɉɟɬɪ ɇɨɝɢɧ ɢ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɜ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨɥɶɤɨ 
«ɧɚɟɯɚɥɢ ɩɨɛɢɬɵɯ ɦɧɨɝɢɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ», ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɫɛɟɠɚɥɢ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ.83  

ɑɟɪɟɡ ɬɪɢ ɧɟɞɟɥɢ (28 ɹɧɜɚɪɹ 1612 ɝ.) ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ 
ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɉɨɪɯɨɜɫɤɢɣ ɭɟɡɞ. 84  ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɡɞɟɫɶ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɨɢɧɵ Ʌɢɫɨɜɫɤɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɤɚɫɵ ɢɡ ɜɨɣɫɤɚ ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ, 
ɒɢɪɹɹ ɢ Ⱥɥɟɤɫɟɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɨɪɹɥɢ 
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ. 

ɉɨɪɯɨɜ ɨɫɟɧɶɸ 1611 ɝ. ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɧɚɩɚɞɟɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɤɚɡɚɤɨɜ ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɧɨɝɨ ɨɩɨɥɱɟɧɢɹ Ɂɚɪɭɰɤɨɝɨ ɢ Ɍɪɭɛɟɰɤɨɝɨ («ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ»), ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɤɧɹɡɶ ȼɚɫɢɥɢɣ Ⱥɝɢɲɟɜɢɱ Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ. 
Ʉɚɡɚɤɢ ȼɚɫɢɥɢɹ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨ ɭɝɧɚɥɢ ɫɤɨɬ ɭ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ 
ɢ ɪɚɡɨɪɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɞɜɨɪɵ ɧɚ ɩɨɫɚɞɟ. ɉɨɫɚɞɫɤɢɟ ɥɸɞɢ 
ɫɨɨɛɳɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɠɢɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ «ɩɨ ɤɥɟɬɭɲɤɚɦ ɢ ɩɨ ɹɦɚɦ ɜɨ 
ɞɜɨɪɚɯ ɭ ɞɜɨɪɹɧ ɢ ɤɨɪɦɢɬɶɫɹ ɧɚɣɦɨɦ».85 

ɉɪɟɱɢɫɬɟɧɫɤɢɣ ɩɨɩ Ʉɚɪɚɱɭɧɢɰɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ Ⱥɧɬɨɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ 
ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɞɨɡɨɪɚ ɉɟɬɪɚ ɇɨɝɢɧɚ ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɢ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ 
ɡɚɝɨɧɨɦ ɢɡ-ɡɚ Ɋɠɟɜɵ, ɞɚ «ɢɡ ɉɫɤɨɜɚ ɩɫɤɨɜɫɤɢɟ ɤɚɡɚɤɢ ɞɜɚɠɞɵ». 
ɉɨɦɟɳɢɤ ɋɬɟɩɚɧ ɉɭɫɬɨɲɤɢɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɭɩɨɦɢɧɚɥ ɨ ɪɚɡɝɪɨɦɟ 
ɤɚɡɚɤɨɜ Ʌɠɟɞɦɢɬɪɢɹ  III ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɉɨɪɯɨɜɚ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ Ɏɟɞɨɪɚ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ Ȼɭɬɭɪɥɢɧɚ (ɤɚɡɚɤɢ ɭɫɩɟɥɢ ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦ ɪɚɡɨɪɢɬɶ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɷɬɭ ɞɟɪɟɜɧɸ Ɍɪɟɛɟɯɭ). ȼɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɫɤɨɜɫɤɢɟ ɤɚɡɚɤɢ ɫ 
ɧɨɜɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɉɨɪɯɨɜɭ ɢ ɨɫɚɞɢɥɢ ɤɪɟɩɨɫɬɶ. ɉɨɪɯɨɜɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɢɤɢ, ɫɬɪɟɥɟɰɤɢɣ ɝɚɪɧɢɡɨɧ ɫɨɬɧɢɤɚ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɓɺɝɨɥɟɜɚ ɢ ɜɨɢɧɵ 
Ʉɨɪɨɛɟɥɥɚ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɫɭɦɟɥɢ ɨɬɛɢɬɶɫɹ. ȼ ɷɬɢɯ ɛɨɹɯ ɋ. ɉɭɫɬɨɲɤɢɧ ɛɵɥ 
ɪɚɧɟɧ. 86  ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɜ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɋ.ɉɭɫɬɨɲɤɢɧɚ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ 
ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɦɚɹ 1612 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɋɢɞɨɪɤɚ ɩɵɬɚɥɫɹ ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɫɟɛɟ ɧɨɜɭɸ ɛɚɡɭ 
ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ.  

ɉɨɫɥɟ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɡɨɪɚ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɜ 1612 ɝ. 
Ȼɨɪɢɫ Ɇɹɤɢɧɢɧ, ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ ɬɨɝɨ ɠɟ ɝɨɞɚ əɤɨɜ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ȼɟɪɟɡɢɧ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ Ɂɚɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɢɫɭɸɬ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ: 

                
82 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɫɵɧɚ ɛɨɹɪɫɤɨɝɨ ɂ. ɏɚɪɥɚɦɨɜɚ. 1612. 14.01 // RA, NOA. Serie 2:286. 
Ʌ. 14. 
83  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ ɉɟɬɪɚ ɇɨɝɢɧɚ ɢ ɋɟɪɝɟɹ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ ɨ ɫɛɨɪɟ ɤɨɪɦɨɜ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ. 1612. 29.02 // RA, NOA. 
Serie 2:75. Ʌ. 8-12. 
84 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ Ɏɟɞɨɪɚ ȼɨɪɨɧɨɜɚ. 1612. 7.02 // RA, NOA. Serie 2:73. Ʌ. 130. 
85 Ɉɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ …1612 // RA, NOA, Serie I: 28. Ʌ. 148-150. 
86  ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɋɬɟɩɚɧɚ ɉɭɫɬɨɲɤɢɧɚ ɨ ɞɟɧɶɝɚɯ ɡɚ ɪɚɧɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɪɚɠɟɧɢɢ. 
1612.30.07 // RA, NOA. Serie 2:286. Ʌ. 2. 
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ɩɨɦɟɳɢɱɶɢ ɞɜɨɪɵ ɫɨɠɠɟɧɵ, ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɩɨɛɢɬɵ ɢɥɢ ɪɚɡɨɪɟɧɵ «ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɨɣ ɩɟɧɟ ɫɢɞɹɬ ɜ ɬɸɪɶɦɟ, ɚ ɠɟɧɵ ɢɯ ɜɨɥɨɱɭɬɫɹ ɦɟɠ ɞɜɨɪ». 
Ɇɧɨɝɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɛɟɠɚɥɢ ɜ ɉɫɤɨɜ. ɉɨɦɟɳɢɤɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɡɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ, «ɡɚ ɩɨɛɢɬɵɯ ɢ ɪɚɡɨɪɟɧɧɵɯ ɢ ɛɟɝɥɵɯ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɡɚ ɩɭɫɬɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵ ɩɨɞɚɬɢ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɤɨɪɦɵ ɩɥɚɬɹɬ 
ɩɨɦɟɳɢɤɢ ɫɚɦɢ, … ɠɢɜɭɱɢ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ ɫɚɦɢ ɩɥɚɬɹɬ ɫɜɨɢɦɢ ɝɨɥɨɜɚɦɢ».87 

ɉɨɪɯɨɜɫɤɢɟ ɫɬɪɟɥɶɰɵ ɠɢɥɢ ɜɩɪɨɝɨɥɨɞɶ. Ɉɛɵɱɧɨ ɫ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ ɢɡ 
ɉɨɪɯɨɜɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫɚɦɢ ɫɬɪɟɥɟɰɤɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ. 
ɋɨɨɛɳɚɹ ɨ ɩɨɛɟɞɚɯ ɧɚɞ ɤɚɡɚɤɚɦɢ ɢ ɱɟɪɤɚɫɚɦɢ, ɫɬɪɟɥɟɰɤɢɣ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɧɢɤ 
Ɇɢɬɶɤɚ ɂɥɶɢɧ ɩɪɨɫɢɥ ɞɚɬɶ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɤɨɪɦ: «ɇɵɧɟ ɟɫɬɶ ɢ ɩɢɬɶ ɧɟɱɟɝɨ». ɋ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɫɶɛɚɦɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɛɨɹɪɚɦ 
ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɟ ɫɬɪɟɥɟɰɤɢɟ ɞɟɫɹɬɧɢɤɢ Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɋɢɞɨɪɨɜ, Ⱥɧɞɪɟɣ 
Ɉɛɪɨɫɢɦɨɜ ɢ Ɇɚɬɜɟɣ Ɏɟɞɨɪɨɜ. Ɉɧɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɜɵɯɨɞɰɟɜ 
ɢɡ ɥɚɝɟɪɹ Ʌɠɟɞɦɢɬɪɢɹ III.88  

Ʌɟɬɨɦ 1612 ɝ. ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɉɨɪɯɨɜɚ ɜɯɨɞɢɥɢ 43 ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ 
ɩɫɤɨɜɫɤɢɯ ɫɬɪɟɥɶɰɚ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɢɸɥɟ 1612 ɝ. ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ 
ɭ ɜɨɟɜɨɞɵ Ɇɟɳɟɪɫɤɨɝɨ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ ɥɢ ɷɬɢɦ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɢɡ 
ɦɟɫɬɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ.89 

Ʉ ɚɜɝɭɫɬɭ 1612 ɝ. ɜ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɰɚɪɢɥɨɫɶ 
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ. Ɉɬɪɹɞɵ ɱɟɪɤɚɫɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɬɟɫɧɟɧɵ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ 
ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɤ ɝɟɬɦɚɧɭ ɏɨɞɤɟɜɢɱɭ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɨɯɨɞɟ ɧɚ 
Ɇɨɫɤɜɭ; ɩɫɤɨɜɢɱɢ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɪɹɞ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɛɨɹɯ ɫ ɗ.Ƚɨɪɧɨɦ, ɚ 
Ʌɠɟɞɦɢɬɪɢɣ III ɩɨɞ ɤɨɧɜɨɟɦ ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ. ȼɪɚɝɨɦ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɹɜɥɹɥɫɹ ɉɫɤɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɨ ɜɨɟɧɧɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɦ ɢ 
ɉɫɤɨɜɨɦ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ ɫɟɛɟ ɉɫɤɨɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɦɹɬɟɠɧɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ɢ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫ ɩɫɤɨɜɢɱɚɦɢ, ɧɨ ɷɬɨ ɢɦ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ. ȼ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɚ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɫ ɉɫɤɨɜɨɦ. ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɧɟɣ ɢɝɪɚɥ ɉɨɪɯɨɜ. ȼɥɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɪɟɩɪɟɫɫɢɢ ɤ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɦ ɷɬɨɣ 
«ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɛɥɨɤɚɞɵ» ɉɫɤɨɜɚ.  

Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɉɨɪɯɨɜɚ ɜ 1613 ɝ., 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɡɛɪɚɧɢɟɦ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɰɚɪɟɦ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ «ɉɫɤɨɜɫɤɢɦ ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɞɟɥɨɦ».  

                
87 Ɉɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ …1612 // RA, NOA, Serie I: 28. Ʌ. 147-401. 
88 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɫɬɪɟɥɟɰɤɨɝɨ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɧɢɤɚ ɫɨɬɧɢ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɓɺɝɨɥɟɜɚ Ɇɢɬɶɤɢ ɂɥɶɢɧɚ. 
1612. 9.02 // RA, NOA. Serie 2:71. Ʌ. 47; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɫɬɪɟɥɟɰɤɨɝɨ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɧɢɤɚ 
Ɇɢɬɶɤɢ ɂɥɶɢɧɚ. 1612. 21.05 // RA, NOA. Serie 2:71. Ʌ. 60; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɞɟɫɹɬɧɢɤɨɜ 
ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ 1612.4.06 // RA, NOA. Serie 2:71. Ʌ. 80. 
89  Ɉɬɩɢɫɤɚ ɋɟɦɟɧɚ Ʌɭɬɨɯɢɧɚ ɉɹɬɨɦɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ… 1612. 3.07 // RA, NOA. Serie 
2:351. Ʌ. 495; ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɤɧ. ɂ.Ⱥ. Ɇɟɳɟɪɫɤɨɦɭ ɨɬ ɞɶɹɤɚ ɉ.Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɨ 
ɞɚɱɟ ɡɧɚɬɶ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ ɥɢ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ 43 ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɦ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɡɚ 120 ɝ. 1612, ɩɨɫɥɟ 
3.07 // RA, NOA. Serie 2: 2:351. Ʌ. 496. 
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ȼ 1890 ɝ. Ʉ.əɤɭɛɨɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɪɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɨɝɨ «ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ». 90  ɂɡ 
ɞɨɧɟɫɟɧɢɣ, ɩɚɦɹɬɟɣ, ɨɬɩɢɫɨɤ, ɨɛɵɫɤɨɜ ɢ ɪɚɫɫɩɪɨɫɧɵɯ ɪɟɱɟɣ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ 
1612 ɝ. ɦɟɠɞɭ ɉɨɪɯɨɜɨɦ ɢ ɦɹɬɟɠɧɵɦ ɉɫɤɨɜɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɚɣɧɵɟ 
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɞɨɧɟɫɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 13 ɹɧɜɚɪɹ 1613 ɝ. ɤɧɹɡɶ 
ȼɚɫɢɥɢɣ Ȼɟɥɨɫɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɋɬɟɩɚɧ Ɍɢɦɚɲɟɜ. Ɂɚɦɟɲɚɧɧɵɦɢ ɜ ɷɬɨɦ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɥɨɫɬɧɵɟ ɥɸɞɢ Ʉɚɪɚɱɭɧɢɰɤɨɝɨ ɢ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ 
ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ (ɏɚɪɥɚɦɤɨ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ Ɍɪɟɛɟɯɚ, ɩɨɪɯɨɜɢɬɢɧ 
Ɍɪɟɲɤɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɢ ɞɪ.), ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɜɨɟɜɨɞɚ ɤɧɹɡɶ ɂɜɚɧ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱ 
Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɨɳɪɹɥ ɷɬɭ ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɥ 
ɬɨɜɚɪɵ ɭ ɩɫɤɨɜɢɱɟɣ ɢ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ «ɢɡɦɟɧɧɢɤɨɜ», ɧɚɠɢɜɚɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ.91  

ɉɨ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜɨɟɜɨɞɵ ɂ.Ⱥ.Ɇɟɳɟɪɫɤɨɝɨ ɜɫɟ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɡɟɧɵ ɜ ɉɨɪɯɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɷɬɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɬɪɢɬɰɚɬɶ ɞɜɟ ɧɨɪɤɢ ɞɚ 
ɞɜɟ ɥɢɫɢɰɵ ɤɪɚɫɧɵɯ ɞɚ ɜɵɞɪɚ, ɱɟɬɵɪɟ ɤɭɧɢɰɵ, ɬɪɢɬɰɚɬɶ ɛɟɥɨɤ, 
ɬɪɢɧɚɬɰɚɬɶ ɝɨɪɧɚɫɬɚɟɜ ɞɚ ɥɧɭ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧɨ ɬɪɢɬɰɚɬɶ ɞɜɚ ɫɜɹɫɤɚ, ɩɟɧɤɢ 
ɬɪɢɬɰɚɬɶ ɫɜɹɫɨɤ, … ɫɨɪɨɤ ɫɜɹɫɤɨɜ ɩɟɧɤɢ, … 26 ɫɜɹɫɤɨɜ ɥɧɭ ɞɚ ɩɟɧɤɢ 
ɬɪɢɬɰɚɬɶ ɞɜɚ ɫɜɹɫɤɚ, … ɞɜɚɬɰɚɬɶ ɫɜɹɡɤɨɜ ɲɟɪɫɬɶ ɤɨɧɨɩɟɥɶ ɞɚ ɩɹɬɞɟɫɹɬ 
ɫɜɹɫɤɚ ɥɧɭ».92  

ɉɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɥɟɧ, ɩɟɧɶɤɚ, ɲɤɭɪɤɢ ɧɨɪɤɢ, ɥɢɫɢɰ, 
ɤɭɧɢɰ, ɛɟɥɨɤ, ɝɨɪɧɨɫɬɚɟɜ ɢ ɬ. ɞ.) ɢ ɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ, 
ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɢɟ ɥɟɬɨɦ 1613 ɝ., ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɞɟɥɨɦ. ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ ɩɪɨɬɢɜ ɲɜɟɞɨɜ ɢ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɫɤɨɜɢɱɟɣ 
ɡɚɯɜɚɬɢɬɶ ɉɨɪɯɨɜɫɤɭɸ ɤɪɟɩɨɫɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɵɥɢ ɜɵɡɜɚɧɵ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɜɟɪɧɭɬɶ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɩɨɞ ɨɯɪɚɧɨɣ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ. Ɍɨ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɭɜɟɡɟɧɵ ɜ 1613 ɝ. ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɜɢɞɧɨ ɢɡ 
ɝɪɚɦɨɬɵ ɤɧɹɡɹ Ɉɞɨɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɉɨɪɯɨɜ 1614 ɝ., ɝɞɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ 
ɷɬɢɯ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɨɞɜɨɞɚɯ ɢɡ ɉɨɪɯɨɜɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ.93  

ȼɟɫɧɨɣ 1613 ɝ. ɜ ɉɨɪɯɨɜ ɜɬɨɪɵɦ ɜɨɟɜɨɞɨɣ ɜɦɟɫɬɨ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɍɢɦɚɲɟɜɚ 
ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɂɜɚɧ Ʉɪɸɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɧɟɟ ɫɥɭɠɢɥ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ. ȼɫɤɨɪɟ 
ɂɜɚɧ Ʉɪɸɤɨɜ ɫɬɚɥ ɩɟɪɜɵɦ ɜɨɟɜɨɞɨɣ ɉɨɪɯɨɜɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɴɟɡɞɨɦ ɤɧɹɡɹ 
ɂ.Ⱥ. Ɇɟɳɟɪɫɤɨɝɨ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ 
ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɦɟɠɞɭ ɂɜɚɧɨɦ Ʉɪɸɤɨɜɵɦ ɢ ɩɨɪɯɨɜɱɚɧɚɦɢ ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ – 

                
90 əɤɭɛɨɜ Ʉ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ // ɑɈɂȾɊ. 
1890. Ʉɧ. 1. ɋ. 11-16 
91  Ⱦɟɥɨ ɩɨ ɩɢɫɶɦɭ ɤɧɹɡɹ ȼɚɫɢɥɢɹ ɂɜɚɧɨɜɚ Ȼɟɥɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɏɨɦɢɧɚ 
Ɍɢɦɚɲɟɜɚ ɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɥɸɞɟɣ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ Ⱦɨɥɠɢɧɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ɢ 
ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ ɫ ɩɫɤɨɜɢɱɚɦɢ 13.01.1613 - ɹɧɜ. 1615 // RA, NOA. 
Serie 2: 20. Ʌ. 16-17. 
92  Ⱦɟɥɨ ɩɨ ɩɢɫɶɦɭ ɤɧɹɡɹ ȼɚɫɢɥɢɹ ɂɜɚɧɨɜɚ Ȼɟɥɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɏɨɦɢɧɚ 
Ɍɢɦɚɲɟɜɚ // RA, NOA. Serie 2: 20. Ʌ. 30-32. 
93 ɋɦ.: əɤɭɛɨɜ Ʉ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 16. 

48



 

 

ɫ ɞɪɭɝɨɣ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 
ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ («ɩɨɫɨɲɧɵɯ ɥɸɞɟɣ Ʉɚɪɚɱɭɧɢɰɤɨɝɨ ɢ Ȼɨɥɱɢɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɝɨɫɬɨɜ» ɢ ɞɪ.) ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɍɟɫɨɜɚ ɢ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ. 
ȼɥɚɫɬɢ ɛɵɥɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɪɚɧɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɂɜɚɧ Ʉɪɸɤɨɜ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɥ ɧɨɜɨɟ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɛɨɹɪ ɨɛ ɨɬɩɪɚɜɤɟ 
ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝ ɢ ɦɨɫɬɨɜ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ 
ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ: «…ɩɨɫɨɲɧɵɟ ɥɸɞɢ ɡɚ Ɍɟɫɨɜɨɦ ɫɬɚɪɵɯ ɦɨɫɬɨɜ ɩɨɞɟɥɚɧɨ ɢ 
ɧɨɜɵɦ ɥɟɫɨɦ ɞɜɟɫɬɢ ɨɞɧɚ ɫɚɠɟɧ… ɚ ɥɟɫ ɤɥɚɥɢ ɦɟɥɤɨɣ ɟɥɨɜɨɣ ɢ ɨɫɢɧɨɜɨɣ 
ɢ ɛɟɪɟɡɨɜɨɣ … ɜɟɥɟɧɨ ɫ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ ɧɚ ɢɜɚɧɟɝɨɪɨɞɰɤɭɸ 
ɞɨɪɨɝɭ ɤ ɦɨɫɬɨɜɨɦɭ ɞɟɥɭ ɞɨɩɪɚɜɢɬɶ 34 ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɨɧɧɵɯ ɢ 27 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɟɲɢɯ … ɩɪɢɫɥɚɬɶ ɢɯ ɜ ȼɟɥɢɤɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ. … ɉɨ ɫɹ ɦɟɫɬ ɧɟ ɩɪɢɫɵɥɚɥɢ 
… ɬɜɨɢɦ ɂɜɚɧɨɜɵɦ ɧɟɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɦ ɢ ɧɟɪɚɞɟɧɢɟɦ» 94 . Ʉɚɤ ɜɵɹɫɧɢɥ 
Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧ, ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɫ 1611 ɝ. ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɤ ɜɨɟɧɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɫɜɹɡɶ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɫ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɦ ɦɨɪɟɦ ɢ ɒɜɟɰɢɟɣ.95 

ɂɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɟ ɫɟɥɚ ɩɨɞɶɹɱɢɟ, 
ɫɥɭɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ «ɞɥɹ «ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɢ ɯɥɟɛɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ». ȼ 
ɦɚɪɬɟ 1613 ɝ. ɜ ɉɨɪɯɨɜ ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɂɜɚɧ ɇɚɡɢɦɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɡɹɬɶ 
ɩɨɞɜɨɞɵ «ɩɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜ ɯɥɟɛ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɡɬɢ ɢɡ ɉɨɪɯɨɜɚ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ». 
ȼ ɦɚɟ 1613 ɝ. ɤ ɂɜɚɧɭ Ʉɪɸɤɨɜɭ ɜ ɉɨɪɯɨɜ ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 
ɪɚɫɫɵɥɶɳɢɤ Ʌɭɤɚ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɢɣ «ɞɥɹ ɩɨɫɨɲɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɤ ɦɨɫɬɨɜɨɦɭ ɞɟɥɭ 
ɧɚ ɂɜɚɧɟɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɞɨɪɨɝɭ». ȼ ɢɸɧɟ 1613 ɝ. ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɨɫɨɲɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ ɤ ɜɨɟɜɨɞɟ 
Ɇɚɬɜɟɸ Ʌɶɜɨɜɭ ɜ ɉɨɪɯɨɜ ɩɪɢɛɵɥ ɪɚɫɫɵɥɶɳɢɤ Ⱦɪɭɠɢɧɚ Ɍɢɦɨɮɟɟɜ.96  

ɋɛɨɪɨɦ ɤɨɪɦɨɜ ɫ ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɂɜɚɧ ɉɚɧɨɜ ɢ 
Ʌɨɛɚɧ Ʌɢɫɢɱɧɢɤɨɜ. ȼ ɹɧɜɚɪɟ 1613 ɝ. ɂɜɚɧɨɦ Ɇɵɲɟɰɤɢɦ ɢ ɩɨɞɶɱɢɦ 
ɋɟɦɟɣɤɨɣ ɒɭɫɬɨɜɵɦ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɨɜɚɹ ɞɨɡɨɪɧɚɹ ɤɧɢɝɚ 
ɉɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɤɨɪɦɚ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 1613 ɝ. Ɏɟɞɨɪ 
ȼɨɪɨɧɨɜ ɢ Ƚɚɜɪɢɥɚ Ɇɹɤɢɧɢɧ 97 . Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɪɦɨɜ ɛɵɥɚ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɚ ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɡɟɪɧɨɦ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ ɠɢɬɧɢɰɚɯ ɜ 
ɉɨɪɯɨɜɟ ɜɟɞɚɥ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɜɨɟɜɨɞɚ Ʉɨɪɨɛɟɥɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɜɵɞɚɜɚɬɶ 
ɷɬɨ ɡɟɪɧɨ ɝɨɥɨɞɧɵɦ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɦ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɢɡ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ. ȿɳɟ 12 ɢɸɧɹ 1613 ɝ. ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɞɶɹɤ ɉɹɬɨɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ 
ɩɢɫɚɥ ɜ ɉɨɪɯɨɜ, ɱɬɨɛɵ «ɞɚɜɚɬɶ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɦ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɯ 
ɠɢɬɧɢɰ ɡɚ ɪɨɠɶ ɨɜɫɨɦ ɜ ɩɨɥɬɨɪɚ». Ʉɨɪɨɛɟɥɥ ɡɚɩɟɱɚɬɚɥ ɫɜɨɟɣ ɩɟɱɚɬɶɸ 
ɜɟɫɶ ɯɥɟɛ, ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɫɜɨɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɡɚɩɚɫ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɨɫɚɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ «ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ».  

                
94  Ⱦɟɥɨ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɋ.ɂ. ɋɤɪɵɩɢɰɵɧɵɦ ɢ ɩɨɞɶɹɱɢɦ Ⱦɦ. ȿɥɢɫɟɟɜɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ 
ɯɥɟɛɚ ɜ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥɚɯ. 1613. 11.07-16.09 // RA, NOA. Serie 2:50. Ʌ. 48 
ɨɛ. 
95 ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɋɦɭɬɵ. ɋ. 292-294. 
96 ɋɦ.: ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɞɜɨɪɰɚ. 1612/1613 // RA, NOA. Serie 
1:34. C. 50-51, 466-467, 469-471, 477, 482, 485-486. 
97 ɋɦ.: ɉɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɤɨɪɦɨɜ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɥɸɞɹɦ. 1612/14 
// RA, NOA. Serie I: 48. Ʌ. 3, 12. 
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ɉɨɩɵɬɤɚ ɜɨɟɜɨɞ ɂɜɚɧɚ Ʉɪɸɤɨɜɚ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɨɟɜɨɞɵ Ɇɚɬɜɟɹ Ʌɶɜɨɜɚ 
ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ ɩɭɬɟɦ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɬɶɛɵ «ɫɬɨɹɱɟɝɨ 
ɯɥɟɛɚ» ɜ Ⱦɭɛɪɨɜɟɧɫɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬ ɫɬɪɟɥɟɰɤɨɝɨ ɫɨɬɧɢɤɚ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɓɟɝɨɥɟɜɚ 
ɧɟ ɭɜɟɧɱɚɥɚɫɶ ɭɫɩɟɯɨɦ: «…ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɬɨɥɶɤɨ 19 ɱɟɬɟɣ ɦɨɥɨɱɟɧɨɣ ɪɠɢ», 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɡɞɚɥɢ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɛɨɹɪɚɦ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 
ɜɨɟɜɨɞɵ ɂ.ɂ.Ʉɪɸɤɨɜ ɢ Ɇ.ɋ.Ʌɶɜɨɜ ɩɢɫɚɥɢ: «Ɍɟɩɟɪɶ ɫɬɪɟɥɶɰɚɦ ɤɨɪɦ 
ɞɚɜɚɬɶ ɧɟɱɟɦ ɢ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ ɢɞɬɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ».98 ɗɬɢ ɫɬɪɟɥɶɰɵ ɧɟ ɭɲɥɢ ɜ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɤ ɡɚɝɨɜɨɪɭ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɂɜɚɧ Ʉɪɸɤɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ ɫɵɝɪɚɥ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤ ɉɨɪɯɨɜɫɤɢɯ 
ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ, «ɢɡɦɟɧɧɢɤ» Ȼɨɝɞɚɧ ɉɨɦɟɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɝɪɨɡɢɥɨ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɡɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɡɚ ɭɛɵɬɤɢ, 
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɟ ɤɚɡɧɟ 99 . ɗɬɨɦɭ ɜɨɫɫɬɚɧɢɸ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɬɚɣɧɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɦɟɠɞɭ ɂɜɚɧɨɦ Ʉɪɸɤɨɜɵɦ ɢ ɩɫɤɨɜɫɤɢɦ ɜɨɟɜɨɞɨɣ 
ɤɧɹɡɟɦ ɂ.Ɏ.ɏɨɜɚɧɫɤɢɦ. ɉɫɤɨɜ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɪɢɡɧɚɥ ɧɨɜɨɝɨ ɰɚɪɹ Ɇɢɯɚɢɥɚ 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɠɢɬɟɥɟɣ ɉɨɪɯɨɜɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ. 

Ɂɪɟɸɳɟɟ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɨɪɯɨɜɫɤɨɝɨ ɫɬɪɟɥɟɰɤɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ, ɜɨɟɜɨɞ, ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɢɹ ɨɛ ɢɡɛɪɚɧɢɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ Ɇɢɯɚɢɥɚ 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ Ɍɢɯɜɢɧɟ ɢ Ƚɞɨɜɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɢɸ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ 
22 ɢɸɥɹ 1613 ɝ. Ɍɨɱɧɚɹ ɞɚɬɚ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ (22 ɢɸɥɹ) ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɢɡ ɨɬɩɢɫɤɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɋɟɦɟɧɚ ɋɤɪɢɩɢɰɵɧɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ Ⱦɦɢɬɪɢɹ 
ȿɥɢɫɟɟɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «Ⱥ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɢ, ɞɥɹ ɨɛɟɪɟɝɚɧɶɹ 
ɢɦɚɬɢ ɫ ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɫɦɟɟɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ ɞɜɚɬɰɚɬɶ ɲɟɫɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɛɟɠɚɥɢ ɢɡ ɨɫɬɪɨɝɭ ɧɨɱɶɸ ɢɸɥɹ ɤ 22 ɱɢɫɥɭ».100  

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɜ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɜɨɣɧɵ  ɢ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ.  

 
 
 

                
98 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ ) ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɜɨɟɜɨɞ ɂ.ɂ.Ʉɪɸɤɨɜɚ ɢ Ɇ.ɋ.Ʌɶɜɨɜɚ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 
ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦ ɧɟɱɟɦ ɤɨɪɦɢɬɶ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɫɬɪɟɥɶɰɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɪɨɬɦɢɫɬɪ Ʉɚɪɛɟɥ ɡɚɩɟɱɚɬɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵ ɠɢɬɧɢɰɵ ɜ ɉɨɪɯɨɜɟ ɫɜɨɟɣ ɩɟɱɚɬɶɸ. 1613, 
ɢɸɥɹ ɞɨ 3 // RA, NOA. Serie 2:50. Ʌ. 43. 
99 ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ (ɨɬɩɢɫɤɚ) ɛɨɹɪɚɦ ɢ ɜɨɟɜɨɞɚɦ Ɇɚɬɜɟɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɋɟɦɟɧɨɜɚ Ʌɶɜɨɜɚ ɧɚ 
ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɉɨɦɟɳɢɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɨɬ ɟɝɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɤɚɡɧɚ ɬɟɪɩɢɬ ɭɛɵɬɤɢ 1613, ɞɨ 11.07 // RA, NOA. Serie 2:50. 
Ʌ. 44-45; ɉɚɦɹɬɶ ɋ.ɂ.ɋɤɪɵɩɢɰɵɧɭ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ Ⱦɦɢɬɪɢɸ ȿɥɢɫɟɟɜɭ ɩɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ 
Ɇ.ɋ.Ʌɶɜɨɜɚ ɨ ɫɵɫɤɟ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɉɨɦɟɳɢɤɨɜɚ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ 
ɤɚɡɧɟ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɱɢɧɟɧɵ. 1613. 11.07 // RA, NOA. Serie 2:50. Ʌ. 46-49.  
100  Ⱦɟɥɨ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɋ.ɂ.ɋɤɪɵɩɢɰɵɧɵɦ ɢ ɩɨɞɶɹɱɢɦ Ⱦɦ. ȿɥɢɫɟɟɜɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ 
ɯɥɟɛɚ ɜ ɩɨɪɯɨɜɫɤɢɯ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɫɟɥɚɯ. 1613. 11.07-16.09 // RA, NOA, serie 2:50. Ʌ. 81-
82. 
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ИСПРАВЛЕННЫЙ ТЕКСТ 
заменяющий напечатанную версию статьи 

 
 

Пер Амбросиани 
 

Названия погостов в документах Новгородского Оккупационного 
архива – методологические аспекты составления указателя топонимов 

 
I. При публикации второй и заключительной части каталога 

Новгородского оккупационного архива1 в научный анализ этого уникального 
архивного материала на русском языке, хранящегося в Государственном 
архиве Швеции в Стокгольме, была введена новая глава. В нижеследующей 
статье я остановлюсь на особом аспекте Оккупационного архива, а именно на 
названиях погостов (что примерно соответствует шведским церковным 
приходам), фигурирующих в материале документов архива, и на том, каким 
образом данный топонимический материал при помощи рассматриваемого 
каталога можно сделать доступным для дальнейших исследований. 2  При 
этом мое внимание будет сосредоточено на указателе топонимов, 
фигурирующих в АОС 2. В качестве отправной точки взят ряд конкретных 
примеров, на которых будут рассмотрены преимущества и недостатки 
указателей различных типов. 

В пяти пятинах, на которые делилась Новгородская земля в 
рассматриваемый период, всего находилось около 370 территориальных 
единиц, приблизительно соответствующих шведским церковным приходам 
(Неволин 1853 : 120–215). Большинство этих территориальных единиц 
обозначены у Неволина как «погосты»3, и в документах Оккупационного 
архива присутствует всего около двухсот названий подобных погостов. 
Название погоста обычно состоит максимум из трех элементов 4 :  
A. «церковный» элемент, как правило, дающий ссылку на церковь, 
расположенную в главном населенном пункте соответствующего погоста: 
Иванской, Никольской, Петровской и т.д.; B. «нецерковный» элемент, 
который может содержать, например, название водного пути или центра 
поселения: Будковской, Вздылицкой, Сабельской и т д.; С. «локализующий» 

                                                
1 Löfstrand, E. , Nordquist L. Accounts of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod 
Occupation Archives 1611–1617, Stockholm 2009 (далее – АОС 2). 
2 Среди работ, посвященных топонимике Новгородского Оккупационного архива можно 
назвать: Селин 2003, Амбросиани 2003, 2008, 2009. 
3 Так, для Водской пятины описывается шестьдесят территориальных единиц, пятьдесят 
семь из которых названы «погостами» (см. Неволин 1853 : 120–137). 
4 Более детальное описание, сосредоточенное на названиях погостов Водской пятины, см. 
Амбросиани 2009 : 10f. 
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элемент, который, как правило, состоит из конструкции с предлогом в или на 
и названия водного пути или территории: на Волхове, в Чуди и т. д. Полное 
название погоста может состоять из одного или нескольких упомянутых 
элементов (примеры из Водской пятины см. в табл. 1). 

 
Таблица 1. Типы названий погостов Водской пятины 

 
Тип Примеры 
А+В+С Иванской Переездской на Волхове погост, Никольской Толдожской на Чуди 

погост 
А+В Никольской Будковской погост, Дмитреевской Городенской погост 
А+С Петровской на Волхове погост, Спасской на Оредежи погост 
В+С Солецкой на Волхове погост 
В Косицкой погост, Каргальской погост 

 
Между тем, в документах Новгородского оккупационного архива 

нередко встречаются также «сокращенные» названия погостов, т. е. такие, 
где отсутствует один или несколько элементов, входящих в полное название. 
Например, Ильинской Тигодской погост (тип А+В) встречается как Тигодской 
погост (тип А), Введенской Хутынской на Горке погост (тип А+В+С) – как 
Хутынской погост (тип В), Спасской на Оредежи погост (тип А+С) – как 
Спасской погост (тип А) и т. д., что создает трудности как при 
идентификации ономастической ссылки5 соответствующего названия, так и 
при составлении указателей различных типов: как может указатель 
топонимов одновременно описывать вариативность названий, 
присутствующих в источниках, и выступать в роли инструмента поиска для 
исследователя, которому необходимо узнать, фигурирует ли в источнике 
определенный топоним? И что, в таком случае, следует считать более 
важным: как можно точнее описать материал или дать исследователям 
возможность поиска с внешней перспективы материала о каком-либо 
интересующем их географическом районе?6 

                                                
5  Ср. Coates 2005 : 126, который дифференцирует «семантическую ссылку» и 
«ономастическую ссылку» в рамках номинативной фразы.  
6 Формат каталогизации MARC21, применяемый как в научных библиотеках Швеции, так 
и во многих зарубежных библиотеках при указании места печатания, удовлетворяет 
обоим аспектам: в поле 260а приводится название места печатания в той форме, в какой 
оно указано в рассматриваемой книге, а поле 752d используется для стандартизованной 
формы того же места, которое, таким образом, может использоваться для поиска, см. 
справочник форматов LIBRIS (http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/ 
Bibliografiska-formatet/250-270/#260, http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/ 
Bibliografiska-formatet/700-75X/#752). Конкретный пример того, как это может выглядеть 
на практике, см. в учетной записи в каталоге Книга степенная царскаго родословия, М., 
1775 (http://libris.kb.se/bib/12189514?vw=full&tab3=marc, учетная запись составлена 
библиотекой Стокгольмского университета), где поле 260а содержит место печатания в 
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II. У Неволина фигурируют три погоста с «церковным» элементом 
названия «Введенской»: Введенской Дудоровской погост (тип А+В), 
Введенской Хутынской на Горке погост (тип А+В+С), а также Введенской на 
Ояти погост (тип А+С) (см. Неволин 1853 : 132f, 154, 163). Из данных 
погостов Введенской Дудоровской располагается в Водской пятине, а 
Введенской Хутынской на Горке, равно как и Введенской на Ояти погост, 
находятся в Обонежской пятине. Эти погосты представлены как в первой, так 
и во второй серии документов Оккупационного архива.7 В основных записях 
указателя названий погостов Новгородского оккупационного архива (УНП), 
который я начал составлять,8 в качестве справочных форм используются 
стандартизированные, полные формы названий соответствующих погостов 
(ниже выделены жирным шрифтом), затем дается ссылка на описание 
соответствующего погоста в работе Неволин 1853 (что позволяет различать 
погосты с одинаковыми или похожими названиями), а также данные о том, в 
каких архивных единицах находятся соответствующие названия погостов 
(см. табл. 2).9 

 

                                                                                                                                                       
той же форме, что и на титульном листе («V Moskvě»), а поле 752d – 
стандартизированную форму «Moskva». Выражаю благодарность Мэрте Бергстранд, 
библиотекарю Стокгольмского университета, за разъяснение MARC-формата. 
7 Ср. I:19 «Введенской погост» (АОС 1:117), I:37 «Дудоровской [погост]» (АОС 1:140), 
I:39 «Дудоровской [погост]» (АОС 1:142), I:49 «Введенской-Дудоровской погост» (АОС 
1:157), I:62 «Введенской-Дудоровской [погост]» (АОС 1:173f), I:69 «Введенской-
Дудеровской [погост]» (АОС 1:186), I:95 «Введенской погост на реке Сермаксе», 
«Введенской [погост] […] сопровождаемый словами «на Волхове», «Введенской погост, 
на реках Сермаксе и Ояти» (АОС 1:224f), I:127 «Дудоровской [погост]» (АОС 1:275), II: 42 
«Хутынской погост» (АОС 2:77f), II:133 «Введенской и Дудоровской погосты» (АОС 
2:184f), II:146 «Дудоровской погост» (АОС 2:203), II:223 «Дудоровской [погост]» (АОС 
2:285f). 
8 Для данного указателя, еще не опубликованного и существующего лишь в рабочей 
версии, в дальнейшем используется аббревиатура УНП (указатель названий погостов в 
документах Новгородского оккупационного архива). 
9 В печатной версии УНП эти записи можно было бы оформить следующим образом: 
Введенской Дудоровской погост (Неволин 1853 : 132f [№ 46]) – I:37, I:39, I:49, I:62, 

I:69, I:127, II:133, II:146, II:223. 
Введенской Хутынской на Горке погост (Неволин 1853 : 154 [№ 2]) – I:95, II:42. 
Введенской на Ояти погост (Неволин 1853 : 163 [№ 41]) – I:19, I:95. 
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Таблица 2. Структура основных записей в УНП 
 

Справочная форма Ссылка на литературу Примеры названий  
согласно АОС 

Введенской Дудоровской 
погост 

Неволин 1853 : 132f (№ 46) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, 
I:127, II:133, II:146, II:223 

Введенской Хутынской на 
Горке погост 

Неволин 1853 : 154 (№ 2) I:95, II:42 

Введенской на Ояти погост Неволин 1853 : 163 (№ 41) I:19, I:95 
 
Чтобы облегчить работу пользователя, эти основные записи снабжены 

ссылками из других форм названий, распространенных в материале 
(«ссылочные записи», см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Структура ссылочных записей в УНП 

 
Справочная форма Ссылка на справочную форму в основной записи 
Дудоровской погост Введенской Дудоровской погост 
Хутынской погост Введенской Хутынской на Горке погост 
Введенской «на Волхове» 
погост 

Введенской Хутынской на Горке погост 

 
Поскольку справочные формы основных записей в УНП состоят из 

стандартизированных, полных форм названий, в указателе собраны все 
ссылки на соответствующий погост в той же основной записи, без учета того, 
как соответствующее название погоста пишется в рассматриваемом примере 
в тексте. Тем самым выполняется требование к поисковому инструменту. 
Требование к описанию содержания, напротив, выполняется лишь частично 
(в зависимости от того, сколько составлено ссылочных записей). 

«Указатель топонимов», присутствующий в АОС 2 (см. АОС 2 :  
465–488), составлен на основании несколько иных принципов. Ключевое 
отличие от УНП состоит в том, что АОС 2 в принципе исходит от названий 
погостов (и других топонимов) в той форме, в которой они фигурируют в 
рассматриваемом материале. Это касается, в первую очередь, форм названий 
в самом тексте каталога: «Антропонимы и топонимы написаны так же, как в 
тексте оригинала. Следовательно, правописание любого из данных имен 
может варьироваться». Указатель топонимов содержит ссылки на названия, 
фигурирующие в описаниях, и приводятся следующие принципы, в 
соответствии с которыми выбираются формы названий, которые следует 
использовать в качестве основной справочной формы (main variant, main 
form, headword – основной вариант, основная форма, главное слово) (АОС 2 : 
593f): 
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2. Стандартизированные формы названий, обнаруживаемые в научной 
литературе, внесены в список как основные варианты, в случае, если они появляются 
в тексте Оккупационного архива. Остальные встречающиеся варианты даны в 
скобках. 

3. Стандартизированные формы, не обнаруженные в тексте Оккупационного 
архива, не включены в указатель; вместо этого в качестве главного слова выбирается 
вариант, фонетически наиболее близкий к стандартной форме […].  

4. Варианты, более существенно отличающиеся от основной формы названия, 
имеют отдельные записи, при этом дается перекрестная ссылка на главную форму. 

5. Насколько возможно, в указателе топонимов дифференцируются различные 
погосты с одинаковыми названиями. Примеры: Петровской и Коломенской погосты. 
[…] Более точная информация, включенная в указатель, но отсутствующая в кратких 
изложениях, дается в квадратных скобках. 

6. Многие […] погосты появляются в тексте Оккупационного архива под 
«двойными» названиями: появляется топоним, который предваряет название, 
связанное с церковью погоста. […] В подобных случаях, простая форма […], как 
правило, служит главным словом основной записи, с перекрестной ссылкой на 
двойную форму […]. 
 
В соответствии с указанными принципами, засвидетельствованные 

примеры названий «Введенских» погостов делятся в АОС между четырьмя 
«основными записями» (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. Структура основных записей в АОС 2 (С. 467, 468, 487) 

 
Справочная форма Засвидетельствованные примеры названий  

согласно АОС 
Хутынской погост II:42 
Дудоровской погост (Дудеровской) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, I:127, II:133, II:146, II:223 
Введенской погост I:19, II:133 (В[одская] п[ятина]) 
Введенской погост на Ояти I:95 

 
В соответствии с приведенными принципами даны сокращенные формы 

названий Введенского Хутынского и Введенского Дудоровского погостов. 
Под справочной формой «Введенской погост на Ояти» упоминается лишь 
один документ, а под формой «Введенского погоста», не имеющего 
соответствия в УНП, собраны примеры как Введенского погоста на Ояти 
(I:19)10, так и Введенского Дудоровского погоста (II:133).11 

                                                
10 В описании I:19 в каталоге (АОС 1:117) упоминается «кабак у Сермаксы в Введенском 
погосте». Как следует, помимо прочего, из описания I:95 в каталоге (ср. сноску 12, ниже), 
Сермакса расположена вблизи реки Оять. 
11  В описании II:133 в каталоге (см. АОС 2:184f) упоминается «Водская пятина, 
Введенской и Дудоровской погосты». Поскольку в Водской пятине известен лишь один 
«Введенской» погост (ср. выше), с большой долей вероятности здесь подразумевается 
именно Введенской Дудоровской погост. Оба упоминания II:133 в таблице 4 (под 
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Помимо четырех основных записей, в АОС 2 присутствуют три 
ссылочных записи (см. табл. 5). 

 
Таблица 5. Структура ссылочных записей в АОС 2 (С. 487) 

 
Справочная форма Ссылка на справочную форму в основной записи 
Введенской Дудоровской погост Дудоровской погост 
Введенской погост на Сермаксе Введенской погост 
Введенской погост на Волхове Введенской погост 

 
В соответствии с принципами, здесь дана ссылка на «Дудоровской» 

погост, от полной именной формы «Введенской Дудоровской» погост. 
Помимо этого, дана ссылка от «Введенского погоста на Сермаксе» и от 
«Введенского погоста на Волхове» на «Введенской погост».12 

Различия между УНП и опубликованным указателем топонимов АОС 2 
иллюстрируются и другой группой названий погостов: Коломенской погост 
(тип В) в Шелонской пятине (Неволин 1853 : 144, № 23), Коломенской погост 
(тип В) в Деревской пятине (Неволин 1853 : 188f, № 63), а также Успенской 
Коломенской на Волхове погост (тип А+В+С), располагающийся на 
территории как Водской, так и Обонежской пятины (Неволин 1853 : 121f [№ 
5], 155 [№ 6]). Согласно АОС, эти погосты представлены как в серии I, так и 
в серии II.13 В УНП засвидетельствованные примеры их названий делятся 
между тремя основными записями (см. табл. 6). 

 

                                                                                                                                                       
«Дудоровским» погостом и под «Введенским» погостом) должны, следовательно, 
относиться к одному и тому же погосту. 
12 Ни в описании I:19, ни в II:133 в каталоге не встречаются формы названий «Введенской 
погост на Сермаксе» или «Введенской погост на Волхове» (ср. сноски 10 и 11, выше). 
Однако в описании I:95 в каталоге (см. таблицу 2) упоминается как Введенской 
Хутынской на Горке погост, так и Введенской на Ояти погост (ср. АОС 1:224f 
«Введенской» [погост] […], сопровождаемый словами «на Волхове», «Введенской погост 
на реке Сермаксе», «Введенской на Сермаксе [погост]» и «Введенской погост на Сермаксе 
и Ояти») (ср. также сноску 7, выше). 
13 См. I:7 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 1:102), I:8 «Коломенской 
[погост]» (АОС 1:104), I:50 «Коломенской погост» (АОС 1:158), I:52 «Коломеньское на 
Волхове [погост]» (АОС 1:160), I:62 «Коломенской на Волхове [погост]» (АОС 1:174), I:67 
«Коломенской погост» (АОС 1:183), I:75 «Коломенской-Троицкой [погост]» (АОС 1:196), 
I:95 «Коломенской [погост] […], сопровождаемый словами «у Волхова»» (АОС 1:224), 
I:106 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 1:243), I:113 «Коломенской 
[погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 1:255f), I:126 «Коломенской [погост]» (АОС 
1:274), II:28 «Коломенской погост» в «Старорусском уезде» (АОС 2:61), II:87 
«Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 2:141), II:362 «Коломенской 
погост» в «Старорусском уезде» (АОС 2:433), II:366 «Коломенской погост» (АОС 2:438). 
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Таблица 6. Структура основных записей УНП 
 

Справочная форма Ссылка на литературу Примеры названий  
согласно АОС 

Коломенской погост Неволин 1853 : 144 (№ 23) 
(Шелонская пятина)  

I:7, I:106, I:113, II:28, II:87, 
II:362, II:366 

Коломенской погост Неволин 1853 : 188f (№ 63) 
(Деревская пятниа) 

I:75 

Успенской Коломенской 
на Волхове погост 

Неволин 1853 : 121f (№ 5), 
155 (№ 6) (Водская и 
Обонежская пятины) 

I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, I:95, 
I:126 

 
В указателе топонимов в АОС 2 те же засвидетельствованные примеры 

названий делятся между тремя основными справочными формами в 
соответствии с нижеследующим (см. табл. 7): 

 
Таблица 7. Структура основных записей в АОС 2 (С. 472) 

 
Справочная форма Примеры названий согласно АОС 
Коломенской Старорусской погост I:7, I:106, I:113, II:28, II:87, II:362, 

II:366 
Коломенской погост I:75 
Коломенской погост [на Волхове] I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, I:95 

(Об[онежская] Пятина), I:126 
 
Как видно из таблиц 6 и 7, разные принципы составления указателей не 

влекут за собой никаких различий в делении засвидетельствованных 
примеров между тремя разными основными справочными формами. Чтобы 
различать погосты, два из трех названий погостов в АОС 2 снабжены 
определениями: «[на Волхове]»14 и «Старорусской»15 соответственно. Для 
Коломенского погоста [на Волхове]16, помимо этого, имеется примечание, 

                                                
14 Из описаний семи архивных единиц, собранных под справочной формой «Коломенской 
погост [на Волхове]», гидроним Волхов упоминается лишь в трех: I:52, I:62, I:95. 
15  Форма названия «Коломенской Старорусской погост» не встречается в 
рассматриваемых описаниях каталога, и мне не известно название погоста с подобным 
типом комбинации элементов названия (В+В). 
16 Отказ от использования стандартизированной формы названия Успенской Коломенской 
на Волхове погост в качестве справочной формы приводит к тому, что связь между 
названиями различных «Успенских» погостов в материалах Оккупационного архива 
становится менее очевидной: АОС 2:485 регистрирует также «Успенской Городенской» и 
«Успенской Вруцкой» погосты со ссылками на главную справочную форму 
«Городенской» и «Вруцкой» погосты соответственно (ср. Неволин 1853 : 414, где указано 
только два «Успенских» погоста [Успенской Коломенской на Волхове погост и Успенской 
Хрепельской погост]). 
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где сказано, что в I:95 речь идет о примере, засвидетельствованном в 
Обонежской пятине.17 

В табл. 8 («Введенские» погосты) и 9 («Коломенские» погосты) 
резюмируется отчет о рассматриваемых засвидетельствованных примерах в 
УНП и указателе имен в АОС 2 соответственно. 

 
III. Исходя из анализируемых примеров, различия между УНП и 

указателем топонимов в АОС 2 можно подытожить следующим образом: 
УНП ставит во главу угла внешнюю перспективу, тем самым давая 

возможность исследователю, ищущему информацию о погосте, получить 
первичное представление о материале. В какой степени УНП сверх этого 
может быть использован для описания вариативности названий, 
характеризующей материал источника, зависит от количества ссылочных 
записей, поскольку справочные формы основных записей не отображают 
форм названий, находящихся в материале. 

Приоритетом в указателе топонимов в АОС 2, напротив, является 
описание вариативности названий, присутствующей в материале, что 
усложняет использование указателя в качестве инструмента поиска для того, 
кто еще не знаком с упомянутой вариативностью названий. В определенных 
случаях, между тем, АОС 2 приводит дополнительные данные в помощь при 
дифференциации погостов с похожими именами, при этом отсутствие четких 
различий между стандартизированными и не стандартизированными 
формами названий создает сложности при соотнесении этих данных с 
предыдущими исследованиями. 

В заключение хотелось бы отметить, что указатель топонимов, 
опубликованный в АОС 2, является неплохой отправной точкой для 
дальнейшей работы с документами Оккупационного архива. Как я попытался 
показать в настоящей статье, до сих пор не существует общедоступного 
указателя названий погостов, который мог бы служить полноценным 
инструментом поиска при продолжении работы с материалами 
Оккупационного архива. Для того, чтобы подобный указатель смог 
предложить как хорошие возможности для поиска, так и приемлемое 
описание вариативности названий, характеризующей материалы 

                                                
17 Из описания каталога неясно, по какой причине сведения об Обонежской пятине даны 
только для I:95. Напротив, к примеру, отрывок текста из I:50 (см. АОС 1:158), показывает, 
что упоминаемый там «Коломенской» погост охватывает территорию Обонежской 
пятины: с.4 «да в том же [в] коломенском погосте в обонежской пятине […]», и из 
оригинала ясно следует, что речь идет об Успенском Коломенском на Волхове погосте: «да 
в том же коломенском погосте на волхове» (Новгородский оккупационный архив, серия I, 
№ 50, с. 3). Также присутствует ссылка на район Обонежской пятины в отрывке из I:52 
(см. АОС 1:160): «да в том же в коломенском погосте в обонежской пятине […]». 
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оригинального текста, требуется, по моему мнению, чтобы он был составлен 
на основе следующих принципов: 

1. Необходимо четко обозначить различия между нормализованными 
формами названий (ими должны быть полные формы названий погостов, вне 
зависимости от написания в рассматриваемом материале) и формами 
названий, встречающихся в материале. 

2. В качестве справочных форм основных записей необходимо 
использовать нормализованные, полные формы названий погостов: только 
таким образом можно гарантировать, что указатель будет выполнять 
функцию инструмента поиска. 

3. Ссылки необходимо делать от встречающихся в материалах 
источника вариантов названий (приемлемый выбор из них) на 
соответствующую основную запись. 

Завершившаяся ныне публикация каталога Новгородского 
оккупационного архива открыла новые возможности для научной 
переработки этого уникального архивного материала начала XVII в. 
Выражаю надежду, что составление указателя топонимов на основе 
принципов, о которых шла речь в настоящей статье, создаст дополнительные 
возможности использования каталога при продолжении работы с 
Новгородским оккупационным архивом. 

Перевод А.М.Галиновой 
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Таблица 8. «Введенские» погосты в УНП и указателе топонимов в AOC 2 
 

УНП Засвидетельствованные примеры названий согласно АОС Указатель AOC 2  

Введенской на Ояти погост 
(Обонежская пятина) 

I:19 «Введенской погост»  Введенской погост 
I:95 «Введенской погост на реке Сермаксе»  
I:95 «Введенской погост, на реках Сермаксе и Ояти» Введенской погост на Ояти 

Введенской Хутынской на 
горке погост (Обонежская 
пятина) 

I:95 «Введенской [погост] […] сопровождаемый словами «на 
Волхове»  

II:42 «Хутынской погост» Хутынской погост 

Введенской Дудоровской 
погост (Водская пятина) 

I:37 «Дудоровской [погост]» 

Дудоровской погост 
(Дудеровской) 

I:39 «Дудоровской [погост]» 
I:49 «Введенской-Дудоровской погост» 
I:62 «Введенской-Дудоровской [погост]» 
I:69 «Введенской-Дудеровской [погост]» 
I:127 «Дудоровской [погост]» 

II:133 «Введенской и Дудоровской погосты» 

Введенской погост (В[одская] 
п[ятина]) 

Дудоровской погост 
(Дудеровской) II:146 «Дудоровской погост» 

II:223 «Дудоровской [погост]» 
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Таблица 9. «Коломенские» погосты в УНП и указателе топонимов в AOC 2 
 

УНП Засвидетельствованные примеры названий согласно АОС Указатель AOC 2  

Успенской Коломенской на 
Волхове погост (Водская и 
Обонежская пятины) 

I:8 «Коломенской [погост]» 

Коломенской погост [на 
Волхове] 

I:50 «Коломенской погост» 
I:52 «Коломеньское на Волхове [погост]» 
I:62 «Коломенской на Волхове [погост]» 
I:67 «Коломенской погост» 
I:126 «Коломенской [погост]» 

I:95 «Коломенской [погост] […] «на Волхове»» Коломенской погост [на 
Волхове] (Об[онежская] Пятина) 

Коломенской погост (Деревская 
пятина) I:75 «Коломенской-Троицкой [погост]» Коломенской погост 

Коломенской погост (Шелонская 
пятина) 

I:7 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 

Коломенской Старорусской 
погост 

I:106 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 
I:113 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 
II:28 «Коломенской погост» в «Старорусском уезде» 
II:87 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 
II:362 «Коломенской погост» в «Старорусском уезде» 
II:366 «Коломенской погост» 
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Ⱥ.ȼ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ 
 

Ʉ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 

ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
 

1. Ɍɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ     
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɋɉɛȽɍ 

     Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɤɪɚɬɤɨ ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɜɟɯɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɋɉɛȽɍ. 
ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 1970-ɯ ɝɝ. ɤɚɮɟɞɪɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ ɥɢɰɟ ɟɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ⱥ.ɋ.Ƚɟɪɞɚ ɧɚɱɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɧɚ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɋɟɜɟɪ. ɉɟɪɜɵɟ ɩɨɥɟɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ. ɗɬɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɜɵɪɨɫɥɢ ɢɡ ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɥɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ Ȼ.Ⱥ.Ʌɚɪɢɧɚ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1945 ɝ., 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɅȽɍ (ɋɉɛȽɍ) 1 . ɗɬɨ ɬɚɤɢɟ ɬɟɦɵ, ɤɚɤ «ɋɥɨɜɚɪɶ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɨɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ», «ɉɫɤɨɜɫɤɢɣ 
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɥɨɜɚɪɶ», «ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɥɨɜɚɪɶ», «ɋɥɨɜɚɪɶ 
ɝɢɞɪɨɧɢɦɨɜ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ: Ȼɚɫɫɟɣɧ ɪɟɤɢ ɋɜɢɪɶ». 
     ȼ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɧɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ 
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɡ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɚ, ɉɫɤɨɜɚ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ. 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɅȽɍ. 
     Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɦ, ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɨɬɟɤɚ. ɋɪɟɞɢ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ – 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-
ɮɢɧɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ – ɜɨɞɫɤɢɯ,  ɢɠɨɪɫɤɢɯ, ɜɟɩɫɫɤɢɯ, ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ.  
Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ ɩɨɥɟɜɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 

x ɫɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ (Ɇɟɞɜɟɠɶɟɝɨɪɫɤɢɣ, 
ɉɭɞɨɠɫɤɢɣ, Ʉɨɧɞɨɩɨɠɫɤɢɣ  ɪɚɣɨɧɵ) – 1975–1976, 1991, 1994–
1999 ɝɝ.; 

x ɪɚɛɨɬɵ ɜ ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ȼɵɬɟɝɨɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) – 1977 ɝɨɞ; 
x ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

(Ʌɨɞɟɣɧɨɩɨɥɶɫɤɢɣ, ɉɨɞɩɨɪɨɠɫɤɢɣ, ȼɨɥɯɨɜɫɤɢɣ, Ɍɢɯɜɢɧɫɤɢɣ, 
                
1 Ʌɚɪɢɧ Ȼ.Ⱥ. ȼɨɩɪɨɫɧɢɤ ɩɨ ɫɨɛɢɪɚɧɢɸ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ // Ʌɚɪɢɧ Ȼ.Ⱥ. 
Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɹɡɵɤɚ. Ɍ. 2. ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɅȽɍ. ʋ 267. 1960; Ƚɟɪɞ Ⱥ.ɋ. Ʉ 40-
ɥɟɬɢɸ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ // ȼɟɫɬɧɢɤ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ «ɂɫɬɨɪɢɹ, ɹɡɵɤ ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ». 1985. ʋ 9; Ƚɟɪɞ Ⱥ.ɋ. ȼ ɱɟɦ ɠɟ ɫɭɬɶ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɲɤɨɥɵ // ɋɥɨɜɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɋɉɛ., 2000.    
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Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɪɢɲɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ) – 1974, 1976, 1979–1990,  
2000–2001 ɝɝ.; 

x ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ (Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, 
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ, ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ) – 
1999–2004 ɝɝ.    

     ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɨɬɟɤɚ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 35 000 ɟɞɢɧɢɰ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɹ ɩɨɥɟɜɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ.  
     ȼ 2005 ɝ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ2.  
     ȼ ɧɚɱɚɥɟ 2010 ɝ. ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɛ-ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɨ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ (http://www.topinger.phil.pu.ru), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. Ʉɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɜɟɛ-ɪɟɫɭɪɫ ɫ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɤɚɪɬɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɸ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.  
     Ɉɫɟɧɶɸ 2010 ɝ. ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɡɚɳɢɳɟɧɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ3. ȼ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɪɟɞɤɢɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ 
ɤɚɪɬɵ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ XVII ɜ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ȼɨɟɧɧɨɦ ɢ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɚɯ ɒɜɟɰɢɢ. ɋ ɷɬɢɯ ɤɚɪɬ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɢɜɲɚɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɫɟɜɟɪɚ 
Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɦɢɤɪɨɚɪɟɚɥɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɨɞɫɤɢɯ ɢ ɢɠɨɪɫɤɢɯ 
ɨɣɤɨɧɢɦɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɦɢɤɪɨɚɪɟɚɥ ɧɚɡɜɚɧ 
ɜɨɞɫɤɨ-ɢɠɨɪɫɤɢɦ ɨɣɤɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ.  
     Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɪɬ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ ɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɦɢɤɪɨɚɪɟɚɥɚ ɜ XVII–XX ɜɜ. ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɫɬɚɪɵɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ, 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɭɫɬɨɲɟɣ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɧɨɜɵɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɟ ɩɨɥɟɣ, ɛɨɥɨɬ, ɥɟɫɨɜ.  
 
 
 

                
2 Ɋɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɚ ɝɪɚɧɬɨɦ ɊɎɎɂ 05-06-80094-ɚ. 
3  Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ⱥ.ȼ. Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. 
ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ. ɋɉɛ., 2010.  
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     2. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ –    
     ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɤɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ 
 
     Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɚ (Ockupationsarkivet från Novgorod) ɜɚɠɧɵ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜ 
ɚɫɩɟɤɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɋɉɛȽɍ ɫ ɧɚɱɚɥɚ 2000-ɯ ɝɝ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɟɤɬ «ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ» 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ 
Ⱥ.ɋ.Ƚɟɪɞɨɦ. 
     ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɞɚɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. 
ɇɚɦ ɜɚɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ, ɞɥɹ 
ɧɚɲɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɨ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɫɹ ɫ 2003 ɝ., – ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɫ XVI ɜ. ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ.       
     Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ ɢ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɫɬɨɜ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, 
ɱɟɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ 1611–1617 ɝɝ. (ɞɚɥɟɟ – ɇɈȺ).  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɇɈȺ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ,  
ɋ.ȼ.ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ, Ʉ.ɂ.əɤɭɛɨɜɚ, Ⱥ. ɒɟɛɟɪɝɚ, Ʌ.ȼ.ɑɟɪɟɩɧɢɧɚ, ɏ.ɋɸɧɞɛɟɪɝ ɢ  
ɂ. ɇɨɪɞɥɚɧɞɟɪ,  Ⱥ. Ȼɟɪɝɥɭɧɞ ɢ ȼ.ȼ.Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧɚ, Ʌ.ɇɨɪɞɤɜɢɫɬ 
ɢ  ɗ.Ʌɟɮɫɬɪɚɧɞ4 ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ.  
     ȼ 1970-ɯ ɝɝ. ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɏ.Ȼɢɪɧɛɚɭɦ ɢ Ⱥ.ɒɺɛɟɪɝ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɬɚɥɨɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɈȺ, ɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɥɨɫɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɡɜɢɳ.5 ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɥɚɫɬ 
                
4 Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ⱥɪɯɢɜɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɋ.ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ ɜ ɒɜɟɰɢɢ // ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɣ 
ɫɛɨɪɧɢɤ. Ɍ. 32. Ɍɚɥɥɢɧ, 1988. ɋ. 179-183; əɤɭɛɨɜ Ʉ.ɂ. Ɋɨɫɫɢɹ ɢ ɒɜɟɰɢɹ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVII ɜɟɤɚ. ɋɉɛ., 1897; Sjöberg A. The Public Sauna in Novgorod 1611-1615 // 
Scando-Slavica. Vol. 22. 1976. P. 125-138; ɑɟɪɟɩɧɢɧ Ʌ.ȼ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɪɭɫɫɤɨ-ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ XVII ɜ. ɜ ɚɪɯɢɜɚɯ ɒɜɟɰɢɢ 
// ɌɈȾɊɅ. Ɍ. 7. 1961. ɋ. 464-465;  Nordlander I., Sundberg H. The Novgorod taverns 
during the Swedish occupation // Stockholm Slavic Studies. T. 24. 1995. P. 139-156; 
Berglund A., Zakharov V.V. The Novgorod Mint during the Swedish Occupation 1611-
1617. Stockholm, 1983; ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɋɦɭɬɵ. ɋɉɛ., 
2008; Löfstrand E., Nordquist L. Accounts of an occupied city. Catalogue of the Novgorod 
occupation archives  1611-1617. Series I: Stockholm, 2005; Series II: Stockholm, 2009. 
5 ɇɨɪɞɥɚɧɞɟɪ ɂ. Ɉɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 1611-1617 ɝɝ. // ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. ȼɵɩ. 6 (16). ɋɉɛ., 1997. ɋ. 285-287. 
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ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɛɟɡ 
ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɇɈȺ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 2000-ɯ ɝɝ., ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɤɚɮɟɞɪɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɝ. ɍɦɟɨ ɉɟɪɨɦ Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ (ɒɜɟɰɢɹ) ɛɵɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ 
ɩɟɪɜɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɬɶɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɇɈȺ.6  
     ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɢɤɪɨɚɪɟɚɥɚ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ȼɜɟɞɟɧɫɤɢɣ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɢɣ 
ɩɨɝɨɫɬ. 7  ɗɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɜ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦ, 
ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭ ɪ. ɇɚɪɨɜɨɣ ɢ Ʌɚɞɨɠɫɤɢɦ ɨɡɟɪɨɦ. ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɚ 
ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɨɱɟɪɱɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɛɵɜɲɟɝɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɝɨ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ 

(ɫɟɪɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ) 

                
6 Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɉ. Ɍɨɩɨɧɢɦɢɤɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɚɪɯɢɜɟ ɝ. ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ: Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬ // Swedish Contributions to the Thirteenth 
International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August. Lund, 2003. Ɋ. 7-20; 
Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɉ. ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɫɟɥ ɢ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ // 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. ȼɵɩ. 10 (20). ɋɉɛ., 2005. ɋ. 309-312; 
Ambrosiani P. Village Names in the Novgorod Occupation Archives in Stockholm // 
Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala. P.19–24 
August 2002. Vol. 4. Uppsala, 2008. P. 5-10. 
7 ȼ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝɚɯ XVI ɜ., ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ 
ɩɢɫɚɥɨɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ – ȼɜɟɞɟɧɫɤɢɣ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɢɣ. ɉ. Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɨɝɨɫɬɨɜ (Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɉ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɤɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ: ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 
// Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid, 10–
16 September 2008). Umeå, 2009. Ɋ. 9-18.). Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ 
ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɵ Ʉ.Ⱥ. ɇɟɜɨɥɢɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɯɨɬɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɝɞɟ ɜ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝɚɯ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ Ⱦɭɞɟɪɝɨɮɫɤɢɣ – 
ɤɚɤ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ (ɫɪ. Dudershof).    

66



 

�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ɋɢɫ. 2. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɛɵɜɲɟɝɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɝɨ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ  

(ɨɱɟɪɱɟɧɚ ɠɢɪɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ) 

     ɉɨɱɬɢ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XX ɜ. ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɝɨ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ 
ɩɨɝɨɫɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ: 
ɪɭɫɫɤɢɯ, ɢɠɨɪɰɟɜ, ɮɢɧɧɨɜ-ɷɜɪɟɦɟɣɫɨɜ, ɮɢɧɧɨɜ-ɫɚɜɚɤɨɬ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟɦɰɟɜ. 
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ 
ɉ.ɂ.Ʉɟɩɩɟɧɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XIX ɜ. ɛɵɜɲɢɣ ȼɜɟɞɟɧɫɤɢɣ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɢɣ 
ɩɨɝɨɫɬ (ɚ ɬɨɝɞɚ – Ɉɪɚɧɢɟɧɛɚɭɦɫɤɢɣ ɭɟɡɞ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ 
ɝɭɛɟɪɧɢɢ) ɧɚɫɟɥɹɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɧɧɵ-ɷɜɪɟɦɟɣɫɵ, ɢɠɨɪɫɤɨɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɪɟɜɧɹɯ, ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɯ  ɩɨ ɜɫɟɦɭ 
Ɉɪɚɧɢɟɧɛɚɭɦɫɤɨɦɭ ɭɟɡɞɭ. Ȼɵɥɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɭɱɤɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɢ 
ɫɚɜɚɤɨɬɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ.8  
     ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɷɫɬɨɧɫɤɨɝɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ Ⱥ.Ʌɚɚɧɟɫɬɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜ. 
ɯɷɜɚɫɫɤɢɟ ɢɠɨɪɰɵ 9  ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɧɚ 
ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɜ ɞ. Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ ɢ ɞ. Ɇɚɥɚɹ ɂɠɨɪɚ 
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, Ühimägi ɢ Tieriigola). 10  Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɠɨɪɰɵ ɛɵɥɢ 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ. Ʉɨɜɚɲɢ, 11  ɧɨ ɢɡ 14 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ Ⱥ.Ʌɚɚɧɟɫɬɨɦ, ɤ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦɭ ɞɧɸ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ 
ɬɨɥɶɤɨ 5, ɢ ɧɚɦ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɥɢ ɜ ɧɢɯ ɢɠɨɪɚ. ɗɬɨ ɞɟɪɟɜɧɢ 
Hevaha (ɞ. Ʉɨɜɚɲɢ), Kangaspää (ɞ. ɇɨɜɨɟ Ʉɚɥɢɳɟ), Kandokülä (ɞ. 
Ʉɚɧɞɢɤɸɥɟ), Sürjä (ɞ. ɋɸɪɶɟ) ɢ Vääskülä (ɞ. Ʉɚɥɢɳɟ).12  
                
8 Ethnographische Karte des St. Petersburgischen Gouvernements, angefertigt und erläutert 
vom Akademiker, Dr. P. von Koeppen. Herausgegeben von der K. Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg. 1849. 
9  Ɉɞɧɚ ɢɡ 4 ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢɠɨɪ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɪɟɞɟɠɫɤɢɦɢ (ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ 
ɨɫɬɚɥɨɫɶ), ɧɢɠɧɟɥɭɠɫɤɢɦɢ ɢ ɫɨɣɤɢɧɫɤɢɦɢ. 
10 ɗɬɨ ɡɚɩɚɞ ɛɵɜɲɟɝɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɝɨ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ.  
11 ɗɬɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɝɨ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɇɨɬɟɛɨɪɫɤɨɝɨ 
ɥɟɧɚ, ɜ ɛɵɜɲɟɦ Ɂɚɦɨɲɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ Ʉɨɩɨɪɫɤɨɝɨ ɥɟɧɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɡɚɩɚɞ 
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɯɨɞ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɏɷɜɚɚ.  
12 Ʌɚɚɧɟɫɬ Ⱥ. ɂɠɨɪɫɤɢɟ ɞɢɚɥɟɤɬɵ: Ʌɢɧɝɜɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. Ɍɚɥɥɢɧɧ, 
1966. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɞɟɪɟɜɧɢ, ɡɧɚɱɚɳɢɟɫɹ ɭ Ⱥ.Ʌɚɚɧɟɫɬɚ ɤɚɤ ɢɠɨɪɫɤɢɟ, ɢɫɱɟɡɥɢ, ɢ ɜɦɟɫɬɨ 
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     ȼ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɇɈȺ ɩɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɦɭ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɦɭ ɩɨɝɨɫɬɭ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ 83 ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɭɫɬɨɲɟɣ ɢ ɭɫɚɞɢɳ. 
ɗɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢɡ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɇɈȺ ɡɧɚɱɚɬɫɹ ɩɨɞ ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɟɣ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ 39 (ɞɚɥɟɟ – 
1/39)13 ɢ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɧɢɝ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɇɈȺ ɡɧɚɱɚɬɫɹ 
ɩɨɞ ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɟɣ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ 79 (ɞɚɥɟɟ – 1/79).14  
     Ȼɨࡐɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɬɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɛɵɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ  
ɉ. Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ. ɂɡ 83 ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ 25 ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɧɵɟ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɹɞɵ15 – ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ XVII ɞɨ ɤɨɧɰɚ XX ɜ.16; 28 ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɢɦɟɸɬ ɧɟɩɨɥɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɹɞɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɤɨɧɰɚ XVII ɜ.; 30 ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɢɤɚɤɢɯ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɤɚ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɥɚɤɭɧɚɦɢ17.   
     ɉɪɢɱɢɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ (58 ɟɞɢɧɢɰ – 69% 
ɜɫɟɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ) ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɫɜɨɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ (ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
ɬɪɟɯɫɨɬɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ) ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ 18  ɬɪɭɞɧɟɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɦɭ ɫɜɟɞɟࡐɧɢɸ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɟ 

                                               
ɧɢɯ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɟ ɭɪɨɱɢɳɚ, ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɥɟɫ ɢ ɛɨɥɨɬɚ: Huurala (ɭɪ. 
ɒɢɲɤɢɧɨ), Koskove (ɭɪ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɨ), Lentisi (ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɬ – ɛɵɜɲɚɹ ɞ. 
Ʌɟɧɞɨɜɳɢɧɚ), Miinala (ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɟɬ; ɛɵɜɲɢɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɭ Ⱥ.Ʌɚɚɧɟɫɬɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ), Murdove (ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɟɬ – ɛɵɜɲɚɹ ɞ. Ɇɭɪɞɨɜɳɢɧɚ), Töntölä (ɭɪ. 
Ɍɟɧɬɟɥɟɜɨ), Ülä-Luuska (ɭɪ. ȼɟɪɯɧɢɟ Ʌɭɠɤɢ). ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ 
Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬɵ 8-9, 10-11, 22-23. Ⱦɚɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɚɬɥɚɫɭ.   
13  Ⱦɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ (ɛɟɡ ɝɨɞɚ) // RA, Ockupationsarkivet från 
Novgorod, serie I, ʋ 39.   
14 Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, 1615 ɝ. // RA, Ockupationsarkivet från Novgorod, 
serie I, ʋ 79.  
15  Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ – ɰɟɩɨɱɤɢ ɢɞɭɳɢɯ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, – ɧɚɲɥɚ 
ɫɜɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɟɳɟ ɜ XIX ɜ., ɤɨɝɞɚ Ⱥ.ɂ.Ƚɢɩɩɢɧɝ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ. ȼ XX ɜ. ɹɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɩɨ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹɦ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɹɜɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɋ.Ʉɟɩɫɭ, ɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ – «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɞɨ 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ» (ɋɉɛ., 2000) - ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ.      
16  ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɉ. Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɨ ɩɢɫɰɨɜɨɣ 
ɤɧɢɝɟ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 1499/1500 ɝɨɞɚ (ɫɦ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ. Ɍ. 3: 
ɉɟɪɟɩɢɫɧɚɹ ɨɛɪɨɱɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 1500 ɝ. ɉɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ. ɋɉɛ., 1868).    
17 Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɉ. Ɍɨɩɨɧɢɦɢɤɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɚɪɯɢɜɟ ɝ. ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ: Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬ // Swedish Contributions to the Thirteenth 
International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August. Lund, 2003. Ɋ. 7-20. 
18 Ɂɞɟɫɶ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɜ ɜɢɞɭ ɬɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ «ɜɵɱɥɟɧɹɸɬɫɹ» ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
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ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɜɹɡɨɤ ɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ.19  
     ɋɪɟɞɢ ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɵɯ ɭɫɚɞɢɳ20 (ɢɯ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ 16 – 13% ɨɬ ɜɫɟɯ 
ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ) ɭɞɚɥɨɫɶ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ 
ɬɨɥɶɤɨ 2 ɨɛɴɟɤɬɚ: ɤɚɪɝɚɥɚ (1/39, ɥ. 157) – ɫɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɞ. Ɇɚɥɨɟ Ʉɚɪɥɢɧɨ21 
(Järveläisi 22 ) ɢ ɦɭɪɹɥɚ (1/39, ɥ. 146) – ɫɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɞ. Ɇɭɪɢɥɨɜɨ 23 
(Kotsala 24 ). ɍ ɉ.ɂ.Ʉɟɩɩɟɧɚ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɪɟɜɧɹ 
Saarela/Karwala/Ʉɨɪɜɚɥɚ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɞ. Ɇɚɥɨɟ Ʉɚɪɥɢɧɨ) ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XIX ɜ. 
ɢɦɟɥɚ ɢɠɨɪɫɤɨ-ɫɚɜɚɤɨɬɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ.25 
     Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 14 ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɭɫɚɞɢɳ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɢ: ɹɤɭɧɢɧɨ (1/39, ɥ. 154), ɯɢɫɬɢɥɚ (1/39, ɥ. 135), ɫɨɢɬɭɟɜɨ 
(1/39, ɥ. 157), ɩɢɥɢɧɨ (1/39, ɥ. 144), ɩɟɬɪɨɜɚ ɝɨɪɚ (1/39, ɥ. 157), ɦɢɥɨɫɨɜɨ 
(1/39, ɥ. 155), ɦɚɥɤɚɥɚ (1/39, ɥ. 148), ɜɫɩɚɪɢɧɨ (1/39, ɥ. 145), ɛɟɥɤɨɜɨ 
(1/39, ɥ. 141), ɫɟɥɰɨ ɪɹɛɢɧɨ (1/39, ɥ. 148), ɦɨɪɫɤɨɟ (1/39, ɥ. 151), 
ɦɨɥɨɱɤɨɜɨ (1/39, ɥ. 126), ɤɭɢɜɚɥɚ (1/39, ɥ. 141). Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɯ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ. 
ȼ ɫɩɢɫɤɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɉ.Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ 4 ɩɭɫɬɨɲɢ 
(3% ɜɫɟɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ). Ⱦɜɟ ɢɡ ɧɢɯ – ɜ ɞɭɛɢɧɟ (1/79, ɥ. 13) ɢ ɜ ɤɪɚɫɧɨɢ ɝɨɪï 
(1/79, ɥ. 13) – ɛɵɥɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɵ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ, 

                
19  ɉɨɩɨɜ Ⱥ.ɂ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ. Ɇ.-Ʌ., 1965; ɉɨɩɨɜ Ⱥ.ɂ. ɋɥɟɞɵ ɜɪɟɦɟɧ 
ɦɢɧɭɜɲɢɯ: ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ, ɉɫɤɨɜɫɤɨɣ ɢ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ʌ., 1981. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɫɨɛɭɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ, ɬɨɩɨɧɢɦɢɫɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɫɬɪɟɟ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɤɚɪɬɵ, ɱɟɦ ɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɜɫɟɝɞɚ ɜɢɞɢɬ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɚ, ɚɪɟɚɥ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜɵɣɬɢ ɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ, ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ 
ɧɚɞɟɠɧɵɟ. 
20 ɍɫɚɞɢɳɚ, ɢɥɢ ɭɫɚɞɶɛɵ, – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɫɚɞɶɛɵ ɱɚɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɦɢ, ɱɟɦ 
ɞɟɪɟɜɧɢ, ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɢɯ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɚ ɧɚ ɢɯ ɛɵɜɲɟɦ 
ɦɟɫɬɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɭɫɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɡɚɪɚɫɬɚɟɬ ɢɥɢ 
ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦ 
ɭɫɚɞɢɳ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ. 
21  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 30-31. 
22 Inkeri. Tiekartta [1: 200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ʉɜɚɞɪɚɬ G6, ɩɪɢɯɨɞ Tuutari.  Ɂɞɟɫɶ 
ɢ ɞɚɥɟɟ ɮɢɧɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɛɭɞɭɬ ɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɟ. 
23  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 30-31. 
24 Inkeri. Tiekartta [1: 200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ʉɜɚɞɪɚɬ G6, ɩɪɢɯɨɞ Tuutari. 
25 Ʉɟɩɩɟɧ ɉ.ɂ. ɋɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɢɬɚɟɦɵɟ ɢɠɨɪɚɦɢ, ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ // 
ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɩɨ ɉɟɪɜɨɦɭ ɢ Ɍɪɟɬɶɟɦɭ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɦ. 
ɋɉɛ., 1854. 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɚɤ ɞ. Ⱦɭɛɤɢ26 (Vanhakontu27) ɢ ɮɨɪɬ Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ28 
(Yhinmäki29), ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɥ ɬɨɩɨɧɢɦ ɜ ɤɪɚɫɧɨɢ ɝɨɪï.  
     Ɇɵ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, 
ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ «ɤɪɚɫɧɚɹ ɝɨɪɚ» ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɈȺ.  
     ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ 
ɤɪɚɫɧɨɢ ɝɨɪï ɜ ɝɟɧɤ״ɧɟ (1/79, ɥ. 13), ɚ ɜ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 
– ɤɪɚɫɧɵɟ ɝɨɪɚ ɤɭɡɧɟɰɨɜɚ (1/39, ɥ. 153). ȼɫɟ ɬɪɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ (ɜ ɤɪɚɫɧɨɢ ɝɨɪï, 
ɜ ɤɪɚɫɧɨɢ ɝɨɪï ɜ ɝɟɧɤïɧɟ ɢ ɤɪɚɫɧɵɟ ɝɨɪɚ ɤɭɡɧɟɰɨɜɚ) ɫɜɟɞɟɧɵ 
ɉ.Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɜ ɨɞɢɧ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɹɞ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ (Yhinmäki). 
     ȼɫɟ ɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɫɚɦɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɥɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɨ ɤɚɤɨɣ ɢɦɟɧɧɨ «ɤɪɚɫɧɨɣ ɝɨɪɟ» ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɢ ɝɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ 
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɷɬɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ 1611-1617 ɝɝ. 30  ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɫɤɥɨɧɹɟɦɫɹ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɚ ɧɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɜ ɝɟɧɤ״ɧɟ - ɢɦɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ31.  
     Ʉ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɞɜɭɦ ɩɭɫɬɨɲɚɦ – ɩɟɥɞɚɫɚɪï (1/79, ɥ. 13) ɢ ɪɚɜɞɚɝɨɪɚ 
(1/79, ɥ.  13) – ɭ ɉ.Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɧɚɲɥɢɫɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ XVII ɜɟɤɚ. ɇɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɟɥɞɚɫɚɪï.   
     Ɍɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɭ ɉ. Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɞɥɹ ɩɟɥɞɚɫɚɪï ɞɚɧɚ ɨɬɫɵɥɤɚ ɤ ɭɫɚɞɶɛɟ 
Assikalla (ɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɷɬɨɣ ɭɫɚɞɶɛɵ ɩɨɥɟ), ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɚɦ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɢ ɫɚɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɟɚɥ. ȿɫɥɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ Ⱥɬɥɚɫ, ɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɷɬɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɬ, ɤɚɤ ɧɟɬ ɢ 
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɭɪɨɱɢɳ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɨ ɛɵɜɲɟɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ. Ⱦ.Ⱥɡɢɤɢɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɦɟɠɞɭ ɞ. 

                
26  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 12-13. 
27 Inkeri. Tiekartta [1: 200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ʉɜɚɞɪɚɬ E4, ɩɪɢɯɨɞ Tyrö. 
28  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 4-5. 
29 Inkeri. Tiekartta [1: 200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ʉɜɚɞɪɚɬ E4, ɩɪɢɯɨɞ Tyrö. 
30  Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɜɪɨɞɟ Ȼɟɥɨɟ ɩɨɥɟ, Ʉɪɚɫɧɚɹ ɝɨɪɤɚ, 
Ɂɚɪɟɱɶɟ, Ɂɚɦɨɫɬɶɟ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɢɤɪɨɚɪɟɚɥɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 20 ɤɦ ɯ 20 ɤɦ) 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɤɨɥɨ 10! ɗɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɭɡɭɚɥɶɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ», ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɧɨ ɧɚɣɬɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
31 ɗɥɟɦɟɧɬ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɥɢ ɩɨɹɫɧɹɸɳɢɣ ɬɨɩɨɧɢɦ – ɷɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɋɪ. ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ: ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ 
Ɍɨɥɞɨɠɫɤɢɣ ɜ ɑɭɞɢ, ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ Ʉɨɥɨɦɟɧɫɤɢɣ ɧɚ ȼɨɥɯɨɜɟ, ɋɩɚɫɫɤɢɣ ɧɚ Ɉɪɟɞɟɠɢ, 
ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ Ɂɚɦɨɲɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɝɭɧɢɰɚɯ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɦ. Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɉ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɤɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ: ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 
// Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid, 10–
16 September 2008). Umeå, 2009. Ɋ. 9-18. 
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ɑɟɪɧɚɹ Ʌɚɯɬɚ ɢ ɮɨɪɬɨɦ Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ 
ɡɚɥɢɜɚ.32 
     Ɉɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɤ ɨɞɧɨɣ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ 1699 ɝ., ɦɵ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɧɚ ɧɟɣ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɯɨɠɟɝɨ ɧɚ ɩɟɥɞɚɫɚɪï,33 ɯɨɬɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɞɪɭɝɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɬɨɣ ɠɟ ɩɭɫɬɨɲɢ.34 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɩɭɫɬɨɲɶ ɩɟɥɞɚɫɚɪï ɛɵɥɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɤ 
ɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦ, ɚ ɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦɢɤɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɩɚɞɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɬɟɤɫɬɚɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɨɝɨɟ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɦɟɥɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
     Ɉɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɬɨɩɨɧɢɦɵ, ɧɟ ɧɚɲɟɞɲɢɟ ɩɨɤɚ ɫɜɨɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, - ɷɬɨ ɞɟɪɟɜɧɢ. ɍ ɉ.Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɦɵ ɧɚɫɱɢɬɚɥɢ ɢɯ ɜɫɟɝɨ 38 – 
ɷɬɨ 32% ɜɫɟɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɇɈȺ ɩɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɦɭ 
Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɦɭ ɩɨɝɨɫɬɭ. 
      Ⱦɥɹ 25 ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (20% ɨɬ ɜɫɟɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ) ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ 
ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ: ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɟ  
«ɜɧɭɬɪɢɹɡɵɤɨɜɵɟ» ɢɥɢ «ɦɟɠɹɡɵɤɨɜɵɟ» ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ. ɂɡ 
ɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɠɨɪɫɤɢɟ ɢ ɮɢɧɫɤɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢɠɨɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɹɡɵɤɨɜ ɮɢɧɧɨɜ-ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɰɟɜ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤɚ.35   
     ɇɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɷɬɢɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ (ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɥɹ ɧɚɫ 
ɰɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ), ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ «ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɨɱɟɤ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɤ ɫ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɚ. ɗɬɢ 
«ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɱɤɢ» ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɞɢɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɹɞɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɉ.Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ XVII–XX ɜɜ. – ɩɢɫɰɨɜɵɯ 
ɤɧɢɝ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ, ɤɚɪɬ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  

                
32  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬɵ 2-3 ɢ 4-5. 
33 Geographisk Carta som tienar till efterrättelse att Rangera och tillhopa foga 33. Special 
Cartor efter dee Nummern som finnes antecknade i desse indelte qvadrater, som på wart 
Särskild Roÿal arck, hwilke i denn ordning föllia på hwar annan med lÿka anteckning 
öfwer Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wÿborgs Lähn // KrA, 0403:32:048. Ʌ. 
20, ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ, ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɝɨ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɤ 
ɜɨɫɬɨɤɭ, ɩɨ ɦɨɪɫɤɨɦɭ ɩɨɛɟɪɟɠɶɸ, ɨɪɢɟɧɬɢɪ – ɦɵɡɚ Asikala.   
34 ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ 
ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɲɜɟɞɵ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɧɟ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɭɫɬɨɲɟɣ ɧɚ ɤɚɪɬɵ, ɱɬɨɛɵ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝɚɯ – jordeböcker – 
ɬɚɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɭɫɬɨɲɟɣ (öde) ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. 
35 Porkka V. Ueber den ingrischen Dialekt mit Berücksichtigung der übrigen finnisch-
ingermanländischen Dialekte. Helsingfors, 1885. 
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ɚ. ȼɧɭɬɪɢɹɡɵɤɨɜɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ: ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ.  ɋɪɟɞɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯ ɧɚɫ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɮɢɧɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɜɵɬɟɫɧɢɥɨ ɮɢɧɫɤɨɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɸɥɥɹɬɢɧɨ (1/39, ɥ. 129) ɢɥɢ ɤɸɥɥɢɧɨ (1/39, ɥ. 130).36  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɹɞ ɷɬɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ 
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ «ɨɬɦɢɪɚɧɢɹ» ɨɣɤɨɧɢɦɚ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚɱɚɥɫɹ ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVII ɜ. ȼ 1639 ɝ. ɛɵɥɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ – Kÿlettina eller Pihila37, ɧɨ ɭɠɟ ɜ 1696 ɝ. ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɨɞɢɧ 
ɜɚɪɢɚɧɬ Pihila38 . ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XIX ɜɟɤɚ ɉ.ɂ. Ʉɟɩɩɟɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɪɚɜɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ – Pihilä ɢ ɉɢɝɟɥɟɜɨ – ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɷɬɚ ɞɟɪɟɜɧɹ ɛɵɥɚ ɧɚɫɟɥɟɧɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɠɨɪɰɚɦɢ.39 ɋɟɝɨɞɧɹ 
ɬɚɦ ɠɢɜɭɬ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢ ɮɢɧɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɞɟɪɟɜɧɸ ɉɢɝɟɥɟɜɨ40 ɢ Pihilä.41   
     ȿɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɯɨɠɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ. Ɍɚɤ, ɞɟɪɟɜɧɹ ɢɜɚɧɤɚɥɚ (1/39, ɥ. 127) 
ɟɳɟ ɜ ɩɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɟ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 1499/1500 ɝ. ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɧɚɪɹɞɭ 
ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɉɟɪɟɤɭɥɚ42. ɗɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɛɢɧɚɪɧɨɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɟɲɥɚ ɢ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɬ XVII ɜ., ɧɨ ɭɠɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 
1617 ɝ. ɞɟɪɟɜɧɹ ɭɩɨɦɢɧɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ Peräkÿlä. 43  ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ  
ɉ.ɂ.Ʉɟɩɩɟɧɚ, ɞɟɪɟɜɧɹ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XIX ɜɟɤɚ ɢɦɟɥɚ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ: 
Peräkylä / Pergelewa / ɉɟɪɟɤɸɥɹ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɟɟ 
ɉɟɪɟɤɸɥɹ 44 , ɚ ɦɟɫɬɧɵɟ ɮɢɧɧɵ – Peräkylä. 45  Ⱦɪɟɜɧɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɠɟ 
ɢɜɚɧɤɚɥɚ ɩɪɟɞɚɧɨ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ, ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɦɭ ɡɚɛɜɟɧɢɸ. Ⱦɨɡɨɪɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, ɜɢɞɢɦɨ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɷɬɨɬ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡ. 
     ɛ. ȼɧɭɬɪɢɹɡɵɤɨɜɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ: ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. Ɇɵ ɧɚɲɥɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ 

                
36 ɉ. Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɞɚɟɬ ɫɪɚɡɭ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɇɈȺ. 
37  Duderhoffs Revisions Protocoll 1639 // RA, Östersjöprovinsernas 
jordrevisionshandlingar. Ɍ. 29: Ingermanland Revisionsprotocoll 1638-1639. Ʌ. 608. 
38 Jordebook öfwer Ingermanlandz Gouvernement Pro Anno 1696: Duderhåfs Pogåst // 
Kansallisarkisto, Helsinki, mf OS 171. Ʌ. 177.   
39 Ethnographische Karte des St.Petersburgischen Gouvernements, angefertigt und erläutert 
vom Akademiker, Dr. P. Von Koeppen. Herausgegeben von der K. Akademie der 
Wissenschaften zu St.Petersburg. 1849; Ʉɟɩɩɟɧ ɉ.ɂ. ɋɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɢɬɚɟɦɵɟ ɢɠɨɪɚɦɢ … 
40  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 30-31. 
41 Inkeri. Tiekartta [1: 200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ʉɜɚɞɪɚɬ F5, ɩɪɢɯɨɞ Hietamäki.  
42 ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ. Ɍ. 3: ɉɟɪɟɩɢɫɧɚɹ ɨɛɪɨɱɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 
1500 ɝ. ɉɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ. ɋɉɛ., 1868. ɋ. 308. 
43 ɉɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ Ɉɪɟɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ 1615-1618 ɝɝ. // RA, Baltiska fogderäkenskaper, 
F. 424. 9r. 
44  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 30-31. 
45 Inkeri. Tiekartta [1: 200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ʉɜɚɞɪɚɬ G6, ɩɪɢɯɨɞ Tuutari. 
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ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɦɟɧɵ ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɢɧɫɤɨɟ.  
     Ɍɚɤ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɚ ɦɟɧɞɚɥɚ (1/39, ɥ. 137) 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ XIX ɜ. ɉ.ɂ.Ʉɟɩɩɟɧ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥ ɫɪɚɡɭ ɰɟɥɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ: 
Honkasi / Hämäläinen / ɏɹɦɹɥɹɣɧɨ (ɏɹɦɟɥɹɢɧɢ, ɢɥɢ ɋɚɩɨɠɧɢɤɢ). 46  ȼ 
ɮɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɞɟɪɟɜɨ: ɫɪ. 
ɮɢɧ. mänty – «ɫɨɫɧɚ» ɢ honka – «ɤɨɧɞɨɜɚɹ ɫɨɫɧɚ», «ɤɨɧɞɚ».47 ɂɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɦɟɫɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɧɞɚɥɚ 
(ɮɢɧ. Mäntylä) ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɟɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɧɨɧɢɦ Honkasi. ɋɟɝɨɞɧɹ 
ɷɬɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɟɬ, ɧɚ ɟɟ ɦɟɫɬɟ – ɭɪ. ɏɚɦɚɥɹɣɧɟ48. 
     ɜ. Ɇɟɠɹɡɵɤɨɜɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ: ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. Ȼɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɦɟɧɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɮɢɧɫɤɢɦ ɛɟɡ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɥɯɨɜɨɟ (1/39, ɥ. 134). ɋ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɹɞ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɜ 1615 ɝ. ɫɟɥɟɧɢɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ Olkova 
by49, ɧɨ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVII ɜ. ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Påhiåsi. 50  ɋɩɭɫɬɹ 150 ɥɟɬ 
ɉ.ɂ.Ʉɟɩɩɟɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Pohjois / ɉɨɟɡɢ, ɯɨɬɹ ɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ – ɒɭɜɚɥɨɜɨ. 51  ɋɟɝɨɞɧɹ – ɷɬɨ ɞ. ɒɭɜɚɥɨɜɤɚ 52 , ɚ 
ɦɟɫɬɧɵɟ ɮɢɧɧɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɟɟ Pohjoisi53, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɫɟɜɟɪɧɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ» 
(ɨɬ ɮɢɧ. pohja – «ɫɟɜɟɪ»). 
     ɝ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ.  Ȼɨɥɶɲɨɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɜɚɥɢ ɢ ɬɚɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɝɨ Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ, 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɲɥɢ ɫɥɨɠɧɵɣ, «ɜɢɬɢɟɜɚɬɵɣ» ɩɭɬɶ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ.  
     Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɣɤɨɧɢɦ ɩɨɩɨɜɚ ɤɚɧɞɭɝɚ (1/39, ɥ. 125). 

                
46 Ʉɟɩɩɟɧ ɉ.ɂ. ɋɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɢɬɚɟɦɵɟ ɢɠɨɪɚɦɢ, ɜ ɋɚɧɬɤ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ // 
ɍɱɟɧɵɟ Ɂɚɩɢɫɤɢ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɩɨ ɉɟɪɜɨɦɭ ɢ Ɍɪɟɬɶɟɦɭ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɦ. 
ɋɉɛ., 1854. 
47 Nirvi R.E. Inkeroismurteiden sanakirja. Helsinki, 1971. 
48  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 30-31. 
49 ɉɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ Ɉɪɟɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ 1615-1618 ɝɝ. // RA, Baltiska fogderäkenskaper, 
F. 424. 21r. 
50 Jordebook öfwer Ingermanlandz Gouvernement Pro Anno 1696: Duderhåfs Pogåst // 
Kansallisarkisto, Helsinki, mf OS 171. Ʌ. 178. 
51 Ʉɟɩɩɟɧ ɉ.ɂ. ɋɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɢɬɚɟɦɵɟ ɢɠɨɪɚɦɢ … 
52  Ⱥɬɥɚɫ «ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣ, Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩɫɤɢɣ, Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ ɢ ɋɥɚɧɰɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» [1:50 000]. Ʉɜɚɞɪɚɬ 14-15. 
53 Inkeri. Tiekartta [1: 200 000] Ingriainfo Oy 1992. Ʉɜɚɞɪɚɬ F5, ɩɪɢɯɨɞ Tyrö. 
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     ȼ 1616 ɝɨɞɭ ɷɬɨɬ ɨɛɴɟɤɬ ɢɦɟɥ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Pappila54, ɧɨ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1617 ɝ. 
ɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ XVII ɜ. ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬ Paapin 
Condhu55, Papin Condhu56, Pappinkåndu.57  
     ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XIX ɜ. ɉ.ɂ.Ʉɟɩɩɟɧ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ 
Kylänpää/Ȼɚɛɿɣ Ƚɨɧɴ.58  Ɍɨ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɮɢɧɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ – Kylänpää («ɜɟɪɯ ɞɟɪɟɜɧɢ»), – ɧɟ 
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢɦɟɪɵ ɡɚɦɟɧɵ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɨɜɵɦ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɢɡ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɬɨ ɟɫɬɶ «ɜɧɭɬɪɢɹɡɵɤɨɜɵɟ» 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ) ɛɵɥɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɵɦɢ 
ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɤɟ.  
Ɂɧɚɱɢɬ, ɛɵɜɲɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ Paapin Condhu (Papin Condhu, 
Pappinkåndu) ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɢɫɱɟɡ, ɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨ ɩɭɬɢ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɛɵɥ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬ ɦɟɫɬɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɤɚɤ Ȼɚɛiɣ Ƚɨɧɴ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ Papinkontu ɩɪɨɲɥɨ 
ɞɜɚ ɜɢɬɤɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ɨɞɢɧ – ɩɨɩɨɜɚ ɤɚɧɞɭɝɚ, 
ɞɪɭɝɨɣ – Ȼɚɛiɣ Ƚɨɧɴ, ɢ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɜɢɬɤɚɦɢ ɩɪɨɲɥɨ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯɫɨɬ ɥɟɬ.  
     ȼ 1990-ɯ ɝɝ. ɛɵɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ. 
ɉ.ɇɟɜɚɥɚɣɧɟɧ ɫɧɨɜɚ ɨɬɦɟɬɢɥ ɛɵɬɨɜɚɧɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɚ Kylänpää 59  (ɫɩɭɫɬɹ 
ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɉ.ɂ.Ʉɟɩɩɟɧɚ), ɚ Ɋ.Ɋɚɧɞɟɮɟɥɶɬ ɫɧɨɜɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ Papinkontu, ɧɟ ɭɤɚɡɚɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
Kylänpää ɢ ɩɪɢɜɟɞɹ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɟ ɪɭɫɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɟɪɟɜɧɢ – 
Ʉɨɫɬɢɧɨ.60  
     Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ Ⱥɬɥɚɫ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɦɵ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɚɪɟɚɥ ɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɞɟɪɟɜɧɹ Kylänpää, 
Papinkontu, Ʉɨɫɬɢɧɨ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɜ Ⱥɬɥɚɫɟ ɨɧ ɧɨɫɢɬ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ – ɇɢɡɢɧɨ61, ɚ ɬɚɤɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ 
ɫɟɝɨɞɧɹ  ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ, Ȼɚɛɢɝɨɧɫɤɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ.62 ȼ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɨɬɪɚɡɢɥɚɫɶ «ɡɚɫɬɵɜɲɚɹ» 

                
54 ɉɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ Ɉɪɟɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ 1615-1618 ɝɝ. // RA, Baltiska fogderäkenskaper, 
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ɮɨɪɦɚ Ȼɚɛɢɣ Ƚɨɧ, ɩɟɪɟɲɟɞɲɚɹ ɢ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɫɚɦɚ 
ɞɟɪɟɜɧɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɠɟ ɧɨɜɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ – ɇɢɡɢɧɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞ. ɇɢɡɢɧɨ, ɚ ɮɢɧɫɤɨɟ ɦɟɫɬɧɨɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢɦɟɧɭɟɬ ɟɟ ɩɨ-ɫɬɚɪɨɦɭ – Papinkontu.  
     ɇɚ ɷɬɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ. Ɂɚ 
400 ɥɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɧɨ ɢɦɟɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – 
Kylänpää (ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ  ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ).  
     ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɠɟ ɞɟɪɟɜɧɢ, ɬɨ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 2000-ɯ 
ɝɝ. ɨɧɨ ɩɪɨɲɥɨ 4 ɫɬɭɩɟɧɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ: (1) ɩɨɩɨɜɚ 
ɤɚɧɞɭɝɚ, (2) Ȼɚɛɢɣ Ƚɨɧ, (3) Ʉɨɫɬɢɧɨ, (4) ɇɢɡɢɧɨ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɬɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɨɣɤɨɧɢɦɚ Papinkontu. 
 
     ȼɵɜɨɞɵ 
     Ɉ ɱɟɦ ɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɷɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ?  
     ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɞɪɟɜɧɢɯ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɤ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦɭ ɞɧɸ ɡɚɛɵɬɵɯ (ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɧɟɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɢ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɹɡɵɤɟ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɧɟɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɩɪɨɹɫɧɢɬɶ 
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɇɈȺ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɚɫ ɰɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɨɩɨɧɢɦɵ, ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɪɭɞɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɡɚɛɵɬɨ ɢ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ Ⱥ.ɂ.ɉɨɩɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɟɝɨ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ (ɮɨɪɦɚɧɬɧɨɣ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ 
ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.63    
    ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɦɨɝɭɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ 
ɫɢɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɫɥɚɛɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɦɟɫɬɧɨɣ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɜɟɪɹɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɤɚɤ 
«ɞɨɤɭɦɟɧɬɧɵɟ», ɬɚɤ ɢ «ɩɨɥɟɜɵɟ», ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɠɢɜɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɯɨɞɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵ, ɚ ɤɚɤɢɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ 
ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ.      
     ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɦɟɧɭ 
ɜɧɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ, ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɧɨɝɢɟ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɨɤɚ ɧɟɹɫɧɵɦɢ. ɂɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɫɬɵ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɳɟ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
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ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɟɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ. Ɍɚɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɵ ɜ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɚɫɫɢɜ 
ɩɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɤɧɢɝ (ɱɚɫɬɶ ɇɈȺ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɧɵɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɢ 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɦɧɨɝɨɟ ɩɪɨɹɫɧɹɬ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɦɟɧɹɥɢɫɶ ɜɧɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
     ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɇɈȺ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜɨ ɜɫɟɣ ɰɟɩɨɱɤɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ.  
     Ɇɵ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɒɜɟɰɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 
1611 ɩɨ 1617 ɝ. ɂɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɬɨɦ, ɜɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɈȺ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ. Ɍɨɩɨɧɢɦɵ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɤɢɪɢɥɥɢɰɟɣ, 
ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɇɈȺ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɷɬɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɩɢɫɰɚɦɢ ɤɚɤ 
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɣ, ɟɳɟ ɧɟ ɡɚɬɪɨɧɭɬɨɣ ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ 
ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɥɟ 1617 ɝ., ɫɬɚɥɚ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɭɠɟ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɧɚɹ 
ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɚɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ ɮɢɧɫɤɢɟ 
ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: -kontu («ɦɵɡɚ»), -
moisio («ɦɵɡɚ»), -kylä («ɞɟɪɟɜɧɹ»), -autio («ɩɭɫɬɨɲɶ») ɫɬɚɥɢ ɜɵɬɟɫɧɹɬɶɫɹ 
ɤɚɤ «ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦɢ» – -hoff («ɩɨɦɟɫɬɶɟ»), -berg («ɩɨɦɟɫɬɶɟ») – ɬɚɤ ɢ ɱɢɫɬɨ 
ɲɜɟɞɫɤɢɦɢ – -by («ɞɟɪɟɜɧɹ»), -torp («ɯɭɬɨɪ», «ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»), -öde 
(«ɩɭɫɬɨɲɶ»). Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɱɚɫɬɨ ɷɬɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɤɚɪɬɚɯ 
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVII ɜ. 
     ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɇɈȺ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ XVI ɜɟɤɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1500 ɩɨ 1617 ɝ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ȿɫɥɢ ɢɡɛɪɚɬɶ 27 
ɮɟɜɪɚɥɹ 1617 ɝ. ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɩɪɚɜɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɢ ɉɪɢɧɟɜɶɹ 
ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɲɜɟɞɨɜ ɧɚ 90 ɥɟɬ, ɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɈȺ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɩɨɠɚɥɭɣ, 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɩɨɥɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɂɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ  ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ 1500-1617 ɝɝ. (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 1). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɮɚɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ  

 ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, 1500-1617 ɝɨɞɵ 
 

               
 
 

                           Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ 
Ⱦɚɬɚ, ɝɨɞ  
(ɫɬɚɪɨɟ  
ɥɟɬɨɫɱɢɫɥɟɧɢɟ) 

Ⱦɚɬɚ , ɝɨɞ 
(ɧɨɜɨɟ  
ɥɟɬɨɫɱɢɫɥɟɧɢɟ)  

                                 ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ/ɚɪɯɢɜ 

ɉɢɫɰɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ  
ɩɟɪɟɩɢɫɢ Ⱦ.ȼ. Ʉɢɬɚɟɜɚ ɢ ɇ.Ƚ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ         7008       1499/1500  ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ: ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ. Ɍ. 3. ɋɉɛ., 

1868 
Ɉɬɪɵɜɨɤ ɩɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ         7013       1504/1505  ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ Ⱥ.Ɇ. Ƚɧɟɜɭɲɟɜɵɦ (Ʉɢɟɜ, 1911) 
ɉɨɞɥɢɧɧɚɹ ɩɢɫɰɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ         7048       1539/1540  ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ Ⱥ.Ɇ. Ƚɧɟɜɭɲɟɜɵɦ (ɇɨɜɝɨɪɨɞ, 1917) 
ɉɢɫɰɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ  
ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɂ.ȼ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɢ ɉ. ɒɟɩɟɥɟɜɚ        7077       1568/1569  ɊȽȺȾȺ, ɮ. 137, ɨɩ. 1, ɇɨɜɝɨɪɨɞ,  ɞ. 7 

Ɉɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ         7081       1572/1573  ɊȽȺȾȺ, ɮ. 1209, ɨɩ. 1, ɞ. 770 
Ʉɧɢɝɚ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɩɟɪɟɩɢɫɢ  
ɫɧɚɱɚɥɚ – ɋ.Ƚ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ ɢ ɋ. Ʉɢɫɟɥɟɜɚ;  
ɩɨɬɨɦ – ȿ.Ƚ. ɋɬɚɪɚɝɨ ɢ ɋ. Ʉɢɫɟɥɟɜɚ 

        7091       1581/1582  
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ: 
ȼɪɟɦɟɧɧɢɤ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɞɪɟɜɧɨɫɬɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ. Ʉɧ. 6. 
Ɇ., 1850 

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɨɛɪɚɧɢɹ  
«Baltiska fogderäkanskaper»  
(«Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɬɱɟɬɵ ɮɨɝɬɨɜ») 

          –     1583 – 1590  Riksarkivet (Stockholm), Baltiska fogderäkanskaper,  
F. 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423   

Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ         7108       1599/1600  ɊȽȺȾȺ, ɮ. 1209, ɞ. 16960 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɨɛɪɚɧɢɹ   
«Ockupationsarkivet från Novgorod»  
(«ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ») 

          –      1611 – 1617  Riksarkivet,  Ockupationsarkivet från Novgorod,  
Serie I, II   
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Ɂ. ȼ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ, Ⱥ. Ⱥ. ɋɟɥɢɧ 
 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɹɬɢɧ 1611-1615 ɝɝ. 1 

 
     Ⱦɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɢɫɰɨɜɵɦɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹɦɢ, ɹɜɥɹɥɢɫɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɚɞɚɫɬɪɚɦɢ, ɡɚɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɨɬ ɝɨɥɨɞɚ, ɷɩɢɞɟɦɢɣ ɢɥɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɢ ɬɪɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ.  
     Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɜ 1611-1615 ɝɝ., ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ.2 
     ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ȼɨɞɫɤɨɣ ɢ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ 
ɩɹɬɢɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɜɯɨɞɢɜɲɟɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ, ɧɨ 
ɩɨɞɱɢɧɹɜɲɟɝɨɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɞɜɨɪɰɭ.3 ɋɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ 
5 ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɡɚ 1611-1612 ɝɝ., ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɞɨɡɨɪɵ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɯɨɞɚɦɢ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ Ƚɚɧɫɚ Ɇɭɧɤɚ. Ȼɟɠɟɰɤɚɹ ɩɹɬɢɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɜɭɦɹ ɞɨɡɨɪɧɵɦɢ ɤɧɢɝɚɦɢ (1612 ɝ. ɢ 1613 ɝ.). ɋ 1613 ɝ. 
Ȼɟɠɟɰɤɭɸ ɩɹɬɢɧɭ ɧɟ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɠɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɝɨɞɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 
ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
Ⱦɟɪɟɜɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɪɨɥɶ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜ ɡɞɟɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛɵɫɤɨɜ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɹɬɢɧɚɦ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ 30 
ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ.4  
     ɂɬɚɤ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨ 
ɫɜɨɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ȿɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɨɫɥɟ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
1611–1617 ɝɝ. (ɞɚɥɟɟ – ɇɈȺ), ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ɗɥɢɡɚɛɟɬ Ʌɺɮɫɬɪɚɧɞ ɢ 

                
1  ɋɬɚɬɶɹ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɊȽɇɎ. ɉɪɨɟɤɬ ʋ 11-01-00199ɚ «ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ 
ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɢ ɨɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 1611 – 1616 ɝɝ.: ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ» 
2 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɢɤɚɡɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ 1611-1617 ɝɝ. ɛɵɥɢ ɜɵɜɟɡɟɧɵ ɜ 
ɒɜɟɰɢɸ əɤɨɜɨɦ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɬɨɥɛɨɜɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ. ɋ XVII ɜ. 
ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ (Svenska Riksarkivet), ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɢ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ Ockupationsarkivet från Novgorod (ɞɚɥɟɟ – RA, 
NOA). ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ. ɧɚɩɪ.: Sjöberg A. Ivan Timofeev and is Two still Unidentified 
enemies in Novgorod // Scando-Slavica. Vol. 26. 1980. P. 105–113.  
3 ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. Ⱦɨɡɨɪɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɚɪɨɣ Ɋɭɫɫɵ ɢ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɜ 1611-1612 
ɝɝ. // Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ XIV ȼɫɟɪɨɫɫ. ɤɨɧɮ. «ɉɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ XVI-XX ɜɜ.». ɋɉɛ., 2004. ɋ. 57-61. 
4 Ɍɟɪɦɢɧ «ɞɨɡɨɪɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ» ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ Ⱥ. Ⱥ. ɋɟɥɢɧɵɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɚɬɶɟ. ɗɬɨɬ ɬɟɪɦɢɧ ɬɨɱɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɡɨɪɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɡɨɪɚ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɛɭɞɟɬ ɫɤɚɡɚɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
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Ʌɚɣɥɨɣ ɇɨɪɞɤɜɢɫɬ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ 
ɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ ɜ 2005 ɢ 2009 ɝɝ.5  
     Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɟɞɢɧɵ 
ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɦɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɜ ɧɢɯ ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɡɨɪɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɹɬɢɧɚɯ 
ɜ 1611–1615 ɝɝ. 
    ɉɟɪɜɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɞɨɡɨɪɧɵɟ  
ɨɩɢɫɚɧɢɹ – ɢɯ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ. Ⱦɨɡɨɪ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ, 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɢɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ. Ɉɧɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ-ɞɜɭɯ ɞɟɬɟɣ ɛɨɹɪɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ. ɑɚɫɬɨ (ɧɨ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ) ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ  
ɩɨɧɹɬɵɟ. ȼ ɞɨɡɨɪɚɯ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɝɭɦɟɧɵ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɱɥɟɧɵ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
     Ⱦɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɧɚɱɢɧɚɥɢɫɶ ɫ ɩɪɟɚɦɛɭɥɵ, ɝɞɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɞɚɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɡɨɪɚ, ɭɩɨɦɢɧɚɥɚɫɶ ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɜɲɢɣ 
ɞɨɡɨɪ («ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɭ ɭɤɚɡɭ ɢ ɩɨ ɧɚɤɚɡɭ ɛɨɹɪɢɧɚ ɢ ɜɨɟɜɨɞɵ»), ɡɚɬɟɦ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ (ɩɨɝɨɫɬ, ɜɨɥɨɫɬɶ, ɩɪɢɝɨɪɨɞ), ɤɭɞɚ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɫɹ 
ɞɨɡɨɪɳɢɤ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɥɢɫɶ ɢɦɟɧɚ ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɩɨɧɹɬɵɯ ɢ ɜɢɞ 
ɩɪɢɫɹɝɢ (ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥ «ɩɨ ɫɜɹɳɟɧɫɬɜɭ», ɢɝɭɦɟɧɵ ɢ 
ɢɟɪɨɦɨɧɚɯɢ – «ɩɨ ɱɟɪɧɨɣ ɪɢɡɟ», ɫɜɟɬɫɤɢɟ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ – ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ, ɪɟɠɟ 
ɩɨɦɟɳɢɤɢ – ɩɨ ɤɪɟɫɬɧɨɦɭ ɰɟɥɨɜɚɧɶɸ). ȼɡɹɜ ɜ ɩɨɧɹɬɵɟ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ 
(ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ) ɢ ɫɬɚɪɨɠɢɥɶɰɟɜ, ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɢɯ ɩɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɨɬ ɜɨɟɜɨɞɵ (ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɚ) ɢ ɞɶɹɤɨɜ ɧɚɤɚɡɭ 
(ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɥɫɹ ɧɚɤɚɡ). Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɧɚɤɚɡɟ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ 
ɡɚɞɚɱɚ: «ɞɨɡɪɢɬɶ» ɱɢɫɥɨ ɠɢɥɵɯ ɢ ɩɭɫɬɵɯ ɞɜɨɪɨɜ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɨɡɨɪɚ. ɉɨɫɥɟ ɧɚɤɚɡɚ 
ɫɥɟɞɨɜɚɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɤɫɬ ɤɧɢɝɢ, ɩɪɟɞɜɚɪɟɧɧɵɣ ɮɨɪɦɭɥɨɣ «ɢ ɬɨɦɭ 
ɤɧɢɝɢ». Ⱦɨɡɨɪɧɭɸ ɤɧɢɝɭ ɩɢɫɚɥ ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ (ɪɟɠɟ ɡɟɦɫɤɢɣ) ɞɶɹɱɨɤ 
ɩɨɝɨɫɬɚ ɢɥɢ ɜɨɥɨɫɬɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɩɨɥɢɫɬɧɨ 
ɫɤɪɟɩɥɹɥɢɫɶ ɞɨɡɨɪɳɢɤɚɦɢ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɨ ɱɟɦ ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ 
ɩɨɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛɥɨɠɤɟ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɞɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɩɨɱɟɪɤɚɦɢ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɪɭɤɨɩɪɢɤɥɚɞɫɬɜɨɦ ɩɨɧɹɬɵɯ 
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɦɢɪɫɤɨɣ ɢɥɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɵ) ɢ ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ 
ɧɚɫɤɜɨɡɶ ɞɨɡɨɪɳɢɤɚɦɢ. 
     Ɍɚɤɨɣ ɜɢɞ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɹɬɢɧ ɜ 1570-ɟ ɝɝ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɢ, 

                
5 Accounts of the occupied city. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611-
1617. 2 vol. Stockholm, 2005; 2009. ȼɟɫɶ ɚɪɯɢɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɪɢɤɚɡɧɨɣ ɢɡɛɵ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: www.svar.ra.se 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ) ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 6  Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ. ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 1611–1615 ɝɝ., ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ – ɤɨ ɜɫɟɦ 
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɹɬɢɧɚɦ.7 
     ȼ ɞɨɡɨɪɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɤɚɡɚɧɚ ɬɨɱɧɚɹ ɞɚɬɚ ɢɥɢ 
ɦɟɫɹɰ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ. ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ,  ɤɚɤɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɞɜɢɝɚɥɢɫɶ ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. 
     ȼ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɩɨɧɹɬɵɦɢ ɢ ɞɨɡɨɪɳɢɤɚɦɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɩɨɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡ, ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɟ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɞɨɡɨɪɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ 
ɩɹɬɢɧɵ ɉɟɬɪɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ ɫɵɧɚ ɇɨɝɢɧɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɇɢɤɢɬɵ Ɇɨɥɱɚɧɨɜɚ 
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɛɵɥɢ 10 ɩɨɝɨɫɬɨɜ Ɂɚɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɡɨɪɵ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɵ ɤɨɧɰɨɦ ɨɤɬɹɛɪɹ, ɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɠɟ ɤɧɢɝɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɞɨɡɨɪ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ Ȼɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɩɨɝɨɫɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ, ȼɵɫɨɰɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ – 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1611 
ɝ. 
     Ⱦɥɹ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɟɳɟ ɨɞɧɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ. Ɉɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɚɦɵɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ 
ɭɛɵɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɭɫɬɟɧɢɹ ɞɜɨɪɨɜ: «ɫɲɟɥ ɛɟɡɜɟɫɬɧɨ ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɢɟ 
ɜɨɣɧɵ  ɜ 119 ɝɨɞɭ», «ɭɦɟɪ ɜ ɦɨɪ 115 ɝɨɞɭ ɫɨ ɜɫɟɸ ɫɟɦɶɟɸ», «ɞɟɪɟɜɧɹ 
ɜɵɠɠɟɧɚ ɨɬ ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ», «ɭɛɢɥɢ ɜɨɪɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɤɚɤ ɫɬɨɹɥ 
Ʌɢɫɨɜɫɤɢɣ ɩɨɞ ɉɨɪɯɨɜɵɦ»8, «ɨɬ ɜɨɣɧɵ ɨɛɧɢɳɚɥ, ɜɨɥɨɱɢɬɰɚ ɦɟɠ ɞɜɨɪ», 
«ɜɡɹɥɢ ɜ ɩɨɥɨɧ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ», «ɢ ɠɟɧɵ ɢɯ ɢ ɞɟɬɢ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɥɸɞɢ 
ɩɨɛɢɥɢ, ɢ ɠɢɜɨɬɵ ɢ ɥɨɲɚɞɢ ɩɨɢɦɚɥɢ, ɢ ɤɨɪɨɜɵ ɩɨɛɢɥɢ, ɢ ɯɥɟɛ ɫɬɨɹɱɟɣ ɢ 
ɦɨɥɨɱɟɧɨɣ ɢ ɫɟɧɨ ɥɨɲɚɞɦɢ ɫɤɨɪɦɢɥɢ» 9 , «ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɨɬ 
ɩɨɞɚɬɟɣ ɨɫɤɭɞɚɥɢ»10, «ɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɥɟɛɢɲɤɨ ɭ ɧɢɯ ɫɟɹɧɨ, ɪɨɠɶ ɤɨ 119-ɦɭ 
ɝɨɞɭ ɢ ɹɪɶ ɜɨ 119-ɦ ɝɨɞɭ, ɢ ɬɨɬ ɭ ɧɢɯ  ɯɥɟɛɢɲɤɨ ɫɬɪɚɜɢɥɢ ɪɚɬɧɵɟ 
ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɚ ɞɨɫɬɚɥɶ ɭ ɧɢɯ ɬɨɝɨ ɯɥɟɛɢɲɤɚ ɨɛɴɟɞɟɣ ɩɨɠɚɬɨ, ɚ ɤɨ 
120-ɦɭ ɝɨɞɭ ɪɨɠɶ ɭ ɧɢɯ ɜ ɩɨɥɟ ɧɟ ɫɟɹɧɚ, ɢ ɫɟɧɨ ɧɟ ɤɨɲɟɧɨ, ɥɟɠɢɬ 
ɩɟɪɟɥɨɝɨɦ».11 
     ɉɨɦɢɦɨ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɡɚɩɭɫɬɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɢ 
ɞɜɨɪɨɜ (ɠɢɜɭɳɢɯ ɢ ɩɭɫɬɵɯ), ɢɦɟɧɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɛɨɛɵɥɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜɨ 
ɞɜɨɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɬɹɝɥɨɣ ɢ ɩɭɫɬɨɣ ɡɟɦɥɢ ɜ ɨɛɠɚɯ ɢɥɢ ɜ ɜɵɬɹɯ. Ʉɚɤ 

                
6 ɏɪɚɧɹɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɤɬɨɜ (ɞɚɥɟɟ – ɊȽȺȾȺ) ɜ 
ɮɨɧɞɟ 1209, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɟɥ 3 ɨɩɢɫɢ. 
7 RA, NOA I:67, I:70. ɋ. 219-224; I:95. ɋ. 199-237; I:70. ɋ. 287-317; I:70. ɋ. 199-204; 
I:66; I:28; I:9. ɋ. 339-386; I:95; I:39; I:29; I:1; I:6; I:8; I:73. 
8 RA, NOA I:70. C. 5-7. 
9 RA, NOA I:70. C. 195. 
10 RA, NOA I:6. C. 6. 
11 RA. NOA. Serie  I:70. C. 30-31. 
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ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɠɢ ɢ ɜɵɬɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ.  
     ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɞɨɡɨɪ ɡɟɦɟɥɶ ɫ ɩɨɧɹɬɵɦɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɢ ɞɥɹ ɤɧɢɝ ɨɛɵɫɤɧɵɯ. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɩɹɬɢɧɟ ɱɚɫɬɶ 
ɩɨɝɨɫɬɨɜ «ɞɨɡɢɪɚɥɢ», ɚ ɱɚɫɬɶ – «ɨɛɵɫɤɢɜɚɥɢ»; ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɤɧɢɝɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɨɜɵɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɫ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɚɦɛɭɥɚɦɢ ɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤ ɜ 1612 ɝ. ɛɵɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ 
ɩɨɝɨɫɬɵ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɂɜɚɧɨɦ ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɢɱɟɦ Ʉɨɤɨɜɰɨɜɵɦ ɢ 
ɩɨɞɶɹɱɢɦ Ɉɫɬɚɮɢɟɦ ɋɢɦɚɧɨɜɵɦ. 12  ɑɚɫɬɶ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ.13 
     Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ ɦɨɝɥɢ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. ȼɵɞɟɥɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ, 
ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɹɬɢɧ. ȼ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹɯ ɜɨɥɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɝɨɫɬɨɜ 
ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 1611 ɝ. əɤɨɜɚ Ʉɚɪɚɭɥɨɜɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ Ɉɞɢɧɰɚ ɂɜɚɧɨɜɚ  
ɭɱɬɟɧɚ ɩɚɲɧɹ ɩɟɪɟɥɨɝɨɦ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɹɯ ɢ ɜ ɨɛɠɚɯ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɠɢ (10 ɱɟɬɜɟɪɬɟɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɨɥɟ). 14  ȼ ɞɨɡɨɪɧɨɣ 
ɤɧɢɝɟ ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɀɞɚɧɚ 
Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɧɨɹɛɪɟ 1611 ɝ., ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɨ 
ɞɟɪɟɜɧɹɦ ɠɢɜɭɳɚɹ  ɩɭɫɬɚɹ ɩɚɲɧɹ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ ɨɛɠɚɯ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɹɯ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɠɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɠɢ. Ɂɞɟɫɶ ɨɧ ɨɤɚɡɚɥɫɹ 
ɪɚɜɟɧ 5 ɱɟɬɜɟɪɬɹɦ (ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɨɪɦɵ).15 ȼ ɞɨɡɨɪɧɨɣ 
ɤɧɢɝɟ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 1612 ɝ. (ɞɨɡɨɪɳɢɤ 
Ɇ.Ɂ.Ⱥɧɢɱɤɨɜ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ) ɭɱɬɟɧɵ ɨɛɠɢ ɢ ɨɛɪɨɤ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɢ 
ɫɬɚɪɨɦɭ ɩɢɫɶɦɭ Ⱥɥɟɤɫɟɹ Ȼɟɡɨɛɪɚɡɨɜɚ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɧɚɤɚɡɚ ɞɨɡɨɪɳɢɤɚɦ 
ɢ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɫɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɬɹɝɥɚ, «ɩɨ ɢɯ 
ɠɢɜɨɬɚɦ, ɫɦɨɬɪɹ ɢ ɩɨ ɩɚɲɧɟ, ɢ ɩɨ ɯɥɟɛɭ ɜɩɪɚɜɞɭ». ɑɚɫɬɶ ɞɜɨɪɨɜ 
ɨɛɥɚɝɚɥɚɫɶ «ɦɟɥɤɢɦɢ ɤɨɫɬɹɦɢ» – 1/64 ɨɛɠɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ «ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ ɯɭɞ 
ɩɪɨɠɢɬɤɨɦ ɢ ɯɥɟɛɨɦ».16 
     ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɫɹ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɨɛɳɢɧɵ. Ʉɚɠɞɚɹ 
ɢɡ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɦɨɝɥɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ, ɧɨ 
ɢɦɟɥɚ ɨɛɳɭɸ ɩɪɟɚɦɛɭɥɭ, ɛɵɥɚ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɚ ɨɞɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ, ɧɚɩɢɫɚɧɚ 
ɨɞɧɨɣ ɪɭɤɨɣ ɢ ɫɤɪɟɩɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɡɨɪɳɢɤɚɦɢ. ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ 
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪɭ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɩɢɫɰɨɜɵɦ ɤɧɢɝɚɦ17.  
     ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɨɡɨɪɧɚɹ ɤɧɢɝɚ Ɉɮɪɟɦɨɜɫɤɨɝɨ, 
Ⱦɨɥɠɢɧɫɤɨɝɨ ɢ Ʌɨɫɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɞɨɡɨɪɚ Ɏɢɥɨɧɚ 

                
12 RA. NOA. Serie  I:95. 
13 RA. NOA. Serie  I:90, 66, 70, 6, 8, 68, 95. 
14 RA. NOA. Serie  I:67. 
15 RA. NOA. Serie  I:70. C. 220. 
16 RA. NOA. Serie  I:39. C. 5, 13. 
17 RA. NOA. Serie  I:17, RA. NOA. Serie  I:113. C. 1-105; 107-202; 203-458; 593-619; 
625-642; 657-685; 689-710; RA. NOA. Serie  I:16; RA. NOA. Serie  I:106. 
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Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ ɢ Ƚɚɜɪɢɥɚ Ʉɚɪɰɨɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ 120 (1611/12) ɝ. 18  Ɉɧɚ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɨɣ ɩɪɟɚɦɛɭɥɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, 
ɢɦɟɧɚ ɞɨɡɨɪɳɢɤɨɜ ɢ ɝɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɡɨɪɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ 
ɫɥɨɜɚɯ «ɤɧɢɝɚ» ɢ «ɩɨɝɨɫɬ» ɩɟɪɜɚɹ ɛɭɤɜɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɛɨɥɟɟ 
ɬɟɦɧɵɦɢ ɱɟɪɧɢɥɚɦɢ. Ɍɚɤɨɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝ. 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɷɬɨɣ ɞɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɟ ɬɚɤɚɹ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝɚɯ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɞɜɨɪɟ 
ɭɤɚɡɚɧɚ ɩɚɲɧɹ ɜ ɨɛɠɚɯ (ɩɨ ɫɬɚɪɨɦɭ ɢ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɩɢɫɶɦɭ: «ɩɚɲɧɢ ɱɟɬɶ 
ɨɛɠɢ, ɚ ɧɵɧɟ ɨɬ ɜɨɣɧɵ ɫɤɭɞɧɨ, ɩɚɲɧɢ ɩɨɥɱɟɬɢ ɨɛɠɢ»). ȿɫɥɢ ɞɜɨɪ 
ɩɭɫɬɨɣ, ɬɨ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɢɦɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ, ɠɢɜɲɟɝɨ ɜ ɧɟɦ, ɢ ɩɚɲɧɹ ɜ ɞɨɥɹɯ 
ɨɛɠɢ; ɞɚɥɟɟ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɤɬɨ ɧɵɧɟ ɠɢɜɟɬ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɷɬɨɬ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨ 
ɧɨɜɨɦɭ ɞɨɡɨɪɭ: «ɠɢɥɢ ɧɚ ɱɟɬɢ ɨɛɠɢ, ɫɨɲɥɢ ɛɟɡɜɟɫɬɧɨ, ɚ ɧɵɧɟ ɜ ɬɨɦ 
ɞɜɨɪɟ ɠɢɜɟɬ…». Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɞɜɨɪɨɜɵɟ, 
ɢɦɟɧɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧ, ɧɚ ɧɢɯ ɠɢɜɲɢɯ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɚɲɧɢ ɜ ɞɨɥɹɯ ɜɵɬɢ ɢ 
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɨɛɪɨɤ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɧɢ ɩɨɞɜɨɞɢɬɫɹ ɢɬɨɝ ɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɜɨɪɨɜ, ɥɸɞɟɣ, ɨ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɠɢɜɭɳɟɣ ɢ ɩɭɫɬɨɣ ɩɚɲɧɢ ɜ 
ɨɛɠɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɪɨɤɚ ɫ ɨɛɠɢ (4 ɪɭɛɥɹ). 
«ɋɬɚɪɚɹ ɩɭɫɬɨɬɚ», ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝɚɯ, ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɪɭɛɪɢɤɟ: «Ⱦɟɪɟɜɧɢ ɩɭɫɬɵɟ, ɡɚɩɭɫɬɟɥɢ ɩɨɫɥɟ Ɉɥɟɤɫɟɟɜɚ ɞɨɡɨɪɭ 
Ȼɟɡɨɛɪɚɡɨɜɚ ɫ ɬɨɜɚɪɵɳɢ ɨɬ ɜɨɣɧɵ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜɨɪɨɜɫɤɢɯ». 19 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɩɭɫɬɨɲɢ, ɜ ɧɢɯ ɭɤɚɡɚɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɥɨ ɨɛɟɠ ɢ ɪɚɡɦɟɪ 
ɨɛɪɨɤɚ (3–4 ɪɭɛɥɹ ɫ ɨɛɠɢ). 
     Ɉ ɜɥɢɹɧɢɢ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ 
ɞɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɞɨɡɨɪɧɭɸ ɤɧɢɝɭ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɫɩɢɫɤɚ ɫ ɩɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɫɤɨɝɨ Ɋɨɜɞɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɩɢɫɶɦɚ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ʉɢɬɚɟɜɚ (ɨɤɨɥɨ 
1500 ɝ.). 20  ɉɨɥɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɫ ɷɬɨɣ ɩɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ ɬɚɤɠɟ ɯɪɚɧɢɬɫɹ 
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɇɈȺ. 21  ɗɬɨɬ ɫɩɢɫɨɤ ɛɵɥ ɫɤɪɟɩɥɟɧ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɞɶɹɤɨɦ 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ⱥɥɹɛɶɟɜɵɦ. ɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɞɚɬɢɪɨɜɚɥɢ ɷɬɭ ɪɭɤɨɩɢɫɶ 
1598–1600 ɝɝ. ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ, ɱɬɨ ɲɜɟɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ 
ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɜɨɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜ Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦɫɤɨɦ ɥɟɧɟ22. Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, 
ɱɬɨ ɤ ɧɟɣ «ɩɪɢɦɟɪɹɥɢɫɶ» ɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɡɨɪɨɜ ɜ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɹɬɢɧɚɯ ɜ 1611-1615 ɝɝ. ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝ XVI ɜ. ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɛɵɥɨ ɲɢɪɨɤɨ 

                
18 RA. NOA. Serie  I:113. C. 107-202; 253-458. 
19 RA. NOA. Serie  I:113. C. 131. 
20 Ɍɟɤɫɬ ɞɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɞɨɡɨɪɚ Ɏɢɥɨɧɚ Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ ɢ Ƚɚɜɪɢɥɚ 
Ʉɚɪɰɨɜɚ 1611/12 ɝ.  ɨɛɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫ. 202; ɧɚ ɫ. 203-218 ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
Ɋɨɜɞɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɢɡ ɩɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ʉɢɬɚɟɜɚ, ɚ ɫɨ ɫɬɪɚɧɢɰɵ 219 ɬɟɤɫɬ 
ɞɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɢ Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ ɢ Ʉɚɪɰɨɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ. 
21 RA. NOA. Serie  I:30. 
22 Accounts of the occupied city. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611-
1617. Stockholm, 2005. P. 129. 
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ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɜ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɧɰɚ XVI – 
ɩɟɪɜɵɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ XVII ɜ. 
     Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɩɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɛɵɫɤɨɜ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɷɬɨɝɨ 
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢɦɟɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɨɫɥɟ ɉɥɸɫɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɦɢɪɢɹ ɫɨ ɒɜɟɰɢɟɣ ɜ 1583 ɝ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɝɭɛɧɵɦɢ 
ɫɬɚɪɨɫɬɚɦɢ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɦ ɋɚɜɢɧɵɦ ɢ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ ɀɟɥɬɭɯɢɧɵɦ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɛɵɫɤɢ ɋɩɚɫɫɤɨɝɨ Ƚɨɪɨɞɟɧɫɤɨɝɨ, ɂɠɟɪɫɤɨɝɨ,  Ʉɭɣɜɨɲɫɤɨɝɨ, 
Ʉɟɥɬɭɲɫɤɨɝɨ, Ʉɨɪɛɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨ, əɪɜɨɫɨɥɶɫɤɨɝɨ, Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ ɢ 
Ɍɢɝɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɨɜ. 23  ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɛɵɫɤɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ 
ɩɢɫɰɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ «ɰɚɪɟɜɨɣ ɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɜɨɥɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɛɵɥɚ 
ɡɚ Ɉɪɟɯɨɜɫɤɢɦɢ ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɟ ɜ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
ɜ ɩɨɝɨɫɬɚɯ ɋɩɚɫɫɤɨɦ Ƚɨɪɨɞɟɧɫɤɨɦ, ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɫɤɨɦ Ʉɨɪɛɨɫɟɥɶɫɤɨɦ, 
ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɦ Ʉɭɣɜɨɲɫɤɨɦ, ɂɥɶɢɧɫɤɨɦ Ʉɟɥɬɭɲɫɤɨɦ».24 
     Ɏɨɪɦɭɥɹɪɵ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ 1611–1615 ɝɝ., ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɬɢɩɭ 
ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝ, ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪɵ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɢɞɚ, 
ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɩɪɟɚɦɛɭɥɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɥɢ ɢɦɟɧɚ ɦɢɪɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɥɟɞɨɜ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɨɧɹɬɵɯ 
ɜ ɞɨɡɨɪɟ ɧɟɬ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɵɥɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ. 
     Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɜɵɞɟɪɠɚɧɨ ɞɚɠɟ  ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɞɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɟ ɉɨɥɭɠɫɤɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ ɞɨɡɨɪɚ ɂɜɚɧɚ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɚ Ɇɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 
Ɏɟɞɨɪɚ ɇɢɤɢɬɢɱɚ ɇɟɤɥɸɞɨɜɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ Ɇɚɬɜɟɹ ɉɨɦɟɳɢɤɨɜɚ 1612 ɝ. 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɚɲɧɢ (ɜ ɨɛɠɚɯ) ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɠɢɬɨɱɧɨɫɬɢ 
                
23 Ɉɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɂɠɟɪɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ (ɛɟɡ ɧɚɱɚɥɚ). 1585 // ɊȽȺȾȺ. Ɏ. 1209. Ⱦ. 
16936. Ʌ. 223–241; Ɉɛɵɫɤɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɝɭɛɧɵɯ ɫɬɚɪɨɫɬ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ Ɍɪɟɬɶɹɤɚ ɋɚɜɢɧɚ ɢ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɀɨɥɬɭɯɢɧɚ ɜ ɋɩɚɫɫɤɨɦ Ƚɨɪɨɞɟɧɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɨ 
ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɜ ɩɨɝɨɫɬɟ. 1585. 29.05: ɬɚɦ ɠɟ. Ʌ. 242–253 ɨɛ.; Ɉɛɵɫɤ ɝɭɛɧɵɯ 
ɫɬɚɪɨɫɬ Ɍɪɟɬɶɹɤɚ ɋɚɜɢɧɚ ɢ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɀɟɥɬɭɯɢɧɚ ɨ ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɜɨ ȼɜɟɞɟɧɫɤɨɦ 
Ⱦɭɞɨɪɨɜɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. 1585. 10.06: ɬɚɦ ɠɟ. Ʌ. 254–262; Ɉɛɵɫɤ ɝɭɛɧɵɯ ɫɬɚɪɨɫɬ 
Ɍɪɟɬɶɹɤɚ ɋɚɜɢɧɚ ɢ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɀɟɥɬɭɯɢɧɚ ɨ ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɜ ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɦ 
əɪɜɨɫɨɥɶɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. 1585. 7.07: ɬɚɦ ɠɟ. Ʌ. 263ɚ–273 ɨɛ.; Ɉɛɵɫɤ ɝɭɛɧɵɯ ɫɬɚɪɨɫɬ 
Ɍɪɟɬɶɹɤɚ ɋɚɜɢɧɚ ɢ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɀɟɥɬɭɯɢɧɚ ɨ ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɜ ɂɥɶɢɧɫɤɨɦ 
Ʉɟɥɬɭɲɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. 1585. 6.05: ɬɚɦ ɠɟ. Ʌ. 274–288; Ɉɛɵɫɤ ɝɭɛɧɵɯ ɫɬɚɪɨɫɬ Ɍɪɟɬɶɹɤɚ 
ɋɚɜɢɧɚ ɢ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɀɟɥɬɭɯɢɧɚ ɨ ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɜ ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɦ Ʉɭɣɜɨɲɫɤɨɦ 
ɩɨɝɨɫɬɟ. 1585. 1.05: ɬɚɦ ɠɟ. Ʌ. 289–312; Ɉɛɵɫɤ ɝɭɛɧɵɯ ɫɬɚɪɨɫɬ Ɍɪɟɬɶɹɤɚ ɋɚɜɢɧɚ ɢ 
Ȼɨɝɞɚɧɚ ɀɟɥɬɭɯɢɧɚ ɨ ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɜ ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɫɤɨɦ Ʉɨɪɛɨɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. 
1585. 8.05: ɬɚɦ ɠɟ. Ʌ. 313ɚ–329 ɨɛ.; Ɉɛɵɫɤ ɝɭɛɧɵɯ ɫɬɚɪɨɫɬ Ɍɪɟɬɶɹɤɚ ɋɚɜɢɧɚ ɢ 
Ȼɨɝɞɚɧɚ ɀɟɥɬɭɯɢɧɚ ɨ ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɦɟɫɬɶɹɯ ɜ ɂɥɶɢɧɫɤɨɦ Ɍɢɝɨɞɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. 1585. 3.07: 
ɬɚɦ ɠɟ. Ʌ. 330–341. 
24 ɉɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ ɰɚɪɟɜɨɣ ɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɜɨɥɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɛɵɥɚ ɡɚ Ɉɪɟɯɨɜɫɤɢɦɢ 
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ȼɨɞɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɟ ɜ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɜ ɩɨɝɨɫɬɚɯ ɋɩɚɫɫɤɨɦ 
Ƚɨɪɨɞɟɧɫɤɨɦ, ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɫɤɨɦ Ʉɨɪɛɨɫɟɥɶɫɤɨɦ, ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɦ Ʉɭɣɜɨɲɫɤɨɣ, ɂɥɶɢɧɫɤɨɦ 
Ʉɟɥɬɭɲɫɤɨɦ ɩɢɫɶɦɚ ɢ ɦɟɪɵ ɂɜɚɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɫɵɧɚ Ȼɚɫɤɚɤɨɜɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɂɜɚɧɚ 
Ƚɚɥɚɤɬɢɨɧɨɜɚ. 1585, ɚɜɝ.  // ɊȽȺȾȺ. Ɏ. 1209. Ⱦ. 16936. Ʌ. 214–222 ɨɛ. 
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ɤɪɟɫɬɶɹɧ («ɦɨɥɨɬɱɢɟ», «ɫɟɪɟɞɧɢɟ») ɞɚɧɵ ɢɥɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɞɜɨɪɟ ɢɥɢ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɧɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɢɦɟɧ ɤɪɟɫɬɶɹɧ25. 
     ȼɨ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ (ɩɨ ɬɢɩɭ ɩɢɫɰɨɜɵɯ) ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥɹɪɨɜ. Ɋɹɞ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝ 
ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɪɨɤɚ: Ʌɭɤɢ 
ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ 1611 ɝ.26, Ɇɟɥɟɧɬɢɹ ȼɚɪɚɤɫɢɧɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ 
ɀɞɚɧɚ Ɋɹɛɢɧɢɧɚ 1612/13 ɝ. (ɛɟɡ ɬɨɱɧɨɣ ɞɚɬɵ)27, ɋɬɚɯɟɹ ȼɟɪɟɜɤɢɧɚ ɢ 
ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ Ⱥɥɟɤɫɟɹ ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ ɚɩɪɟɥɹ 1613 ɝ. 28 , Ʌɭɤɢ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ 
Ɇɢɥɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɂɜɚɧɚ Ɂɚɞɟɧɫɤɨɝɨ 1614 ɝ.29 
     ȿɞɢɧɨɠɞɵ, ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 1611 ɝ. ɜ Ɂɚɥɟɫɫɤɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɒɟɥɨɧɫɤɨɣ 
ɩɹɬɢɧɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɹ Ʉɨɫɢɰɤɢɣ ɢ ɋɚɛɟɥɶɫɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬɵ, ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ ɭɤɚɡɚɥɢ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɡɹɬɢɢ ɞɟɧɟɝ «ɡɚ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɤɨɪɦɚ» (ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ 
ɞɟɪɟɜɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫ ɨɛɠɢ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɩɨ 3 ɪɭɛɥɹ). 30  ȼ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ ɩɥɚɬɟɠɢ 
«ɨɛɟɠɧɨɣ ɞɚɧɢ».31 
     ȼ ɞɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɟ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɇɟɮɟɞɶɟɜɚ ɧɚ ɡɟɦɥɢ Ɂɜɚɞɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ 
ɜ ɑɟɪɟɧɱɢɰɤɨɦ ɢ Ɋɚɦɵɲɟɜɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɚɯ (ɦɚɣ 1613 ɝ.) ɜ ɤɨɧɰɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɭɤɚɡ ɨ ɧɨɜɨɦ ɩɨɜɟɪɫɬɚɧɢɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧ: ɧɚ ɨɛɠɭ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɤɥɚɫɬɶ 
25 ɞɜɨɪɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨ 2,5 ɞɜɨɪɚ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɩɚɲɧɢ ɩɪɢ ɞɟɫɹɬɢɱɟɬɜɟɪɬɧɨɣ 
ɨɛɠɟ32. ɗɬɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ «ɠɢɜɭɳɟɣ 
ɱɟɬɢ» («ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɱɟɬɢ») – ɧɨɜɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɠɟ 
ɛɭɞɟɬ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ Ɋɭɫɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɧɚ ɜɥɚɞɟɥɶɱɟɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. ȼ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɚɡ ɨ «ɞɜɨɪɨɜɨɣ» («ɠɢɜɭɳɟɣ») ɱɟɬɢ 
ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɧɚ Ɂɟɦɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ 1619 ɝ. ȼ 1620 ɝ. ɧɨɜɵɣ ɭɤɚɡ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ 
ɜɨɫɶɦɢ Ɂɚɦɨɫɤɨɜɧɵɯ ɭɟɡɞɚɯ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɧɨɜɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ ɭɠɟ ɜ 40 ɭɟɡɞɚɯ.33 
     Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ «ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɱɟɬɢ» ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɹɬɢɧ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɦɟɫɬɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɑɟɪɟɧɱɢɰɤɨɝɨ 
ɩɨɝɨɫɬɚ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 1612 ɝ. ɉɨɞɶɹɱɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɇɟɮɟɞɶɟɜ ɜ ɩɨɦɟɫɬɶɟ 
ɂɜɚɧɚ əɤɭɲɤɢɧɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥ «ɠɢɜɭɳɢɯ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɞɟɪɟɜɟɧɶ, ɚ ɜ 
ɧɢɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɜɨɫɟɦɶ ɱɟɥɨɜɟɤ; ɩɚɲɧɢ ɠɢɜɭɳɢɟ ɩɨɞ ɧɢɦɢ ɬɪɢ 
ɨɛɠɢ ɛɟɡ ɱɟɬɜɟɪɬɢ, ɚ ɧɚ ɨɛɠɭ ɤɥɚɞɟɧɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɩɨ ɞɜɚɬɰɚɬɢ ɩɨ ɩɹɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɜɟɲɧɟɸ ɜɨɞɨɸ ɨɬ ɂɥɶɦɟɧɹ ɨɡɟɪɚ ɪɨɠɶ 
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ɜɵɦɨɱɢɥɨ, ɢ ɹɪɨɜɨɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɧɟ ɫɟɹɧɨ, ɢ ɨɬ ɬɹɝɥɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ 
ɨɯɭɞɚɥɢ».34 
     ɉɪɹɦɨɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ «ɞɜɨɪɨɜɭɸ ɱɟɬɜɟɪɬɶ» ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɧɟɬ, ɧɨ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɫɱɟɬ ɠɢɜɭɳɢɯ ɨɛɟɠ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ ɱɢɫɥɨ ɞɜɨɪɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɚ 
ɨɛɠɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 25 ɞɜɨɪɨɜ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ 
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɢɡɦɟɥɶɱɚɧɢɟ  ɬɹɝɥɵɯ ɧɚɞɟɥɨɜ «ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɩɢɫɶɦɭ» – 1/12, 
1/24, 1/32, 1/64 ɨɛɠɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɫɱɟɬ ɨɛɟɠ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɠɢɜɭɳɢɯ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɞɜɨɪɨɜ ɧɚɦ ɩɨɤɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɑɟɪɬɢɰɤɨɦ 
ɩɨɝɨɫɬɟ. ɉɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɡɟɦɥɢ, ɪɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɦɟɫɬɶɹ ɜ ɷɬɨɦ 
ɩɨɝɨɫɬɟ ɢɡ ɞɜɨɪɰɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɢɡ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ; ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɧɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶ ɬɚ ɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɚɤɚɹ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. 
«ɉɟɪɟɩɢɫɧɵɟ» ɤɧɢɝɢ ɑɟɪɬɢɰɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ 1612 ɝ. ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ Ɇɢɯɚɢɥɚ 
ɇɟɮɟɞɶɟɜɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɧɟ ɞɨɡɨɪɧɵɯ, ɚ ɩɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ 
ɤɧɢɝ, ɭɱɢɬɵɜɚɜɲɢɯ «ɜɫɹɤɢɣ» ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɣ ɜɨɟɜɨɞɨɣ 
ɇɢɤɢɬɨɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɟɦ ȼɵɲɟɫɥɚɜɰɟɜɵɦ.35  
     ɂɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜ 
ɧɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɜɟ ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɢɯ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚɦ. 36  Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ – ɞɨɡɨɪɧɚɹ 
ɩɟɪɟɱɧɟɜɚɹ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ 1611/12 ɝ. «ɩɢɫɚɧɚ 
ɩɨ ɞɨɡɨɪɧɵɦ ɨɬɩɢɫɹɦ», «ɚ ɝɞɟ ɨɬɩɢɫɟɣ ɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɨ, ɩɨ ɨɛɵɫɤɭ ɢ ɩɨ 
ɫɤɚɫɤɟ ɩɨɩɨɜɫɤɨɣ ɢ ɜɨɥɨɫɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ».37 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɩɨ ɩɨɝɨɫɬɚɦ, ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɝɨɫɬɨɜ – ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹɦ («Ɂɚ ɂɜɚɧɨɦ Ɇɚɪɬɶɹɧɨɜɵɦ 
ɩɨ ɞɨɡɨɪɭ ȼɟɥɶɹɦɢɧɚ Ɍɪɭɫɨɜɚ ɫ ɬɨɜɚɪɵɳɢ ɜ ɠɢɜɭɳɟɦ ɩɨɥ-ɩɨɥɬɪɟɬɢ 
ɨɛɠɢ»38 ɢ ɬ. ɞ.), ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɚɲɧɟ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɯ ɧɟɬ. 
     ȼɬɨɪɚɹ – ɞɨɡɨɪɧɚɹ ɤɧɢɝɚ ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɞɨɡɨɪɚ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ 
ɇɢɤɢɬɢɱɚ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɋɟɦɟɣɤɢ ɒɭɫɬɨɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ 
ɦɚɪɬɟ 1615 ɝ.  «ɩɨ ɪɨɫɩɢɫɢ ɡɚ ɩɨɩɨɜɫɤɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ, ɯɬɨ ɢɦɹɧɧɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ 
ɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚ ɩɚɲɧɟ ɠɢɜɟɬ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɞɨɡɨɪɭ ɨɬ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɝɢɛɥɢ ɢ ɩɨɦɟɪɥɢ ɢ 
ɪɨɡɨɲɥɢɫɶ ɛɟɡɜɟɫɬɧɨ».39 Ʉɧɢɝɭ ɫɤɪɟɩɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɡɨɪɳɢɤɢ. 
     ɂɬɚɤ, ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɜɫɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɹɬɢɧ 1611–1615 ɝɝ., ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɨɛɳɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ, ɟɞɢɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɡɨɪɨɜ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ. ȼɢɞ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɩɨɧɹɬɵɯ ɜɨɡɧɢɤ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɨɛɵɫɤɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɢ «ɨɫɧɨɜɧɨɣ» ɮɨɪɦɭɥɹɪ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ 
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ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɧɢɝ «ɩɢɫɶɦɚ ɢ ɦɟɪɵ» – ɩɢɫɰɨɜɵɯ – ɬɚɤɠɟ 
ɜɥɢɹɥɨ ɤɚɤ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜ 1611-1615 ɝɝ., ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɭɸ ɜ ɞɨɡɨɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɨɛɨɢɯ 
ɜɢɞɨɜ. 
 
 

ȼ.Ⱥ. Ⱥɪɚɤɱɟɟɜ 
 

Ʉ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɹɝɥɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ  
ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 

 ɜ 1611–1616 ɝɝ. 
 

     ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɫɟɧɢɹ ɬɹɝɥɚ ɩɨɫɚɞɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ 
XVI–ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ 1610–1690-ɯ ɝɝ. ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɢ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ ɢ ɞɚɸɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɮɭɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ.1 Ɉɬ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɚɪɯɢɜɚɯ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɫɜɨɞɢɦɵɟ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ XVI–ɧɚɱɚɥɭ XVII ɜ. ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.2  
     ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɬɪɚɡɢɜɲɢɦ ɧɟɫɟɧɢɟ ɬɹɝɥɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ  ɲɟɫɬɢ ɥɟɬ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ. ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɜ 1960–80-ɯ ɝɝ. ɪɚɛɨɬɭ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ 
ɢɡɭɱɚɥɢ ɂ.ɂ.ɋɩɚɫɫɤɢɣ ɢ Ⱥ.ɋ.Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ɚ ɤɚɛɚɥɶɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɛɵɥɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ȼ.Ɇ.ɉɚɧɟɹɯɨɦ 3 . ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɜ ɷɬɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ȼ.Ⱥ.ȼɚɪɟɧɰɨɜɚ ɢ Ƚ.Ɇ.Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɢɡɞɚɧɢɸ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ  ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɤɧɢɝ 1610/11 ɢ 1613/14 

                
1  Ʌɚɩɩɨ-Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɣ Ⱥ.ɋ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ ɋɦɭɬɵ ɞɨ ɷɩɨɯɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. ɋɉɛ., 1890; ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣ 
ɋ.Ȼ. ɋɟɦɶ ɫɛɨɪɨɜ ɡɚɩɪɨɫɧɵɯ ɢ ɩɹɬɢɧɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ɇɢɯɚɢɥɚ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ. Ɇ., 1908; Ȼɭɥɝɚɤɨɜ Ɇ.Ȼ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ 
XVII ɜɟɤɟ. Ɇ., 2004. 
2  Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱ Ƚ.ȼ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ Ɋɭɫɢ  XVI–ɩɟɪɜɨɣ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢ XVII ɜ. // ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɋɋɊ. 1972. ʋ 3. ɋ. 65–84; Ʉɨɡɥɨɜ ɋ.Ⱥ., Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ Ɂ.ȼ. 
ɇɚɥɨɝɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨ XIX ɜ. ɋɉɛ., 2001.  
3 ɋɩɚɫɫɤɢɣ ɂ.ɂ. ɑɟɤɚɧɤɚ ɤɨɩɟɟɤ ɲɜɟɞɫɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜ 1611–1617 ɝɝ. // 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ʌ., 1972. ȼɵɩ. 6; ɉɚɧɟɹɯ ȼ.Ɇ. 
Ʉɚɛɚɥɶɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVII ɜ.// ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ʌ., 1979. ȼɵɩ. 11. ɋ. 89–113. 
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ɝɝ. 4  ȼɚɠɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ ɫɬɚɥɚ ɤɧɢɝɚ Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɥɢɧɚ. 5 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɧɟɫɟɧɢɸ ɬɹɝɥɚ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ XVII ɜ. ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
     Ɋɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɛɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚɦɢ ɗ.Ʌɺɮɫɬɪɚɧɞ ɢ 
Ʌ.ɇɨɪɞɤɜɢɫɬ.6 ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɧɟɫɟɧɢɹ ɬɹɝɥɚ) ɩɨɫɚɞɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. Ɇɵ ɫɬɚɜɢɦ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɬɚɤɠɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɮɢɫɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɝɨɪɨɞɚɯ. ɉɟɪɢɨɞ 1611–1616 ɝɝ. ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧ  ɟɳɟ ɋ.Ȼ.ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɦ. 7  ɋɨɜɩɚɞɚɹ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ 
ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɢɫɤɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɢɜɧɨɫɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɢɫɤɚ.  
     ɉɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɤɨɪɨɧɵ, ɚ ɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɟɥɵɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ 
ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɣɫɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɮɢɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɜ ɨɤɤɭɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɡɟɦɥɹɯ ɫɬɚɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɟɦɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɧɟɫɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɬɹɠɟɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɵɪɚɠɚɜɲɢɯɫɹ ɤɚɤ ɜ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɪɹɦɵɯ ɢ 
ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɟɪɧɵɯ ɫɥɭɠɛɚɯ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ.  
     Ɉɛɴɟɦ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ ɫ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. ɂɡ ɞɟɥɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢ 1676 ɝ. ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɜɵɩɢɫɶ ɢɡ ɞɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ȼ.Ɉɜɰɵɧɚ 1606/07 
ɝ., ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫ ɫɨɯɢ ɧɚ Ɍɨɪɝɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜɡɢɦɚɥɚɫɶ 
ɫɭɦɦɚ ɜ 41 ɪɭɛɥɶ 23 ɚɥɬɵɧɚ ɢ 5 ɞɟɧɟɝ 8 . ɗɬɚ ɫɭɦɦɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɚ ɫ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɨ ɩɨɫɨɲɧɨɦ ɨɛɥɨɠɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜ ɜ ɤɨɧɰɟ XVI–ɧɚɱɚɥɟ 
XVII ɜ.: ɬɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɩɨɫɚɞɚ ȼɨɥɨɝɞɵ ɜɡɢɦɚɥɨɫɶ ɨɬ 33 ɞɨ 42 ɪɭɛ. ɫ 
ɫɨɯɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɭ ɫɭɦɦɭ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɚɧɧɵɟ, ɹɦɫɤɢɟ, ɩɪɢɦɟɬɧɵɟ, 
ɩɨɥɨɧɹɧɢɱɧɵɟ, ɩɢɳɚɥɶɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ. 9  Ⱦɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
                
4  ȼɚɪɟɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɢ ɤɭɩɟɱɟɫɬɜɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɤɧɢɝ 
1610/11 ɢ 1613/14 ɝɝ. // Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇ., 
1994. ɋ. 93–116; Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 1610/11 ɢ 1613/14 ɝɝ. ɋɉɛ., 
1996.  
5 ɋɟɥɢɧ Ⱥ.Ⱥ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɋɦɭɬɵ. ɋɉɛ., 2008. 
6 Löfstrand E., Nordquist L. Accounts of an Occupied City. Stockholm, 2005, 2009. V. I–
II. 
7  ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɋ.Ȼ. ɍɤɚɡ.ɫɨɱ; ɇɨɜɟɣɲɢɣ ɨɛɡɨɪ ɫɦ.: Ʉɨɡɥɨɜ ɋ.Ⱥ, Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ Ɂ.ȼ. 
ɇɚɥɨɝɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨ XIX ɜ. ɋɉɛ., 2001. 
8 ɉɢɫɰɨɜɵɟ ɢ ɩɟɪɟɩɢɫɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ XVII–ɧɚɱ. XVIII ɜ. ɋɉɛ., 2003. 
ɋ. 59. 
9 ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɋ.Ȼ. ɋɨɲɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ. Ɇ., 1915. Ɍ. 1. ɋ. 146–152. 
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ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɮɢɫɤɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ 1611–1616 ɝɝ., ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɡɚɦɟɧɹɥɢ ɥɢ «ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ» ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɥɨɝɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɨɧɢ 
ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ. 
     ȼɚɠɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ ɬɹɝɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥɢ 
ɜɟɪɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɬɚɦɨɠɧɹɯ, ɤɚɛɚɤɚɯ, ɛɚɧɹɯ ɢ ɦɟɥɶɧɢɰɚɯ. ȼ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ 
ɤɨɧɰɚ XVI ɜ. ɫɛɨɪ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɧɚ ɨɬɤɭɩ ɥɢɛɨ ɨɬɞɚɱɢ «ɧɚ ɜɟɪɭ». Ɍɚɤ, ɜ ɦɚɪɬɟ 1584 ɝ. ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ 
ɩɨɲɥɢɧɚ ɫ Ɍɨɪɝɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɵɥɚ ɨɬɞɚɧɚ ɧɚ ɨɬɤɭɩ Ⱥɮɨɧɶɤɟ ɇɟɮɟɞɶɟɜɭ, 
ɚ ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1584 ɝ. ɫɛɨɪ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ ɛɵɥ ɩɟɪɟɞɚɧ «ɧɚ ɜɟɪɭ 
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚɦ. Ɍɚɤɚɹ ɠɟ ɫɭɞɶɛɚ ɩɨɫɬɢɝɥɚ ɫɛɨɪ ɩɨɥɚɜɨɱɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ, 
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1584 ɝ. «ɧɚ ɜɟɪɭ».10 ɋɛɨɪɵ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ, ɜɟɫɱɟɣ, 
ɩɨɦɟɪɧɨɣ ɢ ɩɨɤɨɪɟɱɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧ ɧɚ Ɍɨɪɝɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɛɵɥɢ ɞɚɧɵ ɧɚ 
ɨɬɤɭɩ ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1587 ɝ.11 
     ȼ 1611–1616 ɝɝ. ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ ɛɵɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɛɨɪɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɩɨɲɥɢɧ «ɜɟɪɧɵɦɢ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ» ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ 
ɝɨɥɨɜ. ȿɫɥɢ ɜ 1580-ɯ ɝɝ. ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɨɲɥɢɧ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɪɚɡɧɵɟ 
ɨɬɤɭɩɳɢɤɢ ɢ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɢ, ɬɨ ɜ 1613/14 ɝ. ɫɛɨɪ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɲɥɢɧ – 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɚɦɝɢ, ɡɚɦɵɬɧɨɣ, ɜɟɫɱɟɣ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ, ɚɧɛɚɪɧɨɣ – ɛɵɥ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɜ ɪɭɤɚɯ ɝɨɥɨɜ ɂɜɚɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɢ ɉɚɪɮɟɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɬɤɭɩɨɜ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɭɩɟɱɟɫɤɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɢ 
ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɵɥɨ ɜɵɡɜɚɧɨ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.  
     ȼ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɛɚɰɤɢɯ 
ɝɨɥɨɜ ɢ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɨɜ. ȼɢɧɧɵɟ ɢ ɩɢɜɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɩɨɱɬɢ ɨɬ 
ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ, ɤɪɨɦɟ 1615/16 ɝ.  ɂ.ɇɨɪɞɥɚɧɞɟɪ ɫɞɟɥɚɥɚ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɞɨ 1614 ɝ. ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɪɢ ɤɚɛɚɤɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤ 
1616 ɝ. ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɞɜɚ.12 Ʉɚɤ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ȼ.Ⱥ.ȼɚɪɟɧɰɨɜ ɢ Ƚ.Ɇ.Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ɜ 
1611 ɝ. ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɢ ɜɢɧɧɵɣ ɩɨɝɪɟɛ, ɩɢɜɧɚɹ ɢ ɜɢɧɧɚɹ 
ɜɚɪɧɢɰɵ ɢ ɤɚɛɚɤɢ, ɤ ɫɥɭɠɛɟ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ 4 ɤɚɛɚɰɤɢɯ ɝɨɥɨɜɵ, 
15 ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 2 ɞɶɹɤɚ. 13  ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɛɚɤɚɦɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɝɨɫɬɶ ɂɫɬɨɦɚ Ⱦɟɦɢɞɨɜ, ɨɩɢɪɚɜɲɢɣɫɹ ɧɚ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ʉɚɛɚɰɤɨɟ ɞɟɥɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, 
ɲɟɞɲɟɝɨ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ 

                
10 ȼɟɥɢɤɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVI ɜ. ɋɉɛ., 2001. ɋ. 33–34, 40.  
11 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 43–45. 
12  ɇɨɪɞɥɚɧɞɟɪ ɂ. Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɚɛɚɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ 1611–1617 ɝɝ. // ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. ɋɉɛ., 1997. ȼɵɩ. 6 
(16). ɋ. 182–188. 
13 ȼɚɪɟɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ., Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɋɉɛ., 1999. ɋ. 
109. 
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ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɬɹ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɧɧɵɯ ɢ ɩɢɜɧɵɯ ɤɧɢɝ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɢɫɱɢɫɥɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɤɚɛɚɰɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɟɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ.  
     ɑɟɬɜɟɪɨ ɦɟɥɶɧɢɱɧɵɯ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɨɜ ɜ 1611 ɝ. ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭ 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɥɶɧɢɰ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɭɸ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɡɟɪɧɚ ɞɥɹ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɝɚɪɧɢɡɨɧɨɜ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɛɚɧɶ ɢ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɛɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɨ ɱɟɦ 
ɛɥɟɫɬɹɳɟ ɧɚɩɢɫɚɥ Ⱥ.ɒɺɛɟɪɝ. 14  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɞɨɯɨɞɟ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɨɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɛɚɧɧɵɟ, ɢ 
ɦɟɥɶɧɢɱɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɦɟɧɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɚ.  
     ɋɥɭɠɛɵ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɢ ɬɚɤɭɸ ɜɚɠɧɭɸ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɭɞɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɚɪɨɫɬɵ ɫɭɞɧɵɯ ɞɟɥ ɢ 
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ 1611 ɝ. ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɨɫɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɂɜɚɧ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜ ɫɵɧ ɉɟɩɟɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚ – ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɜɚɧɨɜ ɫɵɧ 
ɲɨɥɤɨɜɧɢɤ15. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɟɦɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɛɟɪɟɬ ɧɚɱɚɥɨ 
ɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 1518 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ «ɢɡ ɭɥɢɰ ɥɭɬɱɢɟ ɥɸɞɢ 48 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɤ ɰɟɥɨɜɚɧɶɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ». ɗɬɢ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 4 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɭɞɟ ɬɢɭɧɚ, ɫɦɟɧɹɹɫɶ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ16. 
ȼ ɯɨɞɟ ɡɟɦɫɤɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ 1555–1556 ɝɝ. ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɜ ɛɵɥ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧ, ɧɨ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɫɬɚɪɨɫɬɚɦɢ ɢ 
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ.  ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɠɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɦɟɧɵ 
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɜ ɜɨɟɜɨɞɚɦɢ ɜ 1580-ɯ ɝɝ. ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɷɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
ɋɦɭɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɨɛɳɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɟɦɫɤɢɯ ɦɢɪɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɧɚɲɥɚ ɫɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ. 
     ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɩɨɪɧɵɦ ɜ ɫɢɥɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɩɪɹɦɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ «Ʉɧɢɝɚ ɫɛɨɪɚ ɞɟɧɟɝ» 
ɢ «Ʉɧɢɝɚ ɫɛɨɪɚ ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ ɞɟɧɟɝ» 1614–1616 ɝɝ. 17 , ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɩɪɹɦɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɫ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ. Ʉɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɡɚ ɫɛɨɪ ɞɟɧɟɝ ɛɵɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɡɟɦɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɩɹɬɢɤɨɧɟɰɤɢɟ 
ɫɬɚɪɨɫɬɵ. ȼ ɤɧɢɝɟ 1614–1616 ɝɝ. ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɬɚɤɠɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ, ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɜɢɝɚɥɢɫɶ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ 
ɩɨɫɚɞɫɤɢɟ ɥɸɞɢ.  

                
14 Sjoberg A. The Public Sauna in Novgorod 1611–1615//Scando-Slavica. 22. 1976. P. 
125–137. 
15 Lofstrand E., Nordquist L. Accounts of an Occupied City. Stockholm, 2005. V. I. P. 270. 
16 ɉɨɥɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ. ɋɉɛ., 1848. Ɍ. 4. ɋ. 540. 
17 RA, NOA. Serie 1:2, 1:35.  
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     ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ ɢɡɜɟɫɬɟɧ  ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɜɬɨɪɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVI ɜ., ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɚɪɯɢɜɨɜ ɞɜɭɯ ɩɫɤɨɜɫɤɢɯ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ – ɉɹɬɧɢɰɤɨɝɨ ɢ ɋɟɪɝɢɟɜɫɤɨɝɨ. ɗɬɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɛɵɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧ 
ɜ ɝɭɛɚɯ ɉɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɬɩɢɫɶ Ɇɚɤɨɜɟɹ 
əɤɨɜɥɟɜɚ «ɢɫ ɋɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɝɭɛɟ», ɤɨɬɨɪɵɣ 16 ɦɚɹ 1569 ɝ. ɫɨɛɪɚɥ ɞɟɧɶɝɢ 
«ɜ ɩɨɫɨɯɭ», ɬ. ɟ. ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɫɨɲɧɨɝɨ ɨɩɨɥɱɟɧɢɹ. Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ 
ɫɛɨɪɳɢɤɢ ɢɡ ɝɭɛ ɩɨɞɱɢɧɹɥɢɫɶ ɫɬɚɪɨɫɬɚɦ ɢ ɞɚɧɶɳɢɤɚɦ ɫɟɦɢ ɡɚɫɚɞ 
ɉɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ. ȼ ɭɤɚɡɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟ 1570 ɝ. ɢ ɨɬɩɢɫɢ 1574 ɝ. 
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ «ɞɚɧɳɢɤ ɂɜɚɧ ɋɪɟɡɧɟɜ ɫ Ɂɚɜɟɥɢɰɤɨɣ ɡɚɫɚɞɵ», ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɫɨɛɢɪɚɬɶ «ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵ ɜɫɹɤɢɟ ɩɨɞɚɬɢ» ɫ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɋɟɪɝɢɟɜɚ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ 1570 ɝ., ɚ ɜ 1574 ɝ. ɫɨɛɪɚɥ ɩɨɱɬɢ ɞɜɚ ɪɭɛɥɹ «ɹɦɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɢɦɟɬɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɡɚ ɝɨɪɨɞɨɜɵɟ, ɢ ɡɚ ɡɚɫɟɱɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɢ ɩɢɳɚɥɶɧɵɯ ɞɟɧɟɝ, 
ɢ ɫ ɩɨɲɥɢɧɵ, ɢ ɡɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɧɚ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɧɚ 82 ɝɨɞ 
ɞɟɧɟɝ ɜɡɹɥ ɪɭɛɥɶ ɞɜɟ ɞɟɧɝɢ, ɞɚ ɧɚ ɩɨɞɶɹɱɢɯ ɞɚɧɧɵɯ 10 ɞɟɧɟɝ, ɞɚ ɡɚ 
ɧɚɦɟɫɬɧɢɱɢ ɞɨɯɨɞɵ».18  ȼ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɩɫɤɨɜɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɯɨɞɟ ɡɟɦɫɤɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ 1550-ɯ ɝɝ. ɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ XVII ɜ.  
     Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɛɨɪɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢ ɞɚɬɢɪɨɜɤɢ «Ʉɧɢɝɢ ɫɛɨɪɚ ɞɟɧɟɝ». ɇɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɮɢɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ 15 ɮɟɜɪɚɥɹ, 
ɤɨɝɞɚ 6 ɝɪɭɩɩ ɢɡ 13 ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ ɧɚɥɨɝɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ  ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ ɢɥɢ 
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫ ɧɟɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɯ ɬɹɝɥɟɰɨɜ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɬɹɝɥɟɰɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɫɴɟɡɠɭɸ ɢɡɛɭ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɧɚɡɜɚɧɵ ɩɨɫɚɞɫɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɚ Ɏɟɞɨɪ Ɉɞɢɧɰɨɜ ɫ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɦ Ʌɚɡɚɪɟɜɵɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫ ɋɨɮɢɣɫɤɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɨ ɫɛɨɪɟ ɞɟɧɟɝ ɫ ɩɨɫɚɞɚ 
ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ.  
     Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɟɧɟɝ ɤɨɥɟɛɚɥɨɫɶ 
ɨɬ 200 ɞɨ 9 ɪɭɛɥɟɣ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1–1,5 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɫɭɦɦɵ ɨɬ 
3630 ɞɨ 1450 ɪɭɛ. ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɦɫɹ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ ɤɧɢɝɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12 580,5 ɪɭɛ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɤɧɢɝɟ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɢɯ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɰɢɮɪɚɦɢ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ 
Ⱦ.Ɏɥɟɬɱɟɪɚ ɜ 1580-ɯ ɝɝ. ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢ 35 000 ɪɭɛ. ɱɟɬɜɟɪɬɧɵɯ 
ɫɛɨɪɨɜ 19 . ɋɭɦɦɚ ɜ 12,5 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɬɪɟɬɶ ɝɨɞɨɜɨɣ ɫɭɦɦɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ, ɞɨ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɩɨɫɬɭɩɚɜɲɟɝɨ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɱɟɬɜɟɪɬɶ.  
     Ⱦɚɬɢɪɨɜɤɚ «Ʉɧɢɝɢ ɫɛɨɪɚ ɞɟɧɟɝ» 1613 ɝɨɞɨɦ ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ 
Ʉ.əɤɭɛɨɜɵɦ ɫɭɝɭɛɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɛɟɡ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ 

                
18 Ʉɢɫɟɥɟɜ ɘ.ɇ. ɋɟɪɝɢɟɜɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ …. ɋ. 34; ɊȽȻ. Ɏ. 178. Ʉɚɪɬ. 10974. ʋ 8. 
19 ɋɟɪɟɞɨɧɢɧ ɋ.Ɇ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ Ⱦɠɢɥɶɫɚ Ɏɥɟɬɱɟɪɚ «Of the Russe Common Wealth» ɤɚɤ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ. ɋɉɛ., 1891. ɋ. 334. 
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ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 20  ɉɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɬɢɪɨɜɤɚ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɭɬɨɱɧɟɧɚ. ɋɪɟɞɢ ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ ɧɚɥɨɝɨɜ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵ Ɉɜɫɟɣ Ɋɟɡɚɧɨɜ ɢ 
ɩɨɞɶɹɱɢɣ ɂɜɚɧ Ɂɚɞɟɧɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɨ «ɜɟɥɟɧɨ ɫɨɛɪɚɬɢ 1658 ɪɭɛɥɟɜ 
25 ɚɥɬɵɧ».21 Ɋɟɡɚɧɨɜ ɢ Ɂɚɞɟɧɫɤɢɣ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɧɚɥɨɝɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1 ɩɨ 31 
ɹɧɜɚɪɹ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɢɯ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ ɡɚɛɢɪɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɫɴɟɡɠɭɸ ɢɡɛɭ. Ɇɟɠɞɭ 
ɬɟɦ ɫɪɟɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɪɢɢ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɩɨɞɛɨɪɤɚ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɢ ɩɚɦɹɬɟɣ 1612–1615 ɝɝ., ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 2 ɹɧɜɚɪɹ 1614 ɝ. ɩɚɦɹɬɶ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦ ɫɛɨɪɳɢɤɚɦ – Ɉɜɫɟɸ 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱɭ Ɋɟɡɚɧɨɜɭ ɢ ɩɨɞɶɹɱɟɦɭ ɂ.Ɂɚɞɟɧɫɤɨɦɭ.22 ȼ ɧɟɣ ɫɛɨɪɳɢɤɚɦ 
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɨ «ɜɡɹɬɢ ɫ ɉɟɪɜɨɝɨ ɞɟɬɟɣ ɉɪɨɤɨɮɶɟɜɚ ɫ ɋɬɟɩɚɧɚ ɞɚ ɫ ɂɜɚɧɚ» 
«ɩɨ ɛɨɹɪɫɤɨɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ» ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɯ ɨɬɰɚ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ «ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ ɞɟɥɚ ɜ ɋɜɟɸ». 23 
ɉɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ «Ʉɧɢɝɚ ɫɛɨɪɚ ɞɟɧɟɝ» 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɚ ɹɧɜɚɪɟɦ-ɮɟɜɪɚɥɟɦ 1614 ɝ. 
     ȼɬɨɪɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɤɚɤ «Ʉɧɢɝɚ ɫɛɨɪɚ ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ ɞɟɧɟɝ» 1614–
1616 ɝɝ. Ʉɧɢɝɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ 
ɝɨɞɚɦ: ɞɨ 19 ɚɩɪɟɥɹ 1614 ɝ., 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1614 – 2 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1615 ɝ., 12 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1615 – 8 ɚɜɝɭɫɬɚ 1616 ɝ.  Ɂɚɞɚɱɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɧɢɝɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ 
ɬɨɱɧɨ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɟɚɦɛɭɥɟ ɤ ɪɨɫɩɢɫɢ ɫɛɨɪɚ ɞɟɧɟɝ 28 ɞɟɤɚɛɪɹ 1614 
ɝ.: «Ʌɟɬɚ 7123 ɞɟɤɚɛɪɹ ɜ 28 ɞɟɧɶ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɩɹɬɢɤɨɧɟɰɤɢɯ ɧɨɭɝɨɪɨɞɰɤɢɯ 
ɫɬɚɪɨɫɬ Ʉɢɪɢɥɚ Ɇɨɥɨɞɨɠɧɢɤɚ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɩɨɫɚɞɰɤɢɟ ɬɹɝɥɵɟ ɥɸɞɢ 
ɫɚɥɞɚɬɰɤɢɯ ɞɟɧɟɝ ɡɛɨɪɳɢɤɢ Ɍɪɟɬɶɹɤ Ɇɨɥɨɤɨɜ ɫɟɪɟɛɪɹɧɢɤ ɞɚ ɂɜɚɧ 
Ɉɮɨɧɚɫɶɟɜ ɤɨɥɚɱɧɢɤ ɡɛɢɪɚɥɢ ɩɨ ɨɤɥɚɞɧɵɦ ɤɧɢɝɚɦ ɝɨɫɬɹ ɉɟɪɜɨɝɨ 
ɉɪɨɤɨɮɶɟɜɚ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɩɨ ɪɚɡɤɥɚɞɭ ɩɹɬɢɤɨɧɟɰɤɢɯ ɫɬɚɪɨɫɬ Ʉɢɪɢɥɚ 
Ɇɨɥɨɞɨɠɧɢɤɚ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɫ ɧɨɭɝɨɪɨɞɤɢ ɩɨ 26 ɚɥɬɵɧ ɩɨ 4 ɞɟɧɶɝɢ. ɂ ɱɬɨ 
ɜɡɹɬɨ ɭ ɩɪɟɠɧɢɯ ɡɛɨɪɳɢɤɨɜ, ɢ ɱɬɨ ɫ ɋɨɮɟɣɫɤɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɫ Ɍɨɪɝɨɜɵɟ 
ɭɥɢɬɰɤɢɟ ɡɛɨɪɳɢɤɢ ɫɚɥɞɚɬɰɤɢɯ ɞɟɧɟɝ ɫɜɨɢɯ ɡɛɨɪɨɜ ɫɨɛɪɚɜ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ, ɢ 
ɬɨɦɭ ɤɧɢɝɢ».24 ɋɨɛɪɚɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ «ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɭ ɤɚɡɧɭ» ɧɚ 
ɢɦɹ ə.Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ.  
     Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɛɨɪɨɜ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɦɟɧɹɥɚɫɶ. Ⱦɜɚ 
ɩɟɪɜɵɯ «ɛɨɪɚ», ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧ 19 ɚɩɪɟɥɹ 1614 ɝ., 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɢ, ɜɢɞɢɦɨ, ɦɟɫɹɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚ ɨɞɢɧ «ɛɨɪ» 
ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 1100 ɪɭɛɥɟɣ. ɋ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1614 ɝ. ɫɛɨɪ ɞɟɧɟɝ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɩɪɢɱɟɦ ɞɨ 7 ɦɚɪɬɚ 1615 ɝ. ɡɚ ɨɞɢɧ «ɛɨɪ» 
ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɩɨ 400 ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɫ 17 ɦɚɪɬɚ – ɩɨ 350. ɋ 13 ɚɜɝɭɫɬɚ 1615 ɝ. ɤ 
ɫɛɨɪɚɦ ɫ ɩɨɫɚɞɚ ɩɪɢɛɚɜɢɥɢɫɶ ɫɛɨɪɵ ɫ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ 89 ɪɭɛɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤ ɦɚɸ 1616 ɝ. ɜɵɪɨɫɥɢ ɞɨ ɫɭɦɦɵ ɜ 350 
ɪɭɛɥɟɣ. ȼɫɟɝɨ ɫ ɩɨɫɚɞɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ ɡɚ 1614/15 ɝɨɞ ɛɵɥɨ 
                
20 əɤɭɛɨɜ Ʉ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ // ɑɈɂȾɊ. 
1890. Ʉɧ. 1. ɋ. 1–38. 
21 RA, NOA. Serie 1:35. K. 4. 
22 Löfstrand E., Nordquist L. Accounts of an Occupied City. Stockholm, 2005. V. II. Ɋ. 56. 
23 RA, NOA. Serie 2:23. Ʌ. 4.  
24 RA, NOA. Serie 1:35. ʋ 21. P. 154. 
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ɫɨɛɪɚɧɨ 13387 ɪɭɛɥɟɣ ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ ɞɟɧɟɝ, ɚ ɡɚ 1615/16 ɝ. – 18 050 ɪɭɛɥɟɣ 
(ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1).  

 
            Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɫɛɨɪɨɜ ɫ ɩɨɫɚɞɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜ 1613–1616 ɝɝ. 
 
   ȼɢɞɵ ɧɚɥɨɝɨɜ       1613/14       1614/15        1615/16 
ɑɟɬɜɟɪɬɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ 
(ɪɭɛ.) 

      12580,5    

Ⱦɟɧɶɝɢ ɧɚ ɫɨɥɞɚɬ-
ɫɤɢɣ ɤɨɪɦ (ɪɭɛ.) 

       2200        13387           18050 

 
     ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɹɝɥɵɯ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜ 
1611–1616 ɝɝ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɣ ɩɨ ɩɨɥɧɨɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɝɨɪɨɠɚɧ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɪɨɞɨɦ (ɫɦ. 
ɬɚɛɥ. 2).  

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɹɝɥɚ 

     1611/12      1612/13     1613/14    1614/15    
1615/16 

  1616/17

ɉɪɢɯɨɞɧɨ-
ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ ɜɢɧɧɨɝɨ 
ɩɨɝɪɟɛɚ 

     

ȼɢɧɧɵɟ ɢ 
ɩɢɜɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 

ȼɢɧɧɵɟ ɢ 
ɩɢɜɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 

ȼɢɧɧɵɟ ɢ 
ɩɢɜɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 

ȼɢɧɧɵɟ ɢ 
ɩɢɜɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

 ȼɢɧɧɵɟ 
ɢ 
ɩɢɜɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɢɟ ɢ 
ɜɢɧɨɜɚɪɟɧɢɟ 

 ȼɢɧɧɵɟ ɢ 
ɩɢɜɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 

ȼɢɧɧɵɟ ɢ 
ɩɢɜɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

  

ɉɪɢɯɨɞɧɵɟ ɢ 
ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

ɉɪɢɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

ɉɪɢɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

ɉɪɢɯɨɞɧɵɟ ɢ 
ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

  

ɉɪɢɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

Ɋɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

ɉɪɢɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

   

ɉɪɢɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

Ɋɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

Ɋɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

Ɋɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

  

Ʉɧɢɝɢ ɫɭɞɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ 

Ʉɧɢɝɢ ɫɭɞɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ, ɛɚɧɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

Ʉɧɢɝɢ ɫɭɞɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ 

Ʉɧɢɝɢ 
ɩɨɲɥɢɧɧɵɟ 
ɫɭɞɧɨɣ ɢɡɛɵ 

  

Ɇɟɥɶɧɢɱɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

Ɇɟɥɶɧɢɱɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

    

                
 ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɬɪɟɬɶ ɝɨɞɨɜɨɣ ɫɭɦɦɵ. 
 ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɭɦɦɚ ɫɛɨɪɚ ɡɚ 1 ɦɟɫɹɰ. 
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Ɇɟɥɶɧɢɱɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ 

  Ʉɧɢɝɢ 
ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ 

  

  Ʉɧɢɝɢ 
ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ 

Ʉɧɢɝɢ 
ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ 

Ʉɧɢɝɢ 
ɞɟɧɟɠɧɨ
ɝɨ ɞɜɨɪɚ 

Ʉɧɢɝɢ 
ɞɟɧɟɠɧɨ
ɝɨ ɞɜɨɪɚ 

  Ɍɚɦɨɠɟɧɧɚɹ 
ɤɧɢɝɚ 

   

  ɋɛɨɪ ɞɟɧɟɝ Ʉɧɢɝɚ ɫɛɨɪɚ 
ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ 
ɞɟɧɟɝ 

  

 
     Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɭɱɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɣ ɝɨɥɨɜ ɢ 
ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɨɜ, ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɫɭɦɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɨɲɥɢɧ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɨɛɴɟɦ ɜɡɢɦɚɟɦɵɯ ɩɪɹɦɵɯ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ.   
     Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ 
ɧɟɫɟɧɢɹ ɬɹɝɥɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜ. ɢ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɜ ɧɚɭɤɟ ɮɚɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVII ɜ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ ɦɚɫɲɬɚɛɨɦ ɤɪɢɡɢɫɚ ɧɚɱɚɥɚ XVII ɜ., ɬɟɦɩɚɦɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɋɦɭɬɵ. Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɛɟɪɟɫɬɹɧɵɟ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ȼ.Ʌ.əɧɢɧɚ, 
ɞɚɸɬ ɧɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ 
Ɋɭɫɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ  Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɚ ɇɨɜɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. 

 
 

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ 

ɂɫɚɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ – ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɣ diak1 

«ɂ ɬɵ, ɩɨɩɚɦɢ ɜɨɫɤɨɪɦɥɟɧɧɵɣ, 
Ⱦɶɹɱɤɨɦ ɩɫɚɥɬɢɪɟ ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ, 
ɍɠɚɫɧɵɣ ɤɪɢɬɢɤɚɦ ɫɬɚɪɢɤ!» 

Ⱥ.ɋ.ɉɭɲɤɢɧ.  «Ɍɟɧɶ Ɏɨɧɜɢɡɢɧɚ» 
 
 
     Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɠɢɡɧɶ 
ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ Ƚɞɨɜɨɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɲɜɟɞɫɤɨ-ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɥɶɹɧɫɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ 
                
1  ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɭɸ 
ɧɨɜɵɦɢ ɩɨɹɜɢɜɲɢɦɢɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɟɪɫɢɸ Pereswetoff-Morath 2010 b. 
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ɫɤɥɨɧɹɥɨɫɶ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɒɜɟɰɢɢ,2 ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ Ɉɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ 
ɢ ɞɚɥɟɟ – ɩɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɚɪɯɢɜɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɦɟɞɥɟɧɧɨ 
ɩɪɢɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɧɨɪɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ. Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ, 
ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɮɢɝɭɪɢɪɭɸɬ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɤɚɤ ɞɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɥɟ 
1617 ɝ., ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ – 
Ɉɪɟɯɨɜɟɰɤɨɝɨ (ɇɺɬɟɛɨɪɝɫɤɨɝɨ) ɭɟɡɞɚ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ Ʉɨɩɨɪɶɫɤɨɝɨ 
ɭɟɡɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɦɫɹ Ɉɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɚɪɯɢɜɟ ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ – ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɨɡɨɪɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ, ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯ ɞɥɹ 
ɧɚɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɣ. ɋ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɣ 
ɦɵ ɜɫɬɪɟɬɢɦɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɞɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. Ɇɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɩɪɢɦɟɦ ɩɨɩɵɬɤɭ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɫɭɞɶɛɭ ɨɞɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡ 
ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɫɭɞɶɛɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɥɚɫɶ ɜ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨ «ɪɚɧɧɟɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɒɜɟɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɵɬɚɟɦɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɧɟɤɭɸ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɸɞɟɣ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɟɟ «diak’ɨɜ». 
Ɇɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɱɬɨ ɧɚɲɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɛɟɪɟɬ ɧɚɱɚɥɨ ɜ 1620-ɟ ɝɝ., – ɜɟɞɶ ɫɛɨɪɧɢɤ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ 
Ɉɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɚɪɯɢɜɭ, – ɧɨ ɨ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɧɚɲɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɨɤɪɭɝ əɦɝɨɪɨɞɚ ɢ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɜ ɧɢɯ 
ɧɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɪɚɧɨ «ɪɟɤɜɢɡɢɪɨɜɚɥɢ» ɢɡ 
ɬɪɨɮɟɣɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. (Ɉɪɟɯɨɜɟɰɤɢɣ ɭɟɡɞ ɛɵɥ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɨɬɞɚɧ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 
əɤɨɛɭ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ, ɢ ɨɪɟɯɨɜɟɰɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɜɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɨɤɚɡɚɜɲɢɣɫɹ 
ɜ ɟɝɨ ɪɭɤɚɯ ɚɪɯɢɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɜ ɧɟɦ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɧɭɠɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ.) ɉɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɤɨɟ-ɤɚɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɜ Ʉɨɩɨɪɶɫɤɨɦ ɢ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɭɟɡɞɚɯ ɢ ɩɨɫɥɟ 1617 
ɝ. ɇɵɧɟ ɢ ɷɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɬɨɠɟ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɢɫɱɟɡɥɢ, ɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɛɵɥɢ ɤɧɢɝɢ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɧɟ 
ɩɨɫɵɥɚɜɲɢɟɫɹ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞ.3 
                
2  ɋɪ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɫɚɦ ɤɨɪɨɥɶ ɭɠɟ ɜ ɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥ ɢɥɢ ɢɡɞɚɜɚɥ 
ɠɚɥɨɜɚɧɧɵɟ ɝɪɚɦɨɬɵ ɧɚ ɩɨɦɟɫɬɶɹ ɩɨɱɬɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɢ 
Ƚɞɨɜɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ (ɩɨ-ɲɜɟɞɫɤɢ: Augdows län); ɫɪ. ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɥɭɠɢɥɨɝɨ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɫɬɚɬɶ ɫɚɦɵɦɢ ɜɟɪɧɵɦɢ Ʉɨɪɨɧɟ, 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨɫɬɵ ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ (ɢɥɢ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɟ ɞɜɨɪɹɧɟ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟ ɩɨɫɬɵ ɤɚɤ ɪɚɡ 
ɡɞɟɫɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɚɧɧɵɦɢ Ʉɨɪɨɧɟ). 
3 ɋɪ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɜ 1620 ɝ. ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɂɚɛɪɨɞɶɟ, 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ «den altten Ruschen noch alhier vorhanden Bucherenn» (ɧɟɦ. «ɫɬɚɪɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ 
ɤɧɢɝɢ, ɟɳɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɚɫ». – Ⱥ.Ƚ.) (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ Ȼɭɝɢɫɥɚɭɫ Ɋɭɫɟɧ ɤ Ⱥɤɫɟɥɸ 
ɍɤɫɟɧɲɟɪɧɟ 14/10 1620 ɜ: RA. E696 (Oxenstiernska samlingen), ɢɥɢ ɫɫɵɥɤɭ ɧɚ 
«ɫɬɚɪɭɸ ɪɭɫɫɤɭɸ ɩɢɫɰɨɜɭɸ ɤɧɢɝɭ», ɤɨɝɞɚ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɡɚɩɭɫɬɟɜɲɢɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɜ 
Ɂɚɩɚɞɧɨɦ Ʉɚɪɝɚɥɶɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɜ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɤɧɢɝɟ 1618–1623 ɝɝ. (ɉɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ..: 
45). Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ Ɉɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɦɨɝɥɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɜ 
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     Ɉɞɧɚɤɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɡɟɦɥɢ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ 
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɸ, ɤɚɫɚɸɳɭɸɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɯ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɤɧɢɝ XVII ɜ. – ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɦɚɥɨɝɨ 
ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ Ɇɚɪɬɢɧɚ Ʌɸɬɟɪɚ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ, 
ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɨɝɨ ɜ 1628 ɝ. ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ. ȿɝɨ ɧɚɦɟɪɟɜɚɥɢɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɭɱɚɬɶ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ 
ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɟ ɭɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɢ 
Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ.4 

  
     ɋɭɞ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ 
     ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɥɨɠɢɥɢ ɪɭɤɭ ɤ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɹɡɵɤɨɜɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɨɝɨ ɜ 
ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɣ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɉɟɬɟɪɚ ȼɚɧ ɋɟɥɨɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ: 
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ Ƚɚɧɫ Ɏɥɺɪɢɯ ɢ «diak […] ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ» ɂɫɚ(ɚ)ɤ ɋɟɪɝɟɟɜ ɫɵɧ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜ. 5  ɉɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɩɟɪɜɚ ɨɲɢɛɨɱɧɨ ɫɱɢɬɚɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦ 
(ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ – Ⱥ.Ƚ.) ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜ., ɧɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ, 
ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɜɵɜɨɞ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɫ ɧɢɦ ɫɬɚɥɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. Ƚɚɧɫɭ Ɏɥɺɪɢɯɭ (ɜ Ɋɨɫɫɢɢ – 
«Ⱥɧ(ɰ)ɚ Ⱥɪɩɨɜ») ɧɟɞɚɜɧɨ ɛɵɥɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɬɶɹ (Maier 
& Droste), ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɨɬɱɚɫɬɢ ɡɚɞɭɦɚɧɚ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɟɟ 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɨ ɟɝɨ «ɤɨɥɥɟɝɟ» ɂɫɚɚɤɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɟ. Ɉɛɲɢɪɧɨɟ 
ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɷɥɢɬɟ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɦɧɨɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ, 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ; ɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɢɦ ɩɪɚɜɤɭ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɹ ɧɟ 
ɧɚɦɟɪɟɧ, ɧɨɜɵɣ ɷɫɤɢɡ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ. 
     ɍɠɟ Ⱥɥɶɮɪɟɞ Ƀɟɧɫɟɧ ɜ 1912 ɝ. ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɢɦɟɥ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɡɞɚɧɢɸ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɜ 1628 ɝ., ɛɭɞɭɱɢ ɟɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɧɨ 
ɤɨɝɞɚ ɋɚɦɭɷɥɶ Ȼɪɢɧɝ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɝɨɞɚɦɢ ɩɨɡɠɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ 
ɢɡ ɮɨɧɞɚ Bibliographica Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɒɜɟɰɢɢ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥ ɟɝɨ ɤɚɤ «ɤɚɩɟɥɥɚɧɚ ɜ ɋɩɚɫɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɨɦ 
ɝɨɪɨɞɟ əɦɚɝɨɪɨɞ» ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ (Bring : 186), ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɲɟɥ ɤ 
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ Ƚɭɫɬɚɜɨɦ II 

                                               
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɪɨɥɶ ɩɪɨɫɢɬ əɤɨɛɚ 
Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɧɚɣɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ «ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ʉɚɧɰɟɥɹɪɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɟɡɧɵ ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɨ ɲɜɟɞɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ (RA. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ (ɞɚɥɟɟ – RR) 15/4 1617 ɝ., ɫɪ. Löfstand & Nordquist 1:35), ɬɚɤɢɦ ɠɟ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧ ɩɪɢɡɜɚɥ ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ ɤɪɟɩɨɫɬɹɯ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɨɬɵɫɤɚɬɶ 
«ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɚɪɵɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɢ ɨɬɱɟɬɚɯ» (RA. RR 15/4 1617 ɝ.) 
4  ȼɫɤɨɪɟ ɜɵɣɞɟɬ ɜ ɫɜɟɬ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɂ. Ɇɚɣɟɪ 
(ɍɩɫɚɥɚ). 
5  Ⱦɨ Pereswetoff-Morath 2009 ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɚɤ 
«Torcakov/Ɍɨɪɰɚɤɨɜ» (ɫɪ. ɧɢɠɟ ɨ ɮɨɪɦɟ diatzok).  
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Ⱥɞɨɥɶɮɨɦ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ (ɬɚɦ ɠɟ: 
186 – 189). ɗɬɨɬ ɜɵɜɨɞ, ɩɪɟɞɭɝɚɞɚɧɧɵɣ ɭɠɟ ɂɫɚɤɨɦ Ʉɨɥɥɢɣɧɨɦ, 
ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɛɵɥ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ ɢɡ ɞɚɥɟɤɨɝɨ əɦɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ 
«ɪɚɡɦɟɪɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» (ɡɚ ɫɜɨɢ ɬɪɭɞɵ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ 
ɢɦɟɧɢɟ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ). ɉɨɫɥɟ ɜɚɠɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ Ʉɚɪɢ Ɍɚɪɤɢɚɣɧɟɧɚ 
(Tarkiainen : 82–85), ɜɵɹɫɧɢɜɲɟɝɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ 
ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦ Ƚɚɧɫɨɦ Ɏɥɺɪɢɯɨɦ, Ⱥɧɞɟɪɫ ɒɺɛɟɪɝ 
ɪɚɫɫɭɞɢɥ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɦɨɝ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɪɢɞɚɬɶ 
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ Ɏɥɺɪɢɯɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ 
ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɰɢɬɚɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ. 
     Ʉɨɝɞɚ ɒɺɛɟɪɝ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɫɩɭɫɬɹ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ, ɨɧ ɫɞɟɥɚɥ 
ɞɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɜɵɜɨɞɚ. ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɜ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ,  
ɝɞɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɩɢɫɟɰ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɵɥ 
ɜɵɡɜɚɧ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɜ 1627 ɝ., ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɭɞɨɦ, ɚ ɧɟ 
ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɮɚɤɬ ɛɵɥ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɞɜɭɯ ɧɨɝ ɝɢɩɨɬɟɡɵ Ȼɪɢɧɝɚ, ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɹɜɥɹɥɫɹ 
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦ. ɒɺɛɟɪɝ ɫɱɟɥ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɳɟ ɹɫɧɟɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɡɜɚɧɢɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɩɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟ, ɝɞɟ ɨɝɨɜɨɪɟɧɨ, ɜ ɤɚɤɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɫɦɨɠɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɵɥ «ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɞɶɹɤɨɦ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɢɫɰɨɦ ɢɥɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ» (1984 : 33). ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɱɟɧɨɦɭ ɛɟɫɰɟɪɟɦɨɧɧɨ ɡɚɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜ-ɞɟ  ɛɵɥ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ, «ɨɲɢɛɨɱɧɵ … ɗɬɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ Ȼɪɢɧɝɚ 
ɧɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ» 
(ɬɚɦ ɠɟ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ, ɥɢɲɢɥ ɝɢɩɨɬɟɡɭ 
ɜɬɨɪɨɣ ɧɨɝɢ: Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɧɟɞɨɫɬɚɜɚɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɨɬ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɜɨɞɢɬ Ȼɪɢɧɝ, ɜ 
ɫɬɚɬɶɟ ɒɺɛɟɪɝɚ ɧɟ ɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬ, ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɛɭɞɬɨ «ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ» Ȼɪɢɧɝɚ (ɬɚɦ ɠɟ: 26) ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ – «ɤɚɩɟɥɥɚɧ ɜ ɋɩɚɫɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ», ɜɡɹɬɨ ɢɡ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɞɚɠɟ ɜɵɞɭɦɚɧɨ. Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ ɬɟɩɟɪɶ ɥɢɲɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɤɚɥɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ «ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯ ɥɟɬ» ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ 
ɧɚɱɢɫɬɨ ɩɟɪɟɩɢɫɚɥ ɞɥɹ ɧɚɛɨɪɳɢɤɚ ɪɭɤɨɩɢɫɶ Ɏɥɺɪɢɯɚ «ɪɭɫɫɤɢɦɢ 
ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ» (ɬɚɦ ɠɟ: 32). ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ 
ɧɟɥɟɩɚɹ ɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ ɧɢɤɬɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɧɟ ɛɵɥ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ. Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
«ɫɬɚɬɭɫɚ» Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ Ʌɸɛɨɦɢɪɚ 
Ⱦɭɪɨɜɢɱɚ (Ćuroviþ : 362), ɯɨɬɹ ɨɧ ɛɵɥ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɟɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɒɺɛɟɪɝ, 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɦɟɠɞɭ 
Ɏɥɺɪɢɯɨɦ ɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɵɦ (ɬɚɦ ɠɟ)6: «[…] ɦɵ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟ ɡɧɚɟɦ, 

                
6 ɋɪ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ Ⱥɥɶɮ ɇɸɯɨɥɶɦ, ɧɟ ɟɞɢɧɨɠɞɵ, ɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɞɢɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ «Ɏɥɺɪɢɯɭ / 
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ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ Ɏɥɺɪɢɯɨɦ, ɚ ɤɚɤɚɹ – Ɍɨɪɱɚɤɨɜɵɦ. ɗɬɨɬ 
ɜɨɩɪɨɫ ɠɞɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɥɢ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɞɧɚɠɞɵ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɚɪɯɢɜɟ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɡɚɩɢɫɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɥɶɟɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɜɟɬ».  
     ɑɟɥɨɛɢɬɧɚɹ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ 1628 ɝ., ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɒɜɟɰɢɢ, ɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ Ȼɪɢɧɝ, ɤɚɤ 
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɤɨɟ-ɱɬɨ ɢɫɩɪɚɜɢɥ, ɢɥɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɟɪɟɫɱɭɪ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ 
«ɨɛɴɹɫɧɢɥ» ɲɜɟɞɫɤɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɡɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɫɜɨɢɥ ɫɟɛɟ 
ɪɭɫɫɤɢɣ, ɞɚɧɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɤ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ: ɂɫɚɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ 
«ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ diak’ɨɦ ɜ ɋɩɚɫɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ». ɗɬɨ ɧɟɱɬɨ ɞɪɭɝɨɟ, 
ɧɟɠɟɥɢ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɶɹɤ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɢɫɟɰ ɢɥɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ». ɋɬɨɢɬ 
ɨɫɨɛɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧ ɡɜɚɧɢɣ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɭɠɟ ɤ  1984 ɝ.: – 
diak, ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɩɢɫɟɰ ɢ ɤɚɩɟɥɥɚɧ. «Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɡɞɟɫɶ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ, ɧɨ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ «ɡɚɩɢɫɶ ɜ 
ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɚɪɯɢɜɟ» ɦɨɠɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɜɟɬ.  
 
     ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɟ diak’ɢ 
     ȼ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɦ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ XVII ɜ. ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ 
diak ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɪɟɯ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɯ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ 
ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚɯ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ: ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, 
«diak» ɢ ɡɜɨɧɚɪɶ – ɬɪɢɚɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɚɤ ɩɨɩ, ɞɶɹɱɨɤ ɢ ɩɨɧɨɦɚɪɶ. «Ⱦɶɹɱɨɤ» ɢ 
ɢɧɨɝɞɚ, ɜ ɛɨɥɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, «ɞɶɹɤ» 7  – 
ɧɢɡɲɢɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɶ, ɜɵɫɬɭɩɚɜɲɢɣ ɜ ɪɨɥɢ ɱɬɟɰɚ ɢ ɩɟɜɰɚ; ɨɧ ɛɵɥ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɰɟɪɤɨɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɲɥɚ ɫɜɨɢɦ ɱɟɪɟɞɨɦ, ɧɨ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɟɝɨ ɪɟɞɤɨ ɩɨɫɜɹɳɚɥɢ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɯɨɬɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ. (Ɂɞɟɫɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ «ɞɶɹɤ» ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚɯ, 
‘ɞɢɚɤɨɧ’ ɢ ‘ɞɶɹɱɨɤ’, ɤɨɝɞɚ ɜɟɪɨɹɬɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ 
ɜɫɟɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɚɪɚɦɢ ɫɥɨɜ. 8 ) Ɉɛɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɶɹɱɨɤ ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɫɟɦɶɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɢ ɫɚɦ ɦɨɝ ɧɚɦɟɪɟɜɚɬɶɫɹ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɜ ɫɚɧ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ. ȼ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɢɫɚɬɶ, 
                                               
Ɍɨɪɰɚɤɨɜɭ» (1999 : 27, 29; ɫɪ. 63-64, 84, 90); ɫɦ. ɨɞɧɚɤɨ Maier & Droste, ɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ ɡɧɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɭ ɜɵɪɨɫɲɟɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ɏɥɺɪɢɯɚ. 
7  ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɋɬɨɝɥɚɜɟ, ɝɥ 25; ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ Ƚɟɧɧɚɞɢɹ 
ɪɭɛɟɠɚ XV – XVI ɜɟɤɨɜ ɜ Ⱥɤɬɚɯ… : 144; ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɩɢɫɰɨɜɵɯ 
ɤɧɢɝɚɯ XVI ɜ. – ɋɥɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɫɜɨɢ ɡɚɫɥɭɝɢ, ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɫɟɛɹ «ɞɶɹɤɚɦɢ» ɜɦɟɫɬɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɢɦɢɧɭɬɢɜɚ «ɞɶɹɱɨɤ». Ɇɵ ɭɜɢɞɢɦ, ɤɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜ ɪɨɥɢ ɪɚɬɭɲɧɨɝɨ ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɶɹɤɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɩɢɫɚɬɶ «ɞɶɹɱɨɤ», ɧɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɢ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ, ɧɢ ɫɤɚɡɚɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɢ ɞɥɹ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ diak». 
8  ɂɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɢɦɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ 
Ƚɨɥɭɛɢɧɫɤɨɦɭ (1901 : 462 – 465; 1904 : 265 – 267). 
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ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɞɥɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɞɟɥɚɥɨ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɜɵɫɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɬɚɤɠɟ ɦɢɪɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɯɨɞɚ, ɢ ɨɧ ɱɚɫɬɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ ɪɨɥɢ ɡɟɦɫɤɨɝɨ ɩɢɫɚɪɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ  ɩɪɢɯɨɞɨɦ. 
(Ƚɨɥɭɛɢɧɫɤɢɣ 1901 : 462 – 465; ɨɧ ɠɟ : 1904 : 265 – 267; ɋɬɟɮɚɧɨɜɢɱ : 
255 – 256, 262 – 263; Ȼɟɪɧɲɬɚɦ : 73; ɋɟɥɢɧ 2007.) 
     ȼɟɫɶɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ, 
ɭɦɟɜɲɢɦ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɢɫɚɬɶ, ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ diak’ɢ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɫɬɚɥɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢ ɤɚɤ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɩɪɢɯɨɞɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɟ diak’ɢ ɢɧɨɝɞɚ 
ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɤɚɤ «ɩɢɫɰɵ» ɢɥɢ «ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɩɢɫɰɵ», ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɝɨ 
«diak’ɚ» ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɪɟɞɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɯɨɞɚ 
ɢɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ – ɤɚɤ ɫɵɧɚ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ.   
     ȼɵɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ: ɫɥɨɣ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ 
ɞɶɹɱɤɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɝɨɞɵ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹ ɩɢɫɟɰ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
ɢɥɢ ɫɛɨɪɳɢɤ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɭɦɟɸɳɢɣ ɩɢɫɚɬɶ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɞɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦ ɦɨɝɥɢ ɩɨɪɭɱɢɬɶ, ɥɢɲɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɢɦɟɥɢ ɜɟɫ ɜ ɦɟɫɬɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɛɵɥɢ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɢɯɨɞɟ ɢ ɩɪɢɯɨɠɚɧɚɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɥɭɠɛɟ  ɜ ɰɟɪɤɜɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ – ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɞɶɹɱɤɢ ɂɜɚɧ Ȼɨɪɢɫɨɜ ɜ 
Ʌɨɩɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɢ Ɂɚɯɚɪ Ɋɨɦɚɧɨɜ ɜ Ⱦɭɞɟɪɨɜɫɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɢ ɜ ɰɟɪɤɜɢ, ɢ ɜ ɦɢɪɭ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɲɜɟɞɫɤɨ-ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɚɥɶɹɧɫɚ ɞɨ 1617 ɝ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɩɨɫɥɟ 1617 ɝ.9 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɞɶɹɱɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ 
ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɩɨɞɭɲɧɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɟɳɟ ɜ 
ɤɨɧɰɟ XVII ɜ.10 

                
9  Ɂɚɯɚɪ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɢɫɟɰ 1612 ɝ. ɱɚɫɬɟɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɤɧɢɝɢ: «ɜɟɞɟ(ɧ)ɫɤɨɢ 
ɞɭɞɨɪɨ(ɜ)ɫɤɨ(ɝ)[o] ɩɨɝɨɫɬɚ ɞɿɹɱɨ(ɤ) sɚɯɚ(ɪ) ɪɨɦɚɧɨɜɴ» (RA. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ 
ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ,  I : 39, ɫ. 158); ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬ (ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ) ɜ 1617 ɝ., 
ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɪɚ, ɞɨɯɨɞɵ ɤɚɡɧɵ ɤɚɤ «ɞɭɞɨɪɨ(ɜ)ɫɤɨɢ ɞɿɹ(ɤ) sɚɯɚ(ɪ) ɪɨɦɚɧɨ(ɜ)» 
RA. KA. Baltiska räkenskaper, F424 : 1617), ɧɨ ɜ 1619 ɝ. ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɢ ɪɹɞɚ «ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ […], «ɞɶɹɱɨɤ [«diatzock»] Ɂɚɯɚɪ Ɋɨɦɚɧɨɜ», 
ɩɨɧɨɦɚɪɶ […]» (ɩɨɱɬɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ «diatzock» – ɬ. ɟ. 
«ɞɶɹɱɨɤ», ɫ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ [ɰ] – [ɱ], ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɣ ɩɪɢ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ XVII ɜ.) (Tionderegister för Nöteborgs län 1619 : LUB. De la Gardieska 
samlingen. Topographica. Ingermanland och Karelen, ɬ. 7). ɉɨɡɠɟ ɨɧ ɩɟɪɟɟɡɠɚɟɬ ɫɨ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɝɨɫɬ, ɝɞɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɦ ɞɶɹɱɤɨɦ. 
ɋɭɞɶɛɭ, ɫɨɡɜɭɱɧɭɸ ɫ ɫɭɞɶɛɨɣ Ɂɚɯɚɪɚ, ɤɚɤ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 1617 ɝ., ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɥɟ, ɦɵ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɭ ɂɜɚɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ, ɞɶɹɱɤɚ ɜ Ʌɨɩɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ. Ɉɧ ɨɤɚɡɚɥ ɩɨɦɨɳɶ ɲɜɟɞɚɦ 
ɢ ɜɨ ɜɡɢɦɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɒɜɟɰɢɟɣ ɢ Ɋɨɫɫɢɟɣ. 
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɵɥ ɛɪɚɬɨɦ ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ (ɢ ɬɨɝɞɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɵɧɨɦ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ); ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɧ ɫɬɚɥ ɨɬɰɨɦ ɞɜɨɢɯ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɞɶɹɱɤɨɜ. 
10 ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɞɚɠɟ ɜ 1689 ɝ.: FRA. 9762. 
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     ȼ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɟ ɞɶɹɱɤɢ ɦɨɝɥɢ ɤɚɤ-ɬɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚɯ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɞɨɩɨɞɥɢɧɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɢɯ, ɨ Ⱦɚɧɢɥɟ ɂɜɚɧɨɜɟ ɢ Ɇɢɯɚɣɥɟ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɟ. Ɉɧɢ ɨɛɚ 
ɛɵɥɢ ɫɵɧɨɜɶɹɦɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ ɢ «diak’ɚɦɢ» ɜ Ɉɪɟɯɨɜɟɰɤɨɦ ɭɟɡɞɟ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɜɲɢɦɢ ɞɟɥɨ ɨɬɰɨɜ ɜ 1630-ɟ ɝɝ., ɧɟ ɧɚɡɵɜɚɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚɦɢ;11 ɜɟɫɶɦɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɫɥɭɱɚɣ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɯɨɠɚɧɟ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ, ɱɚɫɬɨ ɜɟɫɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɨɯɨɬɧɟɟ ɜɧɢɦɚɥɢ ɫɜɨɟɦɭ ɞɶɹɱɤɭ, 
ɧɟɠɟɥɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɭ 12  – ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɞɢɚɤɨɧɚɦɢ (Ȼɟɪɧɲɬɚɦ : 72 – 73), ɱɶɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɫɬɵɯ 
ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚɯ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɚɫɬɨ 
ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɞɶɹɱɤɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɦɟɲɢɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɞɟɥɚ 
ɢɟɪɚɪɯɨɜ. ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɱɬɨ ɞɶɹɱɨɤ ɩɨ-ɲɜɟɞɫɤɢ ɦɨɝ 
ɧɟɛɪɟɠɧɨ ɢɦɟɧɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨ «diak’ɨɦ», ɬɨ «ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ». 13  ɗɬɨ 
ɨɛɥɟɝɱɚɥɨɫɶ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɧɹɬɢɟ diak, ɬ.ɟ. ɞɶɹɱɨɤ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ «ɞɢɚɤɨɧ(ɭɫ)», – ɥɚɬɢɧɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɲɜɟɞɫɤɢɟ 
ɤɚɩɟɥɥɚɧɵ ɢɦɟɧɨɜɚɥɢ ɫɚɦɢ ɫɟɛɹ (ɫɪ. ɜɵɲɟ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɋɚɦɭɷɥɹ 
Ȼɪɢɧɝɚ).14 
     Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɞɚɠɟ ɜ 1617 ɝ. 
ɧɟ ɛɵɥɨ ɦɢɪɫɤɢɯ ɞɶɹɤɨɜ ɜ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɥɢɲɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɨɞɶɹɱɢɯ, ɱɟɬɤɨ ɫɨɡɧɚɸɳɢɯ ɫɜɨɟ ɡɜɚɧɢɟ, ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɞɶɹɱɤɨɜ, 
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɯɨɞɚɯ. Ⱦɢɚɤɨɧɵ ɜ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɢɡɪɟɞɤɚ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɧɨ ɨɧɢ ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɱɟɬɤɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ.15 
     
     Ɋɨɞɨɦ ɢɡ əɦɝɨɪɨɞɚ 
     Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɥɢɲɶ ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɨ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, 
ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɪɨɞɟ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 1617 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɹ, ɝɞɟ 

                
11 Ʉɨɩɢɹ ɡɚɩɢɫɤɢ ɗɛɛɵ Ƚɪɢɩ ɨɬ 11/7 1634 ɝ.: RA. E2749 (= Wijksamlingen, ɬ. 11); 
FRA. 9650.  
12 ɋɪ. ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɰɟɪɤɜɢ Ƚɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɢɯɨɞɚ:  ɩɪɨɬɨɤɨɥ Ʉɨɩɨɪɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɫɭɞɚ 
1684 ɝ.: FRA. Kaprio KO a 1. ɋ. 188 ɢ ɫɥɟɞ., 534 ɢ ɫɥɟɞ. 
13 ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɋɚɞɱɢɧɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ: ɉɪɨɬɨɤɨɥ Ʉɨɩɨɪɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɫɭɞɚ 1671 ɝ. // 
EAA. 632.1.22. Ʌ. 51 ɢ ɨɛ. 
14  ɏ. ɋɬɚɥɢɭɫ (ɒɬɚɥɶ) ɤ Ⱥ.Oɤɫɟɧɲɟɪɧɟ, 13/6 1651 ɝ. : RA. E732 (Oxenstiernska 
samlingen); ɏ. ɒɬɚɥɶ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦɭ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɭ (ɞɚɥɟɟ: KM , 27/2 1642 ɝ. : RA. 
Livonica II : 202; ɫɨɨɬɜ. KrA. Militierräkenskaper (ɞɚɥɟɟ: MR) 1644/9, ɥ. 767 (1644); 
EAA.1646.2.198, ɥ. 4 (1689). ɇɟɨɛɞɭɦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ «diak» ɤɚɤ 
«diakon» (ɞɢɚɤɨɧ) ɪɚɧɟɟ ɛɵɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɢ ɹ ɫɚɦ ɪɚɧɟɟ ɩɨɫɩɟɲɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɥ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ 
ɢɦɟɧɧɨ ɞɢɚɤɨɧɨɦ (Pereswetoff-Morath 2009 : 205).  
15  ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸ ɩɨɩɵɬɤɭ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ  ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɟ ɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ 
ɩɪɢɯɨɞɵ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ. 
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ɨɧ ɜɵɪɨɫ, ɫɬɚɥɚ ɲɜɟɞɫɤɨɣ. Ⱦɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɨɧ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɨɫɚɞɟ,16 ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ, ɝɞɟ ɦɵ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɹ ɫ ɧɢɦ. 
ɇɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɞɶɹɱɨɤ ɧɟɪɟɞɤɨ ɹɜɥɹɥɫɹ ɫɵɧɨɦ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ, ɧɚɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ. ȼɟɫɧɨɣ 1628 ɝ. ɭ ɧɟɝɨ 
ɛɵɥɢ «ɠɟɧɚ ɢ ɞɟɬɢ» (ɫɪ. ɧɢɠɟ), ɢ ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɫɬɚɪɲɢɣ ɢɡ ɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɵɧɨɜɟɣ, ɉɚɪɮɟɧɢɣ, ɛɵɥ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɫɨɜɫɟɦ ɸɧɵɦ, ɧɨ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɭɠɟ ɤ 1643 ɝ. ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɛɪɚɤ, ɢ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɧɟɝɨ ɪɨɞɢɥɫɹ ɫɵɧ; ɦɥɚɞɲɢɣ ɫɵɧ 
ɂɫɚɚɤɚ ɇɢɤɨɧ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɪɨɞɢɥɫɹ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɪɚɧɟɟ 1634 ɝ.17 ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɵ 
ɦɨɠɟɦ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɂɫɚɚɤ ɛɵɥ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɜɟɤɚ, ɧɨ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɟɝɨ 
ɫɥɭɠɛɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ 1620-ɯ ɝɝ., ɜɪɹɞ ɥɢ ɨɧ ɛɵɥ ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɨɥɨɠɟ. 
     əɦɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɩɨɫɚɞ ɛɵɥ ɨɛɵɱɧɵɦ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɝɨɪɨɞɤɨɦ, ɝɞɟ 
«ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɤɭɩɰɚɦɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɰɚɦɢ, ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɡɱɢɤɚɦɢ, 
ɩɥɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɦɹɫɧɢɤɚɦɢ, ɪɵɛɚɤɚɦɢ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɥɢ ɩɚɲɧɢ».18 
Ⱦɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ 1620 ɝ. ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɡɚɩɪɟɬɢɥɢ ɯɨɞɢɬɶ 
ɜ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ ɤɪɟɩɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ. ȼɥɚɫɬɢ ɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɚɦɤɚ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ «ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɰɟɪɤɜɟɣ ɢ ɱɚɫɨɜɟɧ». 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɟɳɟ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ɛɵɥɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɢɡɨɛɢɥɨɜɚɜɲɢɯ ɰɟɪɤɜɚɦɢ  ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹɦɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, 
ɢɦɟɹ ɱɟɬɵɪɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɞɜɚ 
ɩɪɢɯɨɞɚ ɜ ɩɨɫɚɞɟ (ɫɭɞɹ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɭɠɟ ɜɟɤɨɦ ɪɚɧɟɟ ɜ ɱɚɫɬɢ «ɭ ɋɩɚɫɚ, ɧɚ 
Ʉɨɩɨɪɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ», ɢ ɨɞɢɧ, ɛɨɥɟɟ ɡɚɠɢɬɨɱɧɵɣ, «ɭ ɉɪɟɱɢɫɬɵɟ, ɧɚ 
ɇɨɜɨɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ»; ɫɦ. ɬɚɤɠɟ ɰɟɪɤɨɜɶ ɋɜ. ɇɢɤɨɥɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ, 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜ ɤɨɧɰɟ XVI ɜ. ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɱɭɬɶ ɤ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɢ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɛɵɥɚ ɥɢ ɋɩɚɫɫɤɚɹ 
ɰɟɪɤɨɜɶ, ɝɞɟ ɂɫɚɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɧɚɱɚɥ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 1627 ɝ., 
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɣ, ɢɥɢ ɠɟ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɫɬɚɪɨɣ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ɋɩɚɫɨ-
ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ (ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɢɦɟɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ 

                
16  əɦɝɨɪɨɞ, ɧɵɧɟ Ʉɢɧɝɢɫɟɩɩ, ɩɨ-ɲɜɟɞɫɤɢ Jama, Jamo ɢɥɢ Jamgorod. ȼ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɟɬɪɨɜɫɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
əɦɛɭɪɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɜɟɞɫɤɢɦ. 
17 Ɋɚɡɦɟɪɵ ɫɬɚɬɶɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɨɥɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɩɨɫɥɟ ɫɥɨɜɚ 
«ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ:» ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɩɪɢɧɹɥ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɞɟɥɚɹ 
ɜɵɜɨɞɵ; ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ: KM ɤ ɇ. Ɇɚɧɧɟɪɲɺɥɶɞɭ, 7/4 1628 ɝ. : KrA. MR 1628/12, 
ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɞɭɲɧɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɜ: FRA.9647, 9656, 9658, 9665; EEA.632.1.16, ɥɥ. 
11 ɨɛ.–13; Ƚ. ɏɭɪɧ (Horn) ɤ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ, 9/8 1656 ɝ. : RA. Livonica II : 
173; ɨ ɜɧɭɤɟ ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ: SSA. Stockholms kämnärsrätter. Södra förstadens 
kämnärsrätt, Ⱥ1Ⱥ:8, ɫ. 158; ɉ.ɉ. Ȼɟɥɨɭɫ ɤ ɉ.ɂ. Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ, ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ 28/12 1660 ɝ., ɢ 
ɉ.ɉ. Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɤ ɉ.ɂ. Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ, ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ 7/2 1661 ɝ., ɨɛɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɋ. Ƚɪɭɧɞɟɥɥɶ ɏɟɥɶɦɮɟɥɶɬ ɤ Ʉȼ, 22/3 1661 ɝ. : RA. Livonica II : 175. 
18 ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨɬ  20/6 1655 ɝ. : RA. Biographica. Otto Vellingk d.ä. 
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ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ). 19  ɉɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ, – ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɡɚɱɚɯɲɢɣ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɢɝɭɦɟɧ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ,  
ɛɟɠɚɥ, ɢ ɡɟɦɥɹ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɚɹ ɦɨɧɚɫɬɵɪɸ, ɛɵɥɚ ɢɡɴɹɬɚ ɜ ɤɚɡɧɭ ɜ 1618 
ɝ., – ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɤɚɤ «Ɇɨɧɚɫɬɵɪɶ ɋɩɚɫɚ», ɝɞɟ 
«ɋɩɚɫ» ɢɧɨɝɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɫ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «Ɇɨɧɚɯɢ ɢɡ ɋɩɚɫɚ»). ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨ ɫɜɹɡɚɬɶ «ɰɟɪɤɨɜɶ ɋɩɚɫɚ» Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɫɨ ɫɬɚɪɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɩɨɫɚɞɚ «ɭ ɋɩɚɫɚ, ɧɚ Ʉɨɩɨɪɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ», ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɤ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ ɡɚɦɤɚ, 
ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɤɚɤ ɩɨɧɨɦɚɪɶ – ɢɥɢ ɞɶɹɱɨɤ? – ɡɜɨɧɢɬ, ɫɨɡɵɜɚɹ ɧɚ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ, ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ 1630-ɯ ɝɝ. Ⱥɞɚɦɚ Ɉɥɟɚɪɢɹ (ɫɦ. ɢɥɥɸɫɬɪ. 
1). ɇɚɞɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɤ 1627 ɝ. ɜɫɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ əɦɝɨɪɨɞɚ, ɤɪɨɦɟ ɨɞɧɨɝɨ, 
ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɨɫɬɚɥɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɧɟɦ ɨɞɢɧɨɤɢɣ  ɦɨɧɚɯ, 
ɡɚɞɟɪɠɚɜɲɢɣɫɹ ɟɳɟ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɞɨɩɨɞɥɢɧɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛ 
ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ, ɚ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ  ɢɯ ɛɵɥɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ.20 

                     
 

ɂɥɥɸɫɬɪ. 1. əɦɝɨɪɨɞ ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɨ ɋɩɚɫɫɤɨɣ ɰɟɪɤɨɜɶɸ  
ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɦ ɩɥɚɧɟ, 1630-ɟ ɝɝ. (Ɉɥɟɚɪɢɣ 1663 : 12/13) 

                
19 ɋɪ.: ɰɟɪɤɨɜɶ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ, ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɟɳɟ ɢ ɜ 1650-ɟ ɝɝ. ɏɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɚ ɰɟɪɤɨɜɶ ɧɚ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ ɫɨ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢɟɪɨɦɨɧɚɯɨɦ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ 
ɩɨɝɨɫɬɚ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ (ɋɢɦɟɨɧɨɜɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ ɉɨɪɟɱɶɟ, 
əɪɜɨɫɨɥɶɫɤɢɣ ɩɨɝɨɫɬ, Ɉɪɟɯɨɜɟɰɤɢɣ ɭɟɡɞ) ɞɨ ɜɨɣɧɵ 1656 ɝ., ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɚɤ ɧɢ ɨɞɧɨ 
ɞɪɭɝɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɪɚɫɤɨɥɨɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɪɭɫɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ.  
20 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: C.Ƚɚɥɥɟ ɤ ɄM, 14/7 1617 ɝ. Skrivelser till Konungen. Gustav II Adolf. 
Ɍ. 11; ɄM ɤ Ƚɚɥɥɟ, 16/8 1617 ɝ. : RA. RR; ɉɨɭɱɟɧɢɟ ɞɥɹ Ȼ.Ɋɭɫɟɧɚ :  RA. RR. 21/4 1620 
ɝ.; ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɢɫɰɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ… 1868:879 ɢ ɫɥɟɞ.; ɋɟɥɢɧ 1997 : 219; Pereswetoff-
Morath 2003 : 121. ɉɪɚɜɞɚ, ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɪɢɫɭɧɤɟ ɫ 1640-ɯ ɝɝ. ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɥɢɲɶ ɨɞɧɚ 
ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ ɡɚɦɤɟ ɤɚɤ «Rusche Kijrche» (ɧɟɦ. «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ») (KrA. 
0406:28:016:001), ɧɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɭɠɟ ɥɢɲɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ. 
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     ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ɢ ɟɟ ɢɤɨɧɚɦɢ, ɟɳɟ ɜ ɦɚɟ 
1628 ɝ. ȼɨɫɟɦɶɸ ɝɨɞɚɦɢ ɩɨɡɠɟ ɦɵ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ, ɢ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɦɟɳɚɧɟ – ɫɨ 
ɫɤɪɵɬɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ ɫɛɟɠɚɬɶ – ɠɚɥɭɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ «ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ» ɞɨɥɠɧɵ «ɛɟɡ ɬɚɢɧɫɬɜ 
ɭɦɢɪɚɬɶ, ɤɚɤ ɠɢɜɨɬɧɵɟ». ȼɫɟ ɠɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɧɢɡɲɢɟ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢ, ɢ ɪɟɞɤɢɟ ɬɚɢɧɫɬɜɚ ɦɨɝɥɢ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɢɦɢ, ɢɥɢ, 
ɫɤɨɪɟɟ, ɧɟɤɢɦ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɦ ɢɡ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɢɯɨɞɚ, – 
ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ Ɉɩɨɥɶɫɤɨɝɨ. ȼ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɦɟɤɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢ ɦɨɝɥɢ ɟɡɞɢɬɶ ɢ ɫɥɭɠɢɬɶ ɜ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɨɤɪɭɝ ɰɟɪɤɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɞɶɹɱɤɢ. Ɇɵ ɬɚɤɠɟ 
ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɞɶɹɱɤɢ ɦɨɝɥɢ «ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ […] ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ». «Ⱦɜɚ diak’ɚ ɜ 
əɦɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ» (ɫɚɦɢ ɨɧɢ ɡɚɩɢɫɚɥɢ ɫɟɛɹ ɤɚɤ «ɹɦɫɤɢ[ɟ] ɞɶɹɱɤ[ɢ]») ɛɵɥɢ 
ɩɨɨɳɪɟɧɵ ɡɚ ɭɫɟɪɞɢɟ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɭ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 1640-
ɯ ɝɝ., ɤɨɝɞɚ əɦɝɨɪɨɞ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɢɦɟɥ ɪɭɫɫɤɢɣ 
ɩɪɢɯɨɞ ɛɟɡ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ, ɧɨ ɫ ɞɜɭɦɹ ɰɟɪɤɜɚɦɢ.21 
     ɋ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɫɥɭɠɢɥ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ 
ɋɩɚɫɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɩɨɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ 
ɧɟ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɜ 1627 ɝ., ɧɨ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɚɦ ɫɬɚɥ ɩɟɪɜɟɣɲɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɦ 
ɩɨɫɚɞɚ – ɞɶɹɱɤɨɦ, ɧɨ ɫ ɨɫɨɛɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ, ɜɨɡɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɧɚ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɭ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, ɩɨɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɫɥɭɠɢɥ 
ɞɨ ɨɬɴɟɡɞɚ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ, ɛɵɥ ɨɫɨɛɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɥɢɲɶ ɨɫɨɛɨ ɠɟɥɚɜɲɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ Ʉɨɪɨɧɵ. Ʌɟɬɨɦ 
1626 ɝ. ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ Ƚɭɫɬɚɜɚ II  Ⱥɞɨɥɶɮɚ ɫɬɚɪɲɢɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɨɞɶɹɱɢɣ 
əɦɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɧɨ ɥɟɝɱɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɢɡ əɦɝɨɪɨɞɚ, ɛɵɥɢ ɜɵɡɜɚɧɵ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ, 
ɱɬɨɛɵ «ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɚɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɥ». Ⱦɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɜɟɥɟɧɢɹ ɤɨɪɨɥɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɢɦ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɨɦ ɢɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɜɭɯ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ ɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ ɞɥɹ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ 
ɟɩɢɫɤɨɩɵ.22 ȼ ɥɸɛɨɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ, ɤɚɤ ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, 

                
21 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: KrA. MR 1628/12, ɫ. 5; RA. KA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 
40, ɥ. 75; KrA. MR 1644/9, ɥ. 513; KrA. MR 1645/13,  ɥ. 857; FRA. 9665, ɥ. 70 ɨɛ.; 
«Catalogus på the Församblingar, Kyrkior och Prester vthj Narweske Superintendentien», 
(ɛɟɡ ɞɚɬɵ, ɨɤ. 1647 ɝ.) : RA. Livonica II : 644; ɞɜɟ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟ ɛɟɡ ɞɚɬ (ɨɞɧɨ ɫ 1654 ɝ.) 
ɢɡ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɚ: RA. Livonica II : 207 : Jamo. 
22 Ɋɚɫɩɢɫɤɚ ɗɪɢɤɚ Ⱥɧɞɟɪɫɫɨɧɚ, ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ 2/7 1626 ɝ. : KrA. MR 1626 /17. ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫ 
ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ Ⱥɧɞɟɪɫɚ ɒɺɛɟɪɝɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ «ɜ 1626 – 1627 ɝɨɞɚɯ […] 
ɢɫɤɚɥɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɩɟɪɟɩɢɫɵɜɚɧɢɸ 
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ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɡɜɟɫɢɥɢ ɜɫɟ ɮɚɤɬɵ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɨɠɧɨɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɟɦ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ – ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɩɨɫɚɞɚ ɢ 
ɦɧɨɝɢɟ ɰɟɪɤɜɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɨɩɟɤɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɢɦ (?) ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɭɟɯɚɥ ɜ ɒɜɟɰɢɸ, – ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɡ, ɩɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɥɟɝ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɞɶɹɱɤɚ, ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɨɬɞɚɱɢ ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɱɟɦ ɦɨɠɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɨɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ. 
 
     Ɂɟɪɧɨɜɨɣ ɩɢɫɟɰ ɢ ɟɝɨ ɩɚɞɟɧɢɟ 
     Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɨɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɜ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ 
ɤɪɟɩɨɫɬɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 1610-ɟ ɝɝ. ɜɧɟɫɥɢ ɜɤɥɚɞ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ 
ɲɜɟɞɫɤɨ-ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɫɪ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-
Ɇɭɪɚɬ 1999: 367 – 370; ɋɟɥɢɧ 2008: 432 ɢ ɫɥɟɞ.) ɛɵɥɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɩɨɫɥɟ 
ɋɬɨɥɛɨɜɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɛɵɥɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɪɟɞɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɡɚɦɤɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɪɭɫɫɤɢɟ  
ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɢ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɣ ɩɢɫɰɵ. Ɍɚɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɣ 
ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɩɢɫɟɰ ɢɥɢ ɩɢɫɟɰ ɩɨ ɩɪɨɜɢɚɧɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɟɪɧɨ ɢ 
ɞɨɯɨɞɵ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɲɢɯ 
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ, ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɦ ɢ ɦɢɪɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɢɫɟɰ ɩɨ ɩɪɨɜɢɚɧɬɭ  ɜɨɟɧɧɵɯ ɥɟɬ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɟ, ɩɨɞɶɹɱɢɣ ɍɜɚɪ ɉɹɬɢɧ, ɤɚɤ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɋɬɟɩɚɧ 
Ɋɵɠɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɥ ɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɢɦɟɧɢɹ, ɧɨ ɟɦɭ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɝɢ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɢɹ. Ʉɨɝɞɚ ɷɬɨ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɜ 1618 ɝ., ɨɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɬɶ ɭɝɨɞɶɟ, ɡɚ ɱɬɨ ɫ ɧɟɝɨ ɦɨɝɥɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ, ɧɨ ɨɧ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɢɫɰɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɟ. ȼ ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɨɫɬ 1621 ɝ. ɨɧ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɟɦɶɟɣ 
ɛɟɠɚɥ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ. Ɋɵɠɤɨɜ ɨɫɬɚɥɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɩɢɫɰɨɦ ɜ 
ɡɚɦɤɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɨɥɨ ɝɨɞɚ; ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɦɭ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɞɜɨɟ ɟɝɨ ɛɪɚɬɶɟɜ.23 
     ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɡɟɪɧɨɜɨɦ ɩɢɫɰɟ ɛɵɥɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ 
ɜɟɥɢɤɚ, ɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɪɚɬɶɹ Ɋɵɠɤɨɜɵ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɠɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɢɫɰɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ, 
ɜɫɤɨɪɟ ɧɚɱɚɥɫɹ ɩɨɢɫɤ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɭɟɡɞɚ. ȼɵɛɨɪ ɩɚɥ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɞɶɹɱɤɚ ɋɩɚɫɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ 

                                               
ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɧɚɱɢɫɬɨ» (1984 : 33). ə ɧɚɞɟɸɫɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ, 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ. 
23 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: RA.KA. Baltiska fogderäkenskaper F.417 : 1612–1615 ɝɝ; Ʉ. Ƚɚɥɥɟ ɤ 
ɄɆ 14/7 1617 ɝ. : RA. Skrivelser till Konungen. Gustav II Adolf. Ɍ. 11; ɫɩɢɫɨɤ 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɢɦɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɘɧɚɫɨɦ Ȼɭɪɟɭɫɨɦ, 6/11 1618 ɝ., ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ 
Ȼ. Ɋɭɫɟɧ ɤ Ⱥɤɫɟɥɸ ɍɤɫɟɧɲɟɪɧɟ, 14/10 1620 ɝ. : RA. E696 (Oxenstiernska samlingen); 
Kort förslag vid Jama befästning 1/3 1618 – 1/2 1619 ɝ. : RA. KA. Strödda äldre 
räkenskaper, ny serie. Fogdarnas förslag, ɬɨɦ. 29; Ⱦɟɥɚ… 1927 : 457; ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 1620 ɝ. Ɍ. ɒɪɨɜɷ ɢ Ɇ. Ɍɭɦɷ, 6/8 1623 : KrA. MR. 1623/25. 
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ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ. ɐɟɪɤɨɜɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɵɥɨ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɟɝɨ ɡɚɫɥɭɝɨɣ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɜ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚɯ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ 
ɞɶɹɱɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ  ɜ ɪɨɥɢ ɡɟɦɫɤɢɯ ɩɢɫɰɨɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 
ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɦɢɪɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ; ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɡɚ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. ɇɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɦɢ ɞɶɹɱɤɚɦɢ ɢ ɩɨɫɚɞɫɤɢɦɢ ɞɶɹɱɤɚɦɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɟɳɟ ɧɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ.24 ȼ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ 1623 
ɝ., ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɧɚ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ əɦɫɤɨɣ ɩɢɫɟɰ 
«ɂɫɚɣ» ɜ 1620 ɝ. ɭɤɪɟɩɢɥ ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɫɛɨɪɨɦ ɜɟɧɱɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɲɥɢɧ ɫɨ ɜɫɟɝɨ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɢ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɧɢɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ (ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɦ ɭɟɡɞɟ ɫɛɨɪ ɜɟɥ 
ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ), ɜ ɬɨɦ ɠɟ 1623 ɝ. ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɨɦɭ 
ɞɟɥɭ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɩɨɫɚɞɫɤɢɣ ɩɢɫɟɰ ɂɫɚɣ ɢ ɞɜɨɟ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɛɧɨɣ ɫɭɲɤɟ ɯɦɟɥɹ ɧɚ ɨɜɢɧɟ Ʉɨɪɨɧɵ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɟ ɜ 1623 ɝ. ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɜ 1622 ɝ. 25  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɢɡɨɛɢɥɭɟɬ 
ɨɲɢɛɤɚɦɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɩɢɫɵɜɚɧɢɢ,26 ɱɬɨ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɦɟɫɬɨɦ, 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ ɨɛɳɟɣ ɪɨɥɶɸ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɢ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ 
ɞɶɹɱɤɚ (ɫɪ. ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɶ ɰɟɪɤɜɢ ɫ ɜɟɧɱɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɲɥɢɧɚɦɢ), ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬ 
ɧɚ ɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɦɹ ɂɫɚɣ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɟɜɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ «ɂɫɚɤ».27 Ɉɛɪɚɡ ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ 
ɩɢɫɰɚ «ɂɫɚɹ» ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɫ ɬɟɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɬɱɟɬ ɢɦɟɧɧɨ 
ɨɛ ɨɜɢɧɚɯ Ʉɨɪɨɧɵ ɜɯɨɞɢɥ ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɤɚɤ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɩɢɫɰɚ 
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɢ ɱɬɨ ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤɢ ɢ ɬɨɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɧɟɤɭɸ 

                
24  ȼɟɪɨɹɬɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ – Ɏɟɞɨɪ əɤɢɦɨɜ ɫɵɧ ɉɨɩɨɜ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ, ɨ ɧɟɦ ɫɦ. 
ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ 2010ɚ : 55, 61; ɋɟɥɢɧ 2008 : 290. 
25 ɉɪɨɬɨɤɨɥ, əɦɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɡɚɦɨɤ, 27/3 1623 ɝ., §§ 3 ɢ 8 : RA. Livonica II : 717 : Jama 
län (ɫɪ. ɫ ɢɜɚɧɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ, 5/4 1623 : ɬɚɦ ɠɟ : Ivangorods län). 
26  ɇɚɩɪɢɦɟɪ, försått ɜɦɟɫɬɨ försåldt, påskar ɜɦɟɫɬɨ påstar, Wisilie ɜɦɟɫɬɨ Wasilie, 
ɞɜɚɠɞɵ Isdam ɜɦɟɫɬɨ Isdan (ɬ.ɟ. ɀɞɚɧ), Kipro ɜɦɟɫɬɨ Karpo. 
27  ɇɢɬɲɤɟ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢɦɟɧɢ ɂɫɚɣ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɚɪɯɢɜɟ (RA), ɫ ɱɟɦ ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɫɟɦɶ ɪɚɡ ɂɫɚ(ɚ)ɤ (Nitschke 2006 : 
260 – 261). ɇɟɜɟɪɧɨɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɥɟɝɤɨ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ  ɤɨɧɟɱɧɚɹ 
ɫɨɝɥɚɫɧɚɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɢɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɢɫɚɥɚɫɶ ɧɚɞ ɫɬɪɨɤɨɣ. Ɍɨɪɱɚɤɨɜ 
ɱɚɫɬɨ ɩɢɫɚɥ ɫɜɨɟ ɢɦɹ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶ ɢɦɟɧɢ ɂɫɚɣ, ɟɝɨ 
ɧɨɫɢɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɥɭɠɢɥɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɜ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨ ɢɦɹ ɥɟɝɤɨ ɦɨɝɥɨ ɜɵɣɬɢ ɢɡ-ɩɨɞ ɩɟɪɚ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ 
ɩɢɫɰɚ. Ɉ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɲɢɛɤɚɯ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɪ. 1624 ɝ. 
ɨɪɟɯɨɜɟɰɤɢɣ ɫɬɚɪɨɫɬɚ «ɂɫɚɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ» – ɫɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɜɦɟɫɬɨ «ɂɫɚɚɤ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ» 
(FRA. Käkisalmen lääni KO a 1, ɥ. 20 ɨɛ., ɫɪ. ɥ. 4). Ȼɚɣɸɪ (ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɜɨɪɹɧɢɧ ɧɚ 
ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɟ) ɂɫɚɣ Ⱥɦɢɧɟɜ ɭɩɨɦɹɧɭɬ ɤɚɤ «ɂɫɚɚɤ Ⱥɦɢɧɨɜ» ɜ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɣ 
ɤɨɩɢɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ ɨɬ 3 ɚɩɪɟɥɹ 1629 ɝ. (ȿȺȺ. 632.1.2). ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ 
ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɢɚɤ 
ɂɜɚɧ ɋɟɪɝɟɟɜ» (ɧɚɩɪ. 1645 ɜ: FRA. 9663, ɫ. 462); ɫɪ. ɬɚɤɠɟ «əɤɨɛ ɋɟɪɝɟɟɜ» ɧɢɠɟ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɧɚɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɡɜɚɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɝɪɚɦɨɬɧɵɣ «ɂɫɚɚɤ 
ɋɬɟɪɢɟɜ [!]» ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧ ɜ ɩɨɫɚɞɟ ɜ 1619 ɝ. (ɤɜɢɬɚɧɰɢɹ ɂɜɚɧɚ Ʉɭɪɛɚɬɚ: RA. 
KA. Baltiska räkenskaper. F.417: 1616 – 19). 
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ɮɭɧɤɰɢɸ (ɫɦ. ɧɢɠɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ). ȼɟɪɨɹɬɧɨ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɧɟ 
ɩɨɡɞɧɟɟ 1623 ɝ. ɨɛɴɟɞɢɧɢɥ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɞɶɹɱɤɚ, ɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨ 
ɞɶɹɱɤɚ ɢ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɩɢɫɰɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɭɫɬɹ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɫɬɚɪɵɣ ɩɨɞɶɹɱɢɣ, ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɜɲɢɫɶ, ɩɨɤɢɧɭɥ ɱɟɪɧɢɥɶɧɢɰɭ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɸ; ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 1620 
ɝ. ɨɛɴɟɞɢɧɹɥ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɞɜɚ ɩɟɪɜɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɢɪɫɤɨɝɨ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ, ɬɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɛɵɥ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɟɠɢɬɤɨɦ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ «ɲɜɟɞɫɤɢɦ» ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ. 
     ɋɨɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɦɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɱɟɡɚɸɬ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɩɪɢɯɨɞɧɨ-
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ əɦɝɨɪɨɞɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɨɫɟɧɢ 1624 ɝ. ɞɨ ɨɫɟɧɢ 1625 ɝ. 
ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɩɢɫɰɚ ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ.28 
     ȼ ɭɟɡɞɟ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɞɟɥ, ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢɫɶ 
ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ,  ɢ ɧɟ ɜɫɟ ɞɟɥɚ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ. 
ȼ 1626 ɝ. ɫɭɞɭ ɩɨɞɜɟɪɝɥɚɫɶ ɰɟɥɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ «ɩɨɦɨɝɥɚ ɪɭɫɫɤɨɦɭ 
ɡɟɪɧɨɜɨɦɭ ɩɢɫɰɭ ɂɫɚɤɭ ɩɨɣɦɚɬɶ ɩɟɪɟɛɟɠɱɢɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɫɫɤɢɯ, 
ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɜ ɝɨɫɬɹɯ». 29  ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɦɧɨɝɨɟ, ɨɛɵɱɧɨ 
ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ, ɥɨɠɢɥɨɫɶ ɧɚ 
ɩɥɟɱɢ ɩɢɫɰɚ ɢɡ-ɡɚ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
     ɑɚɫɬɨ ɱɟɪɧɨɜɵɟ ɩɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɥɢ ɜɟɫɬɢɫɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ, ɡɚɬɟɦ ɨɧɢ ɫɨɤɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɤɧɢɝɚɯ, ɢ ɜ 
ɦɚɪɬɟ 1627 ɝ. ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɤɧɢɝ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ əɤɨɛɚ 
ɉɟɞɟɪɫɫɨɧɚ (ɢɥɢ ɉɟɪɫɫɨɧɚ), ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɢ ɢɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦɢ 
ɤɧɢɝɚɦɢ ɟɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ. Ɉɤɨɥɨ ɫɨɬɧɢ ɛɨɱɟɤ ɡɟɪɧɚ[…] ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɝɨ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɢɫɰɚ, ɛɵɥɢ ɭɤɪɚɞɟɧɵ ɫ ɨɜɢɧɚ, ɭ ɫɤɨɬɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ, ɢ 
ɩɪɢɤɚɡɱɢɤ, ɩɢɫɟɰ, ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤ ɢ ɩɪɢɫɬɚɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɷɬɨ.30 
     Ⱥɫɩɟɤɬɵ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɛɵɥɢ ɡɚɦɟɱɟɧɵ ɢ ɜɵɹɫɧɟɧɵ ɜ 1984 ɝ. Ⱥɧɞɟɪɫɨɦ 
ɒɺɛɟɪɝɨɦ, ɢɦɟɜɲɢɦ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɜɚɠɧɨɦɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ, ɧɵɧɟ 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ. 31  Ɍɨɪɱɚɤɨɜ, ɯɨɬɹ ɢ «ɩɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ», 

                
28 EAA. 278.1.XXIV-74, ɥ. 28; ɫɪ. ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɡɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞ: KrA. MR 1626/20. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɧɧɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ – ɬɨɬ ɹɦɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɩɢɫɟɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɢɦɨ ɠɚɥɨɜɚɧɢɹ ɢ 
«ɦɟɫɹɱɢɧɵ» ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɟɧɶɝɭ ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɛɨɱɤɭ ɞɟɫɹɬɢɧɧɨɝɨ ɡɟɪɧɚ, ɫɞɚɧɧɭɸ 
ɫɚɦɢɦɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɦɢ (ɫɪ. ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɬ 27/3 1623, §12, ɢ 5/4 1623, 
§12). 
29 EAA. 278.1.XXV-188, ɥ. 102 ɨɛ. 
30 EAA. 278.1.XXV-187, ɥ. 30 ɨɛ. (ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ: RA. KA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 
77: årliga räntan för 1626, ɫ. 140). ɉɨɥɧɚɹ ɫɭɦɦɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɡɚɞɨɥɠɚɥ 
ɩɪɢɤɚɡɱɢɤ əɤɨɛ, ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ 5660 ɞɚɥɟɪɨɜ – ɞɥɹ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɷɬɨ ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɭɦɦɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ ɫɬɨ ɥɟɬ (EAA. 278.1.XXV-187, ɥ. 37)! 
31 ɋɪ. ɒɺɛɟɪɝ : 33–34. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɪɯɢɜɟ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ 
ɩɚɥɚɬɵ (Kammararkivet, ɧɵɧɟ ɱɚɫɬɶ ɒɜɟɞɫɤɨɝɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ⱥɪɯɢɜɚ) ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ 
ɡɚɩɪɨɫɵ ɜ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɣɫɹ ɚɪɯɢɜ Ʉɚɦɟɪ-Ʉɨɥɥɟɝɢɢ, ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɢɡ ɇɚɪɜɫɤɨɝɨ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɫɭɞɚ ɡɚ ɜɟɫɧɭ 1627 ɝ. ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ 
ɬɭɞɚ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɤ ɤɨɪɨɥɸ ɫ ɬɨɣ ɠɟ ɨɫɟɧɢ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɨɧɢ 
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ɫɤɪɵɥ ɪɚɫɬɪɚɬɭ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, «ɤɨɜɚɪɧɨ ɩɨɞɱɢɫɬɢɜ ɫɜɨɢ ɤɧɢɝɢ 
ɜɡɢɦɚɧɢɣ ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ» ɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɦɟɪɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɨɧ ɩɨɦɨɝ. Ɉɞɧɚɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɫɭɞɚ ɧɢɠɧɟɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɞɟ ɫɤɚɡɚɧɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪ ɨɬɫɵɥɚɟɬɫɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ ɦɹɝɱɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɨɧ «ɧɟ ɜɢɧɨɜɟɧ ɤɚɤ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤ» (ɰɢɬ. ɩɨ ɒɺɛɟɪɝ 1984 : 34). Ʉɚɤ ɦɵ 
ɜɢɞɟɥɢ, ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɢɧɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɡɚɦɚɥɱɢɜɚɧɢɢ, ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɝɨ 
ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ. Ɇɚɬɶ 
ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ, ɫɥɭɠɚɳɚɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɭ ɤɨɪɨɥɟɜɵ, ɨɞɧɚɤɨ, ɭɝɨɜɨɪɢɥɚ 
ɫɜɨɸ ɯɨɡɹɣɤɭ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɜ ɫɬɨɥɢɰɭ ɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ «ɞɚɛɵ ɡɞɟɫɶ 
ɧɟ ɜɨɡɥɚɝɚɬɶ ɜɢɧɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ».32 
     Ɂɚɝɨɜɨɪɳɢɤɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɚɞɟɹɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ 
ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɱɟɧɧɵɦɢ. ɏɨɬɹ 
ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɥ ɫ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ 
ɩɢɫɰɨɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɜɲɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ, ɢ ɨɠɢɞɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɚ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢ ɨɬɱɟɬɵ (Brunius : 157 ɢ ɫɥɟɞ.), ɧɨ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯ, 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ  ɹɦɝɨɪɨɞɫɤɨɣ, ɝɞɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧ ɧɢ ɨɞɢɧ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɩɢɫɟɰ ɬɟɯ ɥɟɬ 
ɢ ɝɞɟ ɜɫɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ (ɫɪ. 
ɧɢɠɟ ɨ ɡɧɚɧɢɹɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɵɦ), ɨɧɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɦɨɝɥɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟɟ, ɱɟɦ ɨɛɵɱɧɨ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɚɡɟɟɤ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɟɜɢɡɨɪ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɭɱɚɥɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɩɢɫɶɦɚ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɟ ɩɪɢɯɨɞɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
ɡɚ 1624 ɢ 1625 ɝɝ.  ɜ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɭɸ ɩɚɥɚɬɭ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ, ɛɵɥ ɧɟ ɩɪɨɫɬɵɦ 
ɲɜɟɞɨɦ. Ɉɧ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɨɡɧɚɜɚɥ ɜɨɡɧɢɤɲɟɟ  ɩɨɡɞɧɟɣ ɜɟɫɧɨɣ ɬɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɪɟɜɢɡɨɪ 
ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ.33 ɗɪɢɤ Ⱥɧɞɟɪɫɫɨɧ Ɍɪɚɧɚ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦ 
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɚɤ «ɂɪɢɤ Ɉɧɞɪɟɟɜ», 
ɜɥɚɞɟɜɲɢɦ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɣ ɛɟɝɥɨɣ ɫɤɨɪɨɩɢɫɶɸ. Ɉɧ ɛɵɥ ɟɳɟ ɩɨɫɥɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɜɵɛɪɚɧ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ 

                                               
ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɵ, ɚ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ  ɧɟ ɛɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ. ɒɺɛɟɪɝɭ, ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ 
ɭɤɚɡɚɜɲɟɦɭ ɧɨɜɨɟ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɦɨɝɚɥ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɚɪɯɢɜɚ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɭɫɬɧɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɵɪɚɠɚɸ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɳɚɸɳɟɦɭ ɚɪɯɢɜɚɪɢɭɫɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ Ⱥɧɧɟ-
Ʉɚɪɢɧ ɏɟɪɦɨɞɫɫɨɧ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɜɟɪɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɢɫɤɟ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɩɨɦɢɦɨ 
ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɤɧɢɝ ɢ ɩɢɫɟɦ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɬɪɨɤɢ ɢɡ ɧɚɪɜɫɤɨɝɨ 
ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ, ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɟ ɒɺɛɟɪɝɨɦ, ɝɞɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ ɤ ɜɢɫɟɥɢɰɟ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɞɟɥɨ ɨɬɫɵɥɚɟɬɫɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɫɭɞɚ 
ɩɪɢ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɩɚɥɚɬɟ ɢɡ ɚɤɬɚ (ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ: Hedar 1934:312–313). 
32 ɉɢɫɶɦɨ Ɇɚɪɢɢ ɗɥɟɨɧɨɪɵ ɤ ɇ. Ɇɚɧɧɟɪɲɺɥɶɞɭ, 6/7 1627 ɝ. ɜ ɤɨɩɢɢ ɜ: EAA. 632.1.2, 
ɥ. 10 ɨɛ. 
33  ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɉɚɥɚɬɵ ɤ  ɗɪɢɤɭ Ⱥɧɞɟɪɫɫɨɧɭ 19/10 1626 ɝ. ɢ 14/11 1626 ɝ.: RA. 
Kammarkollegiums Kansli, BIIa1:15; ɄɆ ɤ ɗɪɢɤɭ Ⱥɧɞɟɪɫɫɨɧɭ, 27/4 1627 ɝ.: RA. RR; 
ɫɪ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɬ 15/2 1626 ɝ.: RA. RR ɥɥ. 53 ɢ ɫɥɟɞ.. 
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«ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɟɝɨ ɡɚɦɵɫɥɨɜɚɬɵɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ».34 Ʉɨɝɞɚ ɨɧ ɜ ɦɚɪɬɟ ɧɚɲɟɥ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ ɡɚɩɭɬɚɧɧɵɣ ɤɥɭɛɨɤ 
ɞɟɥ «ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɫ ɨɬɱɟɬɨɦ […], ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹ ɧɚɲɟɥ ɦɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ», ɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɫɹ ɫɥɭɱɚɣ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɧ 
ɩɨɥɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɚɥ ɫɭɬɤɚɦɢ ɧɚɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɫɱɟɬɨɜ «ɢɡ-ɡɚ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɨɜ 
ɢ ɩɢɫɰɨɜ ɢ ɜɢɧɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ» ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɷɧɟɪɝɢɸ. Ɉɧ ɩɢɲɟɬ ɜ ɉɚɥɚɬɭ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ 
«ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɩɢɫɰɚ» ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ ɩɨɦɟɲɚɥɢ ɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɡɢɦɵ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭ 
(ɤɨɪɨɥɹ ɢ ɉɚɥɚɬɵ – Ⱥ. Ƚ.).35 ɉɪɨɰɟɫɫ ɧɚɞ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɵɦ ɢ ɉɟɞɟɪɫɫɨɧɨɦ 
ɞɨɫɬɢɝ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɫɭɞɟ ɜ ɫɭɞɟ  ɇɚɪɜɵ 23/5 ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɟɫɶɦɚ 
ɷɧɟɪɝɢɱɧɨɝɨ ɗɪɢɤɚ Ɍɪɚɧɵ. (Hɟdar  1934:312; ɫɪ. Sjöberg : 33–34).36 
      
     ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ – ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟ ɢ ɨɬɜɟɬɵ 
     Ɍɨɪɱɚɤɨɜ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɢɟɯɚɥ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɧɚɱɚɥɚ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ, ɧɨ ɞɟɥɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɤɚɫɚɜɲɟɟɫɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɢɧɵ əɤɨɛɚ ɉɟɞɟɪɫɫɨɧɚ, 
ɩɨɩɚɥɨ ɜ ɉɚɥɚɬɭ ɬɨɥɶɤɨ 5 ɨɤɬɹɛɪɹ. ȼ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɤ ɤɨɪɨɥɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɚ  ɜ ɫɭɞ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ (ɤɨɪɨɥɶ – Ⱥ.Ƚ.) ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɫ 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɩɪɨɫɢɬ, ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɒɺɛɟɪɝɚ, «ɨ ɩɨɡɜɨɥɟɧɢɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ ɜ əɦɟ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɟɣ 
ɧɭɠɞɭ» (ɫ. 34). ɇɟɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɟɣɱɚɫ, ɡɢɦɨɣ ɢɥɢ ɜɟɫɧɨɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɦɵɫɥɶ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɜ ɩɟɱɚɬɢ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ, ɝɨɬɨɜɢɜɲɟɣɫɹ ɜ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ, ɢ ɱɬɨ ɜ ɧɚɝɪɚɞɭ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɨɦɢɥɨɜɚɧ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ 
ɧɢɱɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨ ɬɨɦ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ:  ɤɨɪɨɥɶ (ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɭɠɟ ɝɨɞɨɦ ɪɚɧɟɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɵɡɜɚɥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɢ 
ɩɨɞɶɹɱɟɝɨ ɢɡ əɦɝɨɪɨɞɚ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ), Ɍɨɪɱɚɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɝɪɨɡɢɥ ɫɭɞ ɢ ɭ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ Ƚɚɧɫ Ɏɥɺɪɢɯ, ɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ Ȼɟɧɝɬ 

                
34  ɋɦ. ɟɝɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɨɱɟɪɤ ɜ Löfstrand & Nordquist :229; ɰɢɬɚɬɚ: ɧɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɚ (1617 ɝ.), Ƀ. Ȼɟɪɧɞɟɫ ɤ Ⱥɤɫɟɥɸ Ɉɤɫɟɧɲɟɧɪɟ: RA. E568 (Oxenstiernska 
samlingen). Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɗɪɢɤɟ Ⱥɧɞɟɪɫɫɨɧɟ ɫɦ.: Ʉɨɪɯɨɧɟɧ 1953; ɫɪ. ɫ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ, ɋɟɥɢɧ 2011. 
35 ɗ. Ⱥɧɞɟɪɫɫɨɧ ɤ əɤɨɛɭ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ, əɦɚ 18/3 1627 ɝ.: TÜR. F. 6 (De la Gardie). S. G., 
ɥ.. 90 ɨɛ.; ɚ ɬɚɤɠɟ  ɤ Ƚɭɫɬɚɜɭ II Ⱥɞɨɥɶɮɭ, Ⱦɨɪɩɬ 7/6 1627 ɝ.: RA. Skrivelser till 
konungen. Gustav II Adolf, ɬɨɦ 9; ɨɧ ɠɟ ɜ ɉɚɥɚɬɭ, Narva 28/5 1627 ɝ.: RA. 
Kammararkivet. Kammarkollegiums kansli. EIIa:21.1, ɫɪ. ɬɚɦ ɠɟ 13/6 1627 ɝ. 
36 ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɞɟɥɟ 1626 ɝ. ɦɵ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 
ɝɨɞ ɫɩɭɫɬɹ ɜɧɨɜɶ ɥɢɱɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɤɧɢɝɢ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ, ɧɨ ɢ 
ɪɭɫɫɤɢɟ ɤɧɢɝɢ ɞɜɭɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ  ɩɪɟɟɦɧɢɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɩɨɜɟɫɢɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɪɨɫɬɭ 
«ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ» (ɗɪɢɤ Ⱥɧɞɟɪɫɫɨɧ ɤ ɇɢɥɶɫɭ Ɇɚɧɧɟɪɲɺɥɶɞɭ [?], (ɱɟɪɧɨɜɢɤ), 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ 9/3 1628 ɝ.: RA. Kammararkivet. Kammarkollegiums kansli. BIIb1:3; ɫɪ. 
ɩɨɯɨɠɢɣ ɫɥɭɱɚɣ ɜ: ɇɢɥɶɫ Ɇɚɧɧɟɪɲɺɥɶɞ ɜ ɉɚɥɚɬɭ, ɇɚɪɜɚ 9/1 ɢ 9/4 1636 ɝ.: RA. 
Kammararkivet. Kammarkollegiums kansli.  EIIa:79). 
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Ɇɚɬɬɫɫɨɧ ɏɚɪɞ (ɱɶɢɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ ɢ ɫɪɟɞɢ ɱɶɢɯ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ), ɩɟɱɚɬɧɢɤ ɜɚɧ ɋɟɥɨɜ…37 
     Ʉɨɝɞɚ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɧɚɱɢɫɬɨ ɩɟɪɟɩɢɫɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɚɜɢɬɶ ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ, ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɞɟɥɭ 7 
ɚɩɪɟɥɹ ɛɵɥɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɯ ɝɪɚɦɨɬɵ: ɩɟɪɜɚɹ – ɱɚɫɬɨ 
ɰɢɬɢɪɭɟɦɚɹ ɤɨɩɢɹ ɱɟɪɧɨɜɢɤɚ ɩɪɨɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ: 38 «Ɋɭɫɫɤɨɦɭ ɞɢɚɤɭ./ Ɇɵ, Ƚɭɫɬɚɜ Ⱥɞɨɥɶɮ, ɫɨɨɛɳɚɟɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɶ ɷɬɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɢɚɤ ɂɫɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ 
ɨɛɟɳɚɥ, ɱɬɨ ɨɧ ɫ ɭɫɟɪɞɢɟɦ ɧɚɱɢɫɬɨ ɩɟɪɟɩɢɲɟɬ ɢ ɜɧɟɫɟɬ ɩɪɚɜɤɭ ɜ ɪɭɫɫɤɢɣ 
ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɡɞɟɫɶ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧ, ɦɵ ɦɢɥɨɫɬɢɜɨ ɢ 
ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɨ ɩɪɨɫɬɢɥɢ ɟɦɭ ɫɨɞɟɹɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫ. ɋ ɬɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɧ ɜɟɪɧɨ ɢ ɭɫɟɪɞɧɨ ɩɪɨɹɜɢɬ ɫɟɛɹ ɜ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. ȼɫɟ, ɤɬɨ ɨɛɹɡɚɧ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɢɤɬɨ ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ 
ɦɟɪɟ ɧɟ ɫɦɟɥ ɱɢɧɢɬɶ ɟɦɭ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ». 
     Ⱦɪɭɝɢɟ ɞɜɚ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – Ⱥ.Ƚ.) ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ. ɉɟɪɜɵɣ – 
ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɤɨɪɨɥɹ ɜ ɉɚɥɚɬɭ ɨ ɜɵɩɥɚɬɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ 20 ɞɚɥɟɪɨɜ (ɱɬɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɜɭɦ ɩɹɬɵɦ ɟɝɨ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ), 
ɱɬɨɛɵ ɧɭɠɞɚ ɧɟ ɡɚɫɬɚɜɢɥɚ ɟɝɨ ɛɟɠɚɬɶ ɨɬ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
     ɗɪɢɤ Ʌɚɪɫɫɨɧ, ɦɵ ɦɢɥɨɫɬɢɜɨ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɷɬɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɢɚɤɚ ɂɫɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ 
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɨɦ 39  ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ, 20 ɞɚɥɟɪɨɜ ɞɟɧɟɝ [.] 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɲɚ ɦɢɥɨɫɬɢɜɚɹ ɜɨɥɹ ɢ ɩɨɜɟɥɟɧɢɟ – ɜɵɞɚɬɶ ɟɦɭ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ 
20 ɞɚɥɟɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɧɟ ɛɪɨɫɢɥ ɩɟɱɚɬɶ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɝɨɥɨɞɧɨɣ ɧɭɠɞɵ ɢ ɧɚɝɨɬɵ ɢ ɧɟ ɭɟɯɚɥ. ȼɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ 
ɷɬɢɦ.40  Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɪɚɫɩɢɫɚɥɫɹ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɟɧɟɝ 22 ɚɩɪɟɥɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ, ɜ ɡɚɦɤɟ: «ɚɩɪɟ(ɥ) ɜɶ. 22 (ɞɟ[ɧɶ]) ɩɨ ɫɟɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨ[ɢ] ɝɪɚɦɨɬɵ ɹ 

                
37 Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɢ Ɇɚɬɬɫɫɨɧ ɏɚɪɞ ɷɬɨɣ ɜɟɫɧɨɣ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ,  ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɬɚɤɠɟ ɢ Ɏɥɺɪɢɯ. ɉɨɦɟɫɬɶɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɢ ɍɩɥɚɧɞɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɧɚɭɤɟ 
(ɧɚɩɪ., Maier & Droste 2010:58–59), ɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɥɟɬɨɦ 1627 ɝ. ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɥ 
ɞɜɨɪ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ (Gejrot 1994:208; ɨ ɞɜɨɪɟ Ɇɚɬɬɫɫɨɧɚ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɫɦ. ɬɚɦ ɠɟ  40–
41, 89, 110, 266). Ɉɛ ɭɱɚɫɬɢɢ Ɇɚɬɬɫɫɨɧɚ ɜ ɞɟɥɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɨ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ Ȼɢɛɥɢɢ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɜ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɝ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ Ɏɥɺɪɢɯ (ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ?), ɫɪ. Tarkiainen 1974:83) 
38 RA. RR, 7/4 1628; ɠɢɪɧɵɦ  ɲɪɢɮɬɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ 
ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹɦɢ ɒɺɛɟɪɝɚ (1984:33). Ȼɭɤɜɵ «is» ɜ 
«Cathechism» («Ʉɚɬɟɯɢɡɢɫ») ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɨɦ. 
39 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ «Corrector», ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, 
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ «ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ». ɋɪ. ɒɜɟɞɫɤɢɣ 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ (SAOB): «ɩɪɚɜɹɳɢɣ ɜɟɪɫɬɤɭ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨ ɩɪɚɜɹɳɟɦ 
ɜɟɪɫɬɤɭ, ɡɚɧɹɬɨɦ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɢ. 
40  RA. KA. Räntekammarböcker 1526–1630. Ɍ. 86. Ʌ.. 134 (ɫ ɩɨɞɩɢɫɶɸ: ”ɗɪɢɤ 
Ʌɚɪɫɫ[ɨɧ] ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ”; ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ RR). ɋɦ. ɨɬɦɟɬɤɭ ɨ ɜɵɩɥɚɬɟ, ɬɚɦ ɠɟ, ɬɨɦ. 83, 
ɫ. 47 (”ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɢɚɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɨɦ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ ”); ɬɚɦ ɠɟ. 
Ɍ. 84. Ʌ. 6 ɨɛ. (”ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɢɚɤ ɂɫɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ – ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ”). 
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ɢɫɚ(ɤ) ɜsɹ(ɥ) ɭ ɤɚ(ɡ)ɧɚɱɟɹ ɞɜɚ(ɬ)ɰ| ɟɮɢɦɤɨ(ɜ) ɫɜɢɣɫɤɢ(ɯ) ɞ[ɟ]ɧ[ɟ]ɝɶ   
ɢɫɚ(ɤ) ɬɨɪɱɚɤɨ(ɜ)».41 
     Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɚɦɨɬɚ ɤ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ – ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɭɸ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɨ ɫɜɨɟɣ ɧɭɠɞɚɸɳɟɣɫɹ ɫɟɦɶɟ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ.  
     ɇɢɥɶɫɫ Ⱥɫɫɟɪɫɨɧ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɵ ɩɨɜɟɥɟɥɢ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɞɢɚɤɭ, ɂɫɚɚɤɭ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ, ɛɵɬɶ ɡɞɟɫɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɨɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ 
ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɟɱɚɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɠɟɧɚ ɢ ɞɟɬɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɨɧ ɡɞɟɫɶ, ɧɟ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɧɭɠɞɵ, ɦɵ ɩɨɜɟɥɟɜɚɟɦ ɜɚɦ ɦɢɥɨɫɬɢɜɨ ɜɵɞɚɬɶ ɟɝɨ ɠɟɧɟ 
ɧɚɪɜɫɤɨɝɨ ɩɪɨɜɢɚɧɬɚ ɧɚ ɩɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɲɟɫɬɶ ɛɨɱɟɤ ɡɟɪɧɚ 
[ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɭ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ 27/5 1628 ɝ.] 
     ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɷɬɭ ɝɪɚɦɨɬɭ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɨɛ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ.42 
     Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɚɩɪɟɥɹ 
(«ɧɚɱɢɫɬɨ ɩɟɪɟɩɢɲɟɬ ɢ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɢ ɜɧɟɫɟɬ ɩɪɚɜɤɭ ɜ ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧ ɡɞɟɫɶ» / «ɧɚɞ ɩɟɱɚɬɶɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ»), ɤɨɝɞɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ 4 ɢɸɥɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɪɨɥɹ ɩɨɠɚɥɨɜɚɥ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɩɨɦɟɫɬɶɟ ɜ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɦ 
Ɉɩɨɥɶɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɨɤɨɥɨ 40 ɬɭɧɥɚɧɞɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ 
«ɜɵɩɨɥɧɢɥ [NB! – Ⱥ. ɉ.-Ɇ.] ɢ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɢ ɜɧɟɫ ɩɪɚɜɤɭ ɜ ɪɭɫɫɤɢɣ 
ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ ɡɞɟɫɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ»:43 
     «Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɞɢɚɤɭ ɂɫɚɚɤɭ Ɍɨɪɰɚɤɨɜɭ ɧɚ ɞɜɟ ɨɛɠɢ 
ɩɭɫɬɨɲɢ. 
      Ɇɵ, ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɣɫɹ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ. 
ɋɨɨɛɳɚɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɶ ɷɬɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɢɚɤ ɂɫɚɚɤ 
ɋɟɪɝɟɟɮɫɫɨɧ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɤɚɡɭ ȿɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ, 
ɧɚɲɟɝɨ ɜɫɟɦɢɥɨɫɬɢɜɟɣɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɹ ɢ ɤɨɪɨɥɹ, ɜɵɩɨɥɧɢɥ ɢ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɢ 
ɜɧɟɫ ɩɪɚɜɤɭ ɜ ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ ɡɞɟɫɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɭɫɬɶ 
ɜɩɪɟɞɶ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜ ɟɳɟ ɭɫɟɪɞɧɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. ɉɨ ɦɢɥɨɫɬɢɜɨɦɭ ɫɨɢɡɜɨɥɟɧɢɸ ȿɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ 
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 
ɷɬɨɝɨ ɞɧɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɜɟ ɨɛɠɢ ɩɭɫɬɨɲɟɣ ȼɨɪɨɛɶɟɜɨ ɢ ɉɨɪɯɨɜɨ ɭ 
əɦɵ, ɫ ɥɭɝɚɦɢ ɢ ɩɪɨɱɢɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɧɢɦ; ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ 
ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɵ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɡɚɦɤɚ, ɞɨɡɜɨɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ, ɤɚɤ 

                
41  Ɍɚɦ ɠɟ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ ɮɨɪɦ ɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ / 
ɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ / ɩɪɟɞɥɨɠɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɟɣ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɚ. 
42  «ə, Ȼɟɪɬɟɥɥ Ʉɪɭɫ, ɩɨɥɭɱɢɥ ɝɪɚɦɨɬɭ ȿɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɢɫɟɰ ɂɫɚɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ  ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɲɟɫɬɶ ɛɨɱɟɤ ɡɟɪɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɟ 
ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟ – ɜɵɞɚɬɶ ɠɟɧɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɩɢɫɰɚ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɲɟɫɬɶ ɛɨɱɟɤ ɡɟɪɧɚ, 
ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɪɨɠɶɸ, ɚ ɞɪɭɝɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ – ɹɱɦɟɧɟɦ.» (əɦɚ, 26/5. Ɉɛɟ ɝɪɚɦɨɬɵ ɜ KrA. 
MR 1628/12; ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ RR.). 
43 RA. Rådets registratur, 4/7 1628. 
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ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ (ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɝɪɚɦɨɬɟ – Ⱥ.Ƚ.). ɉɨɫɟɦɭ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ȿɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ 
ɧɢɡɲɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɦɭ ɜ ɷɬɨɦ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɨɛɪɚɡɨɦ». 
     Ɍɚɤɨɜɚ ɛɵɥɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɧɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɱɟɥɨɛɢɬɧɭɸ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧɧɵɟ ɞɚɥɟɪɵ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ; ɧɨ ɷɬɨɦɭ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɭɱɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɭɫɬɧɵɟ ɢɥɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ, ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɫɥɭɠɛɟ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɚɹɫɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɩɨɫɥɟ 
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɩɪɚɜɤɢ, ɧɨ ɩɟɪɟɞ ɩɟɱɚɬɶɸ:44 
    «Ɇɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɤɧɹɡɶ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɶ,  Ƚɨɫɩɨɞɢɧ Ƚɭɫɬɚɜ 
Ⱥɞɨɥɶɮ, ɦɨɣ ɜɫɟɦɢɥɨɫɬɢɜɟɣɲɢɣ ɤɨɪɨɥɶ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɶ. ə, ɩɨɤɨɪɧɟɣɲɢɣ 
ɩɨɞɞɚɧɧɵɣ, ɫɦɢɪɟɧɧɟɣɲɟ ɫɨɨɛɳɚɸ ȼɚɲɟɦɭ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦɭ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɭ, 
ɱɬɨ ɹ ɩɨɤɨɪɧɨ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ ȼɚɲɟɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɱɢɫɬɨ 
ɩɟɪɟɩɢɫɚɥ [ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɞɨɛɚɜɥɟɧɨ: ɢ ɜɧɟɫ ɩɪɚɜɤɭ] ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧ ɡɞɟɫɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ. Ɍɟɩɟɪɶ ɦɧɟ ɧɟɱɟɝɨ ɟɫɬɶ ɢ 
ɩɢɬɶ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹ ɯɨɠɭ ɪɚɡɞɟɬɵɣ ɢ ɪɚɡɭɬɵɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɫɟ, ɦɢɥɨɫɬɢɜɨ 
ɞɚɧɧɨɟ ɦɧɟ ȼɚɲɢɦ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɢɦ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɨɦ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɫɦɢɪɟɧɧɨ ɢ ɩɨɤɨɪɧɨ ɩɪɨɲɭ ɨ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɦɢɥɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɦɧɟ 
ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨɦɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɞɟɧɟɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɦɧɟ 
ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɞɨɦɨɣ ɞɨ əɦɝɨɪɨɞɚ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɢ ɦɢɥɨɫɬɢɜɨ ɨ 
ɩɨɞɨɪɨɠɧɨɣ. 
    ɇɚɞɟɸɫɶ ɧɚ ɦɢɥɨɫɬɢɜɵɣ ɢ ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ȼɚɲɟɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ 
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ. 
   ɋɦɢɪɟɧɧɵɣ ɢ ɜɟɪɧɵɣ ɩɨɞɞɚɧɧɵɣ ȼɚɲɟɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ 
   Ⱦɢɚɤ ɋɩɚɫɫɤɨɣ ɰɟɪɜɤɢ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ  
   ɂɫɚɚɤ ɋɟɪɝɟɟɮɫɫɨɧ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ». 

                                 
 

ɂɥɥɸɫɬɪ. 2. ɉɨɞɩɢɫɶ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ, 1628 ɝ.  
(RA. Bibliographica, 14). 

                
44  ɇɚɩɢɫɚɧɨ ɪɭɤɨɣ Ȼɟɧɝɬɚ Ɇɚɬɬɫɫɨɧɚ ɢ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɫɪɟɞɢ ɟɝɨ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɜ: RA. 
Bibliographica. Ɍ. 14. ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɷɬɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɦ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ. Ɂɚɩɢɫɢ ɧɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ 
ɧɟɬɢɩɢɱɧɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɸ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ. Ɇɚɬɬɫɫɨɧ ɤɚɤ  
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ/ɩɢɫɟɰ ɢɥɢ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɜɧɚɱɚɥɟ ɨɧ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɜɧɨɫɢɥ ɩɪɚɜɤɭ ɜ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ / ɧɚɛɨɪ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ. 
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     Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɞɨɪɨɠɧɭɸ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɧɚɣɬɢ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ, ɯɨɬɹ ɢ ɫɥɚɛɵɟ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɜ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɧɚ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨ ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɠɚɥɨɜɚɧɧɭɸ ɝɪɚɦɨɬɭ. Ɂɟɪɧɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɜɵɞɚɬɶ ɟɝɨ ɫɟɦɶɟ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɨɬ 26 ɦɚɹ 1628 ɝ., ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ 
«ɢɸɧɹ [71]36 [ɬ.ɟ. 1628 ɝ. – Ⱥ. ɉ.-Ɇ.]» «ɜ [ɪ]ɥs (ɝ)[ɨɞɭ] · ɢɸ(ɧ) ɜɶ 
(ɞɟ)[ɧɶ]». ɂɦ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ ɧɟ ɪɚɧɟɟ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1629 ɝ. 
(«#ɚɯɤԧ(ɝ)[ɨ] · ɮɟɜɪɚɥɹ ɜɶ ·ɤɟ· (ɞɟ)[ɧɶ]»). 45  ȼɨɡɦɨɠɧɨ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ 
ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɟɳɟ ɤɨɝɞɚ ɩɚɪɨɦɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɪɜɚɧɨ 
ɧɚ ɡɢɦɭ, ɢ ɩɨ ɫɭɲɟ ɜɞɨɥɶ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɨɧ ɞɨɛɪɚɥɫɹ ɞɨ ɞɨɦɚ ɧɟ 
ɪɚɧɟɟ ɮɟɜɪɚɥɹ. 
 
     Ʉ ɧɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ – ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɟɰ  
     ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ 
     Ʉɨɝɞɚ ɛɵɥɨ ɧɚɱɚɬɨ ɞɟɥɨ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɢ ɉɟɞɟɪɫɫɨɧɚ, ɨɛɚ 
ɥɢɲɢɥɢɫɶ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ. Ɉɫɬɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɡɟɪɧɨɜɨɦ ɩɢɫɰɟ 
ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɋɬɟɩɚɧ Ɋɵɠɤɨɜ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɣ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɛɪɚɬɶɟɜ, ɛɵɥ ɩɨɧɢɠɟɧ ɞɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ. 46  ȼɩɪɟɞɶ ɦɵ ɧɟ ɧɚɣɞɟɦ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɣ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɟ, ɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɱɟɝɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫɪɟɞɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ 
ɡɚɦɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɟɩɟɪɶ – ɨɧ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɦɟɧɢɹ, ɢ ɡɚ ɷɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɨɠɢɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧ «ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜ ɟɳɟ ɭɫɟɪɞɧɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ». 
     ɇɟɦɧɨɝɢɟ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɡɟɪɧɨɜɨɦɭ ɩɢɫɰɭ, ɡɧɚɥɢ, ɤɚɤɢɦɢ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢɦɟɧɢɹɦɢ ɫɬɨɢɥɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ. 
Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɧɵɧɟ ɢɫɱɟɡɧɭɜɲɟɣ, ɩɭɫɬɨɲɢ 
ȼɨɪɨɛɶɟɜɳɢɧɚ ɜ Ɉɩɨɥɶɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɧɨɦɭ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɢɦɟɧɢɸ ɉɨɪɯɨɜɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ 
ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɦɭɫɹ ɪɹɞɨɦ, ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ Ʌɭɝɢ, ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɤ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ əɦɝɨɪɨɞɚ. 47  Ɉɧ ɡɧɚɥ ɷɬɢ ɞɜɚ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɝɨɞɶɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɯ ɫɨɜɫɟɦ 
ɧɟɞɚɜɧɨ ɚɪɟɧɞɨɜɚɥɢ ɦɟɳɚɧɟ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɚ, ɚ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɭɝɨɞɶɹ 
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟɤɢɯ ɡɟɦɰɟɜ. ɉɭɫɬɶ ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɩɭɫɬɨɲɚɦɢ, 

                
45 KrA. MR 1628/12. 
46 ɋɦ. ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɯɨɞɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɡɚ ɦɚɣ ɜ EAA. 278.1.XXV-187. 
47 A. Andersin, ”General Charta öfver Provincien Ingermanland” (1703/4): KB. KoB St.f. 
Utl. kartor; ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞ… ɛ. ɝ. : 32; ɫɪ. ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɢɦɟɧɢɣ ɢ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɜ 1626 ɝ. ɜ: RA 
Östersjöprovinsernas räkenskaper, 77: Årliga räntan för 1626, ɫ. 113. Worobiowo 
(ȼɨɪɨɛɶɟɜɨ) ɜ ɠɚɥɨɜɚɧɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟ – ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɲɜɟɞɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ 
ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ Worobioffzina (ȼɨɪɨɛɶɟɜɳɢɧɚ) ɢ ɬ.ɩ.; ɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɣ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɪ. ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ƚɨɥɭɛɨɜɳɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ  ɫ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ  -ɳɢɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɡɞɟɫɶ ɫ XVI ɜ. (ȼɚɫɢɥɶɟɜ : 370, 
26–27). 
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ɧɨ ɡɟɦɥɹ ɧɚ ɧɢɯ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɥɚɫɶ.48 ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚ 
ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɜ 1636 ɝ., ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ 
ɝɚɞɚɬɶ ɡɞɟɫɶ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɪɟɝɟɧɬɫɬɜɭ ɢ 
ɩɪɨɫɢɬ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɢɦɟɧɢɟ. 49  Ⱦɥɹ ȼɨɪɨɛɶɟɜɳɢɧɵ ɷɬɨ 
ɫɞɟɥɚɧɨ ɛɟɡ ɜɨɩɪɨɫɨɜ; ɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɉɨɪɯɨɜɨ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ, ɱɬɨ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɜɩɪɟɞɶ ɩɥɚɬɢɬɶ ɧɚɥɨɝɢ, ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ 
ɷɬɨɝɨ ɢɦɟɧɢɹ.50 
     ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ ɤɚɤ «ɂɫɚɚɤ» 
ɢɥɢ «ɂɫɚɱɤɚ  ɞɶɹɱɨɤ» 51  ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɤ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɤɚɤ ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ 
ɜɵɲɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢɦɟɧɢɹɦɢ, ɨɧ, ɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɨɫɬɚɥɫɹ ɠɢɬɶ ɫ ɫɟɦɶɟɣ – ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɫ ɞɟɜɭɲɤɨɣ-ɩɪɢɫɥɭɝɨɣ – 
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɤɚɛɚɤɚ ɢ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɡɚɦɤɚ, ɬ.ɟ. ɜ ɩɨɫɚɞɟ ɢɥɢ 
ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɢ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɪɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. ɍ ɧɟɝɨ ɱɚɫɬɨ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ ɩɭɬɧɢɤɢ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɟ ɜ əɦɝɨɪɨɞ – ɤɚɤ ɨɧ ɫɚɦ ɫɤɚɡɚɥ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ: «… ɛɨɹɪɟ ɢ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɨɧɢ ɜɫɟ ɦɧɟ 
ɞɨɪɨɝɢɟ ɢ ɡɜɚɧɵɟ ɝɨɫɬɢ».52 Ʉɚɤɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɯɨɞ 
ɫ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɧɨɣ ɟɦɭ ɡɟɦɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɬɚɦ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ. 
     ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɬɫɤɢɯ ɲɤɨɥ 
ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ ɤɪɟɩɨɫɬɹɯ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢ əɦɚ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɜ 1642 ɝ. (Öhlander 
1898 : 223), ɯɨɬɹ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɲɤɨɥɚ ɞɥɹ 
ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɭɠɟ ɜ 1636 ɝ. 53  ȿɫɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɟɡɞɟ ɞɨɦɨɣ ɬɚɤɠɟ 
ɫɥɭɠɢɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ (ɢɥɢ, ɱɬɨ 
                
48 RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 77: Årliga räntan för 1627, ɫ. 81.  ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɧɚɹ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɡɟɦɥɹ ɩɨɡɞɧɟɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ 
ɡɟɦɟɥɶ, ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚɦ, ɢ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɧɚɞɨɥɝɨ ɞɨɫɬɚɥɚɫɶ 
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɭ ɢɥɢ ɞɶɹɱɤɭ ɜ Ɉɩɨɥɶɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ (ɧɚɩɪ. FRA. 9705, ɫ. 268 ɢ 
ɫɥɟɞ.; FRA. 9746, ɫ. 507; FRA. 9745, ɫ. 40), ɫɪ. ɧɢɠɟ. Ɉɫɨɛɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɢɹ 
ɷɬɨɝɨ ɢɦɟɧɢɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɚɩɨɫɥɟɞɨɤ ɛɵɥɢ ɡɚɛɵɬɵ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɟ ɤɚɤ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ (ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɟ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɟ 
«ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ» ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɨɜɚ «diak»). 
49 Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ ɨɬ 20/8 1636 ɝ., ɤɨɩɢɹ ɜ: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 
ɬɨɦ 93, ɜɬɨɪɚɹ ɩɚɝɢɧɚɰɢɹ, ɥ. 51. ɋɪ. ɪɟɝɢɫɬɪ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɡɚ ɚɜɝɭɫɬ 1636 ɝ. ɜ: RA. 
Kungliga kansliets diarier: A.I (Inkommande diarier), ɬɨɦ 18. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ”ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɶ ɝɪɚɦɨɬɵ”, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ. 
50 ɋɪ. RA. Livonica II:363, 19/12 1637 ɝ. 
51  ɋɪ. ɫ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɣ, ɝɞɟ  ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ 
ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɨ ɩɚɞɟɠɚɦ: «beij Isaac diatzka» («ɭ ɂɫɚɚɤɚ ɞɶɹɱɤɚ»), «dem Isatzkij gesaget» 
(«ɫɤɚɡɚɥ ɂɫɚɱɤɟ»), «vff Jammin beij dem Isazkij Diatzkij” («ɜ əɦɟ ɭ ɂɫɚɱɤɢ ɞɶɹɱɤɚ») 
(ɉɪɨɬɨɤɨɥ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤ ɝɪɚɦɨɬɟ Ⱦɨɪɩɬɫɤɨɝɨ Ƚɨɮɝɟɪɢɯɬɚ ɤ ɄɆ. 6/3 1635 ɝ., ɥɥ. 
201, 203 ɨɛ., 205 ɨɛ. ɜ: RA. Livonica II:101). 
52 Ɍɚɦ ɠɟ ɥɥ. 201–210 ɨɛ. (ɰɢɬɚɬɚ, ɡɞɟɫɶ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ: ɥ. 203 ɨɛ.). 
53 Akiander : 97; EAA. 278.1.XXIV-82, ɥɥ. 413, 459, 487 
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ɦɟɧɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɜ ɡɚɦɤɟ). ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɚɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɒɜɟɞɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɜɨɪɹɧɢɧ («ɛɚɣɸɪ») ɋɬɟɩɚɧ Ⱥɦɢɧɟɜ ɜ ɡɚɜɟɳɚɧɢɢ 
ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɫɵɧɤɚ ɋɟɦɟɧɚ Ʉɚɥɢɬɢɧɚ «zu Jammo vndt 
auch zu Iwanogorådh beij Jacob Sergeoff, vndt auch fier Jahro in deusche 
schull» (ɧɟɦ. «ɜ əɦɟ ɢ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ ɭ əɤɨɜɚ ɋɟɪɝɟɟɜɚ, ɢ ɬɚɤɠɟ ɱɟɬɵɪɟ 
ɝɨɞɚ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɲɤɨɥɟ». – Ⱥ.Ƚ.), ɡɚ ɜɫɟ ɷɬɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɲɤɨɥɵ ɩɨɥɭɱɚɥ 
ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ʉɚɥɢɬɢɧ ɩɨɫɟɳɚɥ ɲɤɨɥɭ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ 1638 ɝ., ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɭɱɟɛɵ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ – ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1630-ɯ ɝɝ.54 
ɒɤɨɥɚ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢɥɢ ɦɢɪɹɧ, 
ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɩɨɯɨɠɟɣ ɧɚ ɲɤɨɥɭ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɭɸ ɪɚɞɟɸɳɢɦ ɡɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɒɸɬɬɟ ɜ ɇɢɟɧɲɚɧɰɟ ɜ ɉɪɢɧɟɜɶɟ ɜ 
1632 ɝ. ɉɨ ɫɭɬɢ ɨɧɚ  ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɢ ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɧɨ ɧɟ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ ɧɟɝɨ ɭɫɩɟɯɨɦ). 55  ɉɨɯɨɠɟɣ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɲɤɨɥɚ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɟ, ɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɩɢɫɤɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɡɚ 
1650 (?) ɝ. ɞɟɬɟɣ, ɭɱɢɜɲɢɯɫɹ ɭ ɧɟɝɨ «ɜ ɲɤɨɥɟ», (ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɫɚɥɨɫɶ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ), ɡɧɚɱɢɥɫɹ ɫɵɧ Ȼɟɪɬɢɥɹ Ʉɪɭɫɚ, 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɡɧɚɜɲɟɝɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɩɪɟɟɦɧɢɤɚ əɤɨɛɚ ɉɟɞɟɪɫɫɨɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭ 
ɹɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɱɢɤɚ.56 ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɨɬ ɧɟɝɨ, «ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ», ɡɚ ɩɨɦɟɫɬɶɟ. 
     Ʉɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɟɳɟ ɨɛ ɨɞɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɭɱɢɬɟɥɟ ɢ 
diak’ɟ, ɩɪɟɩɨɞɚɸɳɟɦ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɮɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ ɢ ɩɪɨɥɢɜɚɸɳɟɦ ɫɜɟɬ ɧɚ 
ɬɨ, ɥɸɞɟɣ ɤɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɫɤɚɥɢ ɞɥɹ ɫɥɭɠɛɵ, ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ. 
Ɍɢɦɨɮɟɣ Ɍɢɦɨɮɟɟɜ ɫɵɧ ɉɨɩɨɜ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɨɞɶɹɱɢɣ ɜ Ɉɪɟɯɨɜɟɰɤɨɦ ɡɚɦɤɟ, 
ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɞɶɹɱɨɤ ɜ Ɉɪɟɯɨɜɟɰɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ ɢ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɟɣ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɫɵɧ ɬɚɦɨɲɧɟɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 1636 ɝ. 
ɩɨɥɭɱɢɥ ɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɣ diak ɩɪɢ ɲɤɨɥɟ ɜ ɇɢɟɧɲɚɧɰɟ. Ɉɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɭɠɟ ɜ 1632 ɝ. ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɬɶɫɹ diak’ɨɦ ɩɨɦɨɝɚɜɲɢɦ 
ɲɜɟɞɫɤɨɦɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɭ ɜ ɇɸɟɧɟ. Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ «ɪɭɫɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
1634 ɝ. ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɭɫɫɤɭɸ Ȼɢɛɥɢɸ ɞɥɹ «ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ».57  Ʉɚɤ ɩɨɞɶɹɱɢɣ ɡɚɦɤɚ, ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢ, ɱɬɨ ɤɚɠɟɬɫɹ 
                
54 LVVA. 109 f., 2 apr., 1384 l., ɥɥ. 9–13. ȼ ɷɬɨɦ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɡɚɜɟɳɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɡɜɚɧ «əɤɨɛɨɦ ɋɟɪɝɟɟɜɵɦ», ɧɨ ɫɩɢɫɨɤ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɫ ɩɪɢɛɥ. 1650 ɝ. (ɫɪ ɧɢɠɟ, ɫɧɨɫɤɚ 70) ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ 
Ʉɚɥɢɬɢɧ ɛɵɥ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɦ. 
55 ɋɦ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ  ɜ ɩɟɱɚɬɢ b. 
56  ɇɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ (1650 ɝ.?) ɤ Ⱥ.ɍɤɫɟɧɲɟɪɧɟ: RA. 
Oxenstiernska samlingen, E787; ɫɪ. ɨ Ʉɪɭɫɟ: RA. Livonica II: 364, 25/6 1639; ȿȺȺ. 
278.1.XXV-187; KrA. MR 1626/17. — ɇɚɦɟɤ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɜ ɷɬɨɣ 
ɩɟɪɜɨɣ ɲɤɨɥɵ ɛɵɥɢ ɪɭɫɫɤɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɡɚɯɨɬɹɬ 
ɩɨɫɵɥɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ «ɲɜɟɞɫɤɭɸ ɲɤɨɥɭ», ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɭɸ ɜ əɦɫɤɨɦ ɡɚɦɤɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ 
ɫɩɭɫɬɹ (ɏ. ɒɬɚɥɶ ɤ ɄɆ, 9/8 1643: RA. Livonica II:202). 
57 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: EAA. 278.1.XXIV-77, ɥɥ. 721, 741, 825; RA. Östersjöprovinsernas 
räkenskaper, 91: Specialräkning över ingermanländska staten 1635/36; ɇɢɥɶɫ 
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ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ, ɞɶɹɱɨɤ ɜ ɩɨɫɚɞɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɢɥɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɝɪɚɦɨɬɧɵɣ 
ɫɵɧ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ, ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɸ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɢ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɚɲ ɨɛɪɚɡ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɜ ɝɭɛɟɪɧɢɢ. 

 
  

 ɂɥɥɸɫɬɪ. 3. Ⱦɨɪɨɝɚ ɢɡ əɦɝɨɪɨɞɚ («Iamo») ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ ɞɥɢɧɨɣ ɜ 30 ɤɦ,  
 ɨɤ. 1678 ɝ. (Andersins generalkarta, 1703/4 ( KB. KoB St.f. Utl. kartor). 

 
    ȼ ɰɟɧɬɪ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ – ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ 
    ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɦɚɹ 1637 ɝ. ɪɭɫɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɨɫɚɞɟ. 58  Ɍɨɝɞɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɤɚɤ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ 

                                               
Ɇɚɧɧɟɪɲɺɥɶɞ ɤ ɏ. ɍɥɶɫɫɨɧɭ, 8/3 1637 ɝ.: RA. Livonica II:362 [ɨ ɦɟɫɬɟ ɫɥɭɠɛɵ 
ɍɥɶɫɫɨɧɚ ɫɪ. EAA. 278.1.XXIV-77, ɥɥ. 759 ɢ ɩɨɫɥ.; ɬɚɦ ɠɟ 278.1.XXIV-82, ɥɥ. 445 ɢ 
ɩɨɫɥ.; KrA. MR 1645/13, ɥɥ. 1066–1067]; ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɇɺɬɟɛɨɪɝ 23/5 1636 ɝ.: RA. 
Livonica II:196; FRA. 9656; ȿ.ɇ. Ⱥɫɩɟɝɪɟɧ ɤ Ʉ. Ʉ. Ƚɸɥɥɟɧɴɟɥɶɦɭ, 16/6 1639 ɝ.: RA. 
E3767 (Carl Carlsson Gyllenhielms samling); Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta 
ruptuurin ... : 153; ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ 2008; v. Bonsdorff 1891:446, ɫɪ. 448. ɋɪ. 
ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ ɜ ɩɟɱɚɬɢ b. 
58 Ɉɧɚ ɛɵɥɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɨɣ, ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɠɢɡɧɢ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɧɚɦ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɛɟɡɵɦɹɧɧɨɦ 
«ɪɭɫɫɤɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɟ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ», ɩɨɥɭɱɚɸɳɟɦ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɡɚɦɤɚ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɜ 1631 ɝ. (RA. KA. Östersjöprovinsernas 
räkenskaper. Ɍ. 35, fo. 1214, 1362); ɨɫɨɛɵɣ ɩɪɟɞɥɨɝ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ «på 
Ivangorod» (”ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ”) ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɠɚɥɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨ ɬɨɦ,  
ɱɬɨ  ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɥɭɠɛɟ ɧɟ ɜ ɩɨɫɚɞɟ, ɚ ɜ ɡɚɦɤɟ. – ɉɟɪɜɵɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ, 
ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɪ. 
Öhlander 1898:221–226; ɨɧ ɠɟ: 1900:177–188; Väänänen 1987:42–46; Naber 1995:22–
36, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ. 34–36; 45–47, 53–54, 64–80; Lotman 2000:112–132). ɇɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 
ɤɪɚɣɧɟ ɦɚɥɨ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ, 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ ɢ ɧɚɪɜɫɤɨɣ ”ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ” ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ 
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ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ» ɜ ɩɨɫɚɞɟ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɝ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɹɦɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɟɧɶɝɢ, 30 ɞɚɥɟɪɨɜ ɦɟɞɧɨɣ ɦɨɧɟɬɨɣ.59 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɡɠɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɫ 
ɫɟɦɶɟɣ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ ɢ ɩɨɫɟɥɢɥɫɹ ɡɚ ɩɨɫɚɞɨɦ, ɝɞɟ 
ɠɢɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɳɚɧ;60 ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ 
ɫɟɦɶɹ ɛɵɜɚɥɚ ɧɚ ȼɨɪɨɛɶɟɜɳɢɧɟ. ɋɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫɨ ɲɤɨɥɨɣ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡ, ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ, ɱɬɨ ɟɸ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɭɩɪɚɜɥɹɥɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢ 
ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɦɟɳɚɧɚɦɢ ɩɨɫɚɞɚ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ 
ɦɨɝɥɢ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɝɭɛɟɪɧɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɤɢɣ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɦ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɬɚɦ ɜɟɥɨɫɶ; ɩɨɯɨɠɟɟ ɦɨɝɥɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ. 
    ȼɚɠɧɟɣɲɟɟ  ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɲɤɨɥɵ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɤɬɹɛɪɸ 1642 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɛɵɥɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɢ ɟɳɟ 
ɨɞɢɧ diak, ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ. Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɢɡ ɞɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɫɥɟ 
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬɚ ɏɟɧɪɢɤɭɫɚ  
ɋɬɚɥɢɭɫɚ (ɒɬɚɥɹ) ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ ɩɪɢɯɨɞɨɦ, «ɲɤɨɥɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɟɪɠɢɬ diak 
ɂɫɚɤ» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɨɜɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ɜ ɩɨɫɚɞɟ. Ʉɨɝɞɚ 
ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬ ɫ ɥɢɲɧɢɦ ɫɜɨɟɜɨɥɢɟɦ ɩɪɢɧɹɥɫɹ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜɚɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɵɤɚɡɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟɟ ɭɫɟɪɞɢɟ, ɱɟɦ 
ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ Ɉɫɢɩ Ɇɚɪɤɨɜ ɢ ɛɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɝɚ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ: 61  «[…]ɋɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬ, ɜɵɣɞɹ ɢɡ ɰɟɪɤɜɢ, ɜɨɲɟɥ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɪɭɫɫɤɢɣ diak ɂɫɚɚɤ ɢ ɫɬɚɥ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɹɬɶ ɹɜɢɥɫɹ ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ Ɉɫɢɩ ɢ ɧɚɱɚɥ ɤɪɢɱɚɬɶ 
ɬɚɤ ɝɪɨɦɤɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɷɤɡɚɦɟɧ ɛɵɥɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ 
ɧɟ ɜɵɝɧɚɥɢ Ɉɫɢɩɚ. Ɂɚɬɟɦ ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɛɵɥɢ ɫɩɪɨɲɟɧɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɦɚɥɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ 

                                               
ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɫ 1647 ɝ., ɦɟɠɞɭ ɲɤɨɥɨɣ ɜ ɇɚɪɜɟ ɢ ɲɤɨɥɨɣ ɜ ɧɚɪɜɫɤɨɦ 
ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ. ɋɪ. ɬɚɤɠɟ ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ ɜ ɩɟɱɚɬɢ b ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ  ɧɟɹɫɧɨɣ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɇɸɟɧɟ. 
59 ɇ. Ɇɚɧɧɟɪɲɺɥɶɞ ɤ Ʌ.Ɇɚɬɬɫɫɨɧɭ, 3[?]/5 1637 ɝ.: RA. Livonica II:362; Ʉɜɢɬɚɧɰɢɹ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɨɬ 2/6 1637 ɝ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɢɫɤɚ ɜ ɩɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɤɧɢɝɚɯ ɜ: RA. 
Östersjöprovinsernas räkenskaper, ɬɨɦ 40: Jamo läns räkning 1636–1637. ɍɠɟ ɜ 
ɫɬɚɪɟɣɲɟɦ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɫɩɢɫɤɨɜ ɦɟɳɚɧ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɚ ɫ 1636 
ɝ. ɫɟɦɶɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɵɯ ɧɟɬ (ɬɚɦ ɠɟ). 
60  ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɩɢɫɨɤ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɜ FRA. 9647; Pereswetoff-Morath  
2009:203–205. Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ, ɧɨ ɧɟɥɶɡɹ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɟɪɟɟɡɞ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ 1628 ɢ 1636 ɝɝ. 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɜ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ ɢ ɫ ɬɟɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɨ 
ɢɦɟɥɨ ɞɥɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ əɦɝɨɪɨɞɚ. 
61 Ɉɬɱɟɬ ɩɹɬɢ ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ 31/10 1642 ɝ. ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ 
ɩɢɫɶɦɭ ɗ.Ƚɸɥɥɟɧɲɟɪɧɵ ɤ ɄɆ, 24/3 1643 ɝ.: RA. Livonica II:170. ɋɪ. «ɱɬɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ 
Ɉɫɢɩ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɪɤɜɢ, ɧɨ ɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜ ɡɚ ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬɨɦ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɞɟɪɠɢɬ ɞɢɚɤ ɂɫɚɤ, ɭɫɬɪɨɢɥ ɲɭɦ. ɗɬɨ Ɉɫɢɩ ɨɬɪɢɰɚɥ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɛɵɥ ɩɟɪɟɭɛɟɠɞɟɧ 
ɩɪɨɛɫɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɢɧɨɦ ɗɪɢɤɨɦ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɵɪɚɠɚɥɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɭɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ ɧɚ ɞɜɟɪɶ” (ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨɬ 27/2 1643 ɝ. ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɬɨɣ ɠɟ 
ɝɪɚɦɨɬɟ). 
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ɰɢɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɫɚɥɦɵ ɰɚɪɹ Ⱦɚɜɢɞɚ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɪɭɫɫɤɢɣ diak ɭɛɟɠɚɥ, ɡɚɤɪɵɥ 
ɞɜɟɪɶ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ». 
    ɒɬɚɥɶ ɦɨɝ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɩɪɹɦɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɢɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ 
ɲɤɨɥɭ, ɢ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɦɨɝ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɢɡ ɰɟɪɤɜɢ. 
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɟ ɩɥɚɧɵ ɦɟɳɚɧ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ 62  ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
(ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ) ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ, ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɜɲɢɦɫɹ ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɵ. 
     ȼ ɧɚɲɟɣ ɩɨɩɵɬɤɟ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɂɫɚɚɤɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɩɨɞɨɛɧɨ ɟɦɭ ɩɪɨɱɢɯ diak’ɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɷɤɫɤɭɪɫ ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɣ. «Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɞɢɚɤɨɦ» ɛɵɥ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, Ⱦɟɦɟɧɬɢɣ 
Ⱥɪɯɢɩɨɜ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɨɫɥɭɠɢɜɟɰ ɜ ɫɨɛɨɪɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɇɚɪɜɵ ɜ 
1643 ɝ. (Väänänen : 150). 63  Ɇɵ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɥɵɲɢɦ ɨ ɪɨɠɞɟɧɧɨɦ ɜ 
ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ «Ⱦɟɦɟɧɬɟɣɤɟ Ⱥɪɯɢɩɨɜɨɦ ɫɵɧɟ», ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ ɤɚɤ «ɫɬɨɥɛɨɜɨ[ɣ] ɞɶɹɱ[ɨɤ]», ɢɥɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɩɢɫɟɰ, ɜ 
ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ ɜ 1628 ɝ.64 ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɤɚɤ ɩɶɹɧɢɰɚ ɢ ɛɭɡɨɬɟɪ, ɨɧ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɫɜɨɟɣ ɫɥɭɠɛɵ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦ ɩɢɫɰɨɦ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɦ 
diak’ɨɦ ɢɦɟɥ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. Ʉɚɤ «Ⱦɟɦɟɧɬɟɣ ɩɢɫɟɰ» – ɜ ɬɟɤɫɬɟ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ – 
ɨɧ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 1644 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɥ ɩɟɪɟɞ ɪɭɫɫɤɢɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ. Ɉɧ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɤɪɚɥ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɤɨɞɟɤɫɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɣ ɫɨɜɟɬɭ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɨɛɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ, ɧɨ ɢ, ɩɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɬɰɚ Ɉɫɢɩɚ, 
ɤɧɢɝɭ ɢɡ ɰɟɪɤɜɢ. ȼ 1643 ɝ. ɜ Ɍɪɨɢɰɭ. Ⱦɟɦɟɧɬɢɣ «ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɟɝɨ ɜ ɰɟɪɤɜɢ 
ɨɞɨɥɠɢɬɶ ɤɧɢɝɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɬɶ ɩɨ ɧɟɣ, ɱɬɨ ɢ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ, ɢ ɩɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ Ⱦɟɦɟɧɬɟɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɟɟ ɬɭɞɚ 
ɫɧɨɜɚ». Ɉɞɧɚɤɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɡɚɛɵɥ ɨɛ ɷɬɨɦ ɢ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɥɢɲɶ ɱɟɬɵɪɟ 
ɧɟɞɟɥɢ ɫɩɭɫɬɹ, ɤɨɝɞɚ ɟɦɭ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚɫɶ ɤɧɢɝɚ; ɢ ɤɨɝɞɚ ɧɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, ɧɢ 
ɩɨɧɨɦɚɪɶ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɟɟ ɧɚɣɬɢ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ Ⱦɟɦɟɧɬɢɣ ɡɚɥɨɠɢɥ ɟɟ ɜ 
ɤɚɛɚɤɟ ɡɚ ɜɨɞɤɭ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɟɦɭ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ ɠɢɡɧɶ, ɫ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɜ ɬɪɢ ɞɧɹ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɭɛɟɪɟɬɫɹ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ. 65 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɹɫɧɵɦ, ɱɬɨ «Ⱦɟɦɟɧɬɟɣ ɩɢɫɟɰ» («Demente 
schriffuaren»), ɩɟɜɲɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ ɜ Ɍɪɨɢɰɭ ɩɨ ɤɧɢɝɟ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ (Ɍɪɢɨɞɢ?), – ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɞɶɹɱɨɤ. 
                
62 Ɉɬɱɟɬ ɒɬɚɥɹ ɨ ɫɥɭɠɛɟ ɨɬ 16/3 1644 ɝ.: RA. Livonica II:202. 
63 Ȼɵɥɨ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ diak’ɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɜɲɢɯɫɹ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɇɚɪɜɟ–ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ, ɥɟɠɚɜɲɢɯ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɛɟɪɟɝɚɯ, ɢ ɤɨɝɞɚ, ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɜɫɤɨɪɟ ɭɡɧɚɟɦ, Ⱦɟɦɟɧɬɢɣ ɜ 1644 ɝ. ɩɨɜɟɥ ɫɟɛɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ 
ɢ ɜ ɫɨɛɨɪɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɜ 1644 ɝ. ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɧɨɜɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɢɥ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜ ɧɨɜɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜ ɢɜɚɧɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ  (Ʉɜɢɬɚɧɰɢɹ M. ȼɟɧɟɰɤɨɝɨ ɨɬ 3/8 1644: KrA. MR 1644/9, ɥ. 321; ɫɪ. 
ɬɚɤɠɟ Väänänen : 45, 297). Ɉ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ Ⱦɟɦɟɧɬɢɟɦ ɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ 
Ɉɫɢɩɨɦ ɫɦ. ɧɢɠɟ. 
64 RA. KA. Baltiska fogderäkenskaper, F.415: 1620–1628 ɝɝ. 
65 EAA. 632.1.16, ɥɥ. 1–2 ɨɛ. ȼ Lotman :120 ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɭɤɚɡɚɧ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ, 
ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
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ɗɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɩɪɢ ɩɨɢɫɤɟ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ 
ɤ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɦɭ ɰɟɪɤɨɜɧɨɦɭ ɞɶɹɱɤɭ ɢɡ ɬɪɢɚɞɵ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ – 
ɞɶɹɱɨɤ – ɩɨɧɨɦɚɪɶ, ɚ ɥɢɲɶ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ. ȼ Ⱥɪɯɢɩɨɜɟ ɫɨɱɟɬɚɥɢɫɶ, ɯɨɬɹ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɧɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɢɫɰɚ, ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɞɶɹɱɤɚ (ɢɥɢ ɡɚɫɬɚɜɧɨɝɨ «diak’ɚ», ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ «diak’ɚ» ɢ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ «diak’ɚ»). Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɥɢɲɶ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɟɝɨ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɪɨɥɢ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ: ɧɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ 
ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɧɨ-ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɤɧɢɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɰɟɪɤɜɟɣ ɢɡ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ; ɧɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɲɜɟɞɫɤɢɦɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. ɉɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɩɢɫɨɤ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɞɚɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɟɥɫɹ ɢɧɚɱɟ ɜ ɩɨɫɚɞɚɯ, ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɦ 
ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɢɡ ɬɟɯ ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɠɢɡɧɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ 
ɰɟɪɤɜɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɵɥɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɠɢɜɥɟɧɧɨɣ ɢ ɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɢɛɵɜɚɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɯ ɱɚɫɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɤɭɞɧɵ. 
    Ɋɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ Ⱦɟɦɟɧɬɢɹ Ⱥɪɯɢɩɨɜɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ 
ɜ 1644 ɝ. ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ «ɪɭɫɫɤɨɝɨ» ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɚɤ ɜ 
ɇɚɪɜɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɧɨɜɨɣ, ɩɨɨɳɪɹɟɦɨɣ ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɲɤɨɥɟ ɜ 
ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ. ɇɨ ɜɵɛɨɪ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɜ ɩɨɥɶɡɭ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɟɥɨɪɭɫɚ ɢ ɜɪɹɞ 
ɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ Ɇɚɬɬɟɭɫɚ ȼɢɧɧɢɰɤɨɝɨ / ȼɟɧɟɰɤɨɝɨ, ɫɭɞɹ ɩɨ 
ɜɫɟɦɭ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɫɬɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɧɟ 
ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ; ɢ ɯɨɬɹ ɟɦɭ ɨɛɹɡɚɧɵ ɛɵɥɢ ɩɥɚɬɢɬɶ 
ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ, ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɩɨɫɵɥɚɥɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɲɤɨɥɭ ȼɟɧɟɰɤɨɝɨ.66 Ʉɨɝɞɚ 
ɪɭɫɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ɢ ɲɤɨɥɨɣ ɜ 1647 ɝ. 
ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɟ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ ɇɚɪɜɵ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ 
ɫɥɢɥɨɫɶ ɫ ɇɚɪɜɨɣ,67 Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɨɫɬɚɥɫɹ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɨɜɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɧ ɨɠɢɞɚɥ ɠɚɥɨɜɚɧɶɹ («Solarium») ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɨ-ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɜ ɇɚɪɜɟ ɤɚɤ ɡɚ ɫɜɨɸ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ 
«ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ». Ɍɚɤ ɨɧ ɩɢɲɟɬ ɜ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1649 ɝ., 
ɤɨɝɞɚ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɠɚɥɨɜɚɧɶɹ ɡɚ ɷɬɢ ɞɜɚ ɝɨɞɚ (EAA. 
1646.2.278). ɇɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɷɬɨ ɜ ɫɜɟɬɟ ɧɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɜɨɡɦɭɳɟɧɧɨɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɨɬ ȼɟɧɟɰɤɨɝɨ ɤ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɂɫɚɚɤ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ȼɟɧɟɰɤɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ (ɥɚɬ. «regere») ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ. 68  ȼ 

                
66  ɋɬɚɥɢɭɫ (ɒɬɚɥɶ) ɤ ɄɆ, 14/9 1644 ɝ.: RA. Livonica II:202; ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜɬɨɪɵɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ (?) ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɢ «ɱɬɟɧɢɟ, ɩɢɫɶɦɨ, ɫɱɟɬ ɢ ɦɨɥɢɬɜɭ» ɜ ɷɬɨɣ ɩɥɨɯɨ 
ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɣ ɲɤɨɥɟ (ɏ. ɋɬɚɥɢɭɫ ɢ ɗ. Ⱥɥɶɛɨɝɢɭɫ ɤ ɄɆ, ɛɟɡ ɞɚɬɵ (1645 ɝ.?): RA. 
Livonica II:202). 
67 ɋɦ. Soom : 265–285; ɫɪ. Pereswetoff-Morath 2009:202–3. 
68 Ȼɵɥɨ ɞɚɧɨ ”singulari mihi Scholam Ruthenicam Regere, et Isaacus exigit a me partem 
accidentiarum Scholasticarum” (ɥɚɬ. «ɬɨɥɶɤɨ ɦɧɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ, ɧɨ ɂɫɚɚɤ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɭ ɦɟɧɹ ɱɚɫɬɶ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɧɟɝ. – Ⱥ.Ƚ.») (EAA. 1646.2.287). 
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ɚɩɪɟɥɟ 1649 ɝ. ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬ ɋɬɚɥɢɭɫ (ɒɬɚɥɶ) ɜ ɫɭɞɟ ɠɚɥɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɪɢɯɨɞ ɧɟ ɜɵɩɥɚɬɢɥ ɩɨɥɧɨɝɨ ɠɚɥɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɨɬɟɠɟ, ɞɢɚɤɨɧɭ 
ɂɝɧɚɬɢɸ ”und Wenetzkij dem Rusischen Schulmeister” («ɢ ȼɟɧɟɰɤɨɦɭ, 
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɭ» – Ⱥ.Ƚ.) (EAA. 1646.1.78, ɥ. 29); 
ɧɢɤɚɤɢɟ ɠɚɥɨɛɵ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɵɩɥɚɬ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɭ ɨɬ ɩɪɢɯɨɞɚ ɧɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ. Ɍɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɥɨɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɧɨ, ɫɭɞɹ ɩɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɂɫɚɚɤ ɜɟɥ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɱɬɟɧɢɹ 
ɢ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɟɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ (ɲɤɨɥɚ ɜ 
ɇɚɪɜɫɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɨɜɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ 
Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ 69 ), ɢ ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɜ ɇɚɪɜɟ. 
    Ɉɫɟɧɶɸ 1650 ɝ. (?) Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥ ɤɨɪɨɥɟɜɟ, ɱɬɨ ɝɟɧɟɪɚɥ-
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ ɇɚɪɜɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɟɝɨ: «[…] ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɝɞɟ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɶ ɪɭɫɫɤɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɢ ɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɱɢɬɚɬɶ 
ɦɚɥɵɣ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ Ʌɸɬɟɪɚ [ɞɨɛɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɥɹɯ: ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧ ɜ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ] ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɞɟɥɨɦ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɭɝɧɟɬɚɸɳɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ, ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ 
solarium ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɩɢɬɚɧɢɟ. ɇɨ ɟɫɥɢ ȼɚɲɟ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɟ 
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɦɢɥɨɫɬɢɜɟɣɲɟ ɩɨɠɟɥɚɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɦɭ ɦɚɥɨɦɭ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɭ Ʌɸɬɟɪɚ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ ɛɵɥɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɢ ɹ ɟɳɟ ɥɭɱɲɟ ɦɨɝ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɟɪɞɢɟ, 
ɬɨ ɦɨɹ ɫɦɢɪɟɧɧɚɹ ɢ ɩɨɤɨɪɧɚɹ ɩɪɨɫɶɛɚ ɤ ȼɚɲɟɦɭ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦɭ 
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɭ – ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟɦɢɥɨɫɬɢɜɟɣɲɟ ɩɪɢɤɚɡɚɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɦɧɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɡ ɧɚɪɜɫɤɨɝɨ ɩɪɨɜɢɚɧɬɚ ȼɚɲɟɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 
Kɨɪɨɧɵ». 
    Ɉɧ ɩɨɞɩɢɫɚɥɫɹ «ɂɫɚɚɤɨɦ ɋɟɪɝɟɟɜɵɦ, ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ diak’ɨɦ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɇɚɪɜɟ», ɚ ɧɚ ɨɛɨɪɨɬɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ,  ɜ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɨɬ «ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜ 
ɇɚɪɜɟ».70 Ɍɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦ ɫɩɢɫɤɟ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɦ ɤ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ, – ɪɭɫɫɤɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɵɦ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬɚɥ 
ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ ɇɚɪɜɵ, ɚ ɧɚɜɪɹɞ ɥɢ ɜ 
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɋɬɚɪɨɦ ɝɨɪɨɞɟ. ɉɨɤɚ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɜɟɪɧɨ ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɟɳɟ ɜ 1651 ɝ. ɛɵɥ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ «ɪɭɫɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ» ɜ ɇɚɪɜɟ (Luther : 
561).  
                
69 ɋɪ. ɤɧɢɝɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ EAA. 1636.1.3522. 
70  Ⱦɚɧɧɚɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɜɥɨɠɟɧɚ ɜ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɦɟɳɚɧ ɇɚɪɜɵ ɤ Ⱥɤɫɟɥɸ 
ɍɤɫɟɧɲɟɪɧɟ. Ɉɧɨ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɧɨɫɤɟ, ɢ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ 
ɠɟ ɫɥɭɱɚɸ; ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɝɨɞɨɦ 
ɪɚɧɟɟ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ ɇɚɪɜɵ ɩɨ ɬɨɦɭ ɠɟ ɞɟɥɭ ɢ ɫɟɣɱɚɫ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,  
ɩɟɪɟɲɟɥ ɤ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ.  
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    ɉɨɪɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɨɜɟɬɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
    ɂɡ ɬɪɟɯ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɤ ɤɚɧɰɥɟɪɭ ɢ ɞɜɭɯ ɤ ɤɨɪɨɥɟɜɟ, ɨɬ 
ɢɦɟɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɦɟɳɚɧ ɜ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ ɇɚɪɜɵ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɯ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɵɦ ɢ ɠɢɜɲɢɦ ɜ ɨɞɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɫ ɧɢɦ Ⱥɮɚɧɚɫɢɟɦ ɋɨɫɧɨɣ ɫ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɦɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɞɜɨɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɪɭɫɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɇɚɪɜɵ ɧɚ ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ ɤɨɪɨɥɟɜɵ 
Ʉɪɢɫɬɢɧɵ ɨɫɟɧɶɸ 1650 ɝ.71 Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɱɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɦ ɢɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ɗɬɨɬ ɜɵɛɨɪ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɦɟɳɚɧ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɪɚɧɟɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɥ Ʉɨɪɨɧɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, ɩɪɢɞɚɫɬ ɜɟɫ 
ɟɝɨ ɝɨɥɨɫɭ ɩɪɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɚɞɟɠɞ; ɫ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭɠɟ ɩɪɨɜɟɥ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɨɤɨɥɨ ɝɨɞɚ 
(ɯɨɬɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɟɣ), ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɛɵɥ ɬɚɦ ɟɳɟ ɧɟɦɧɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ. ɇɨ ɞɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ. 
ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɪɭɫɫɤɢɣ «ɛɸɪɝɟɪ» ɫɪɟɞɢ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɜɲɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɨɝɨ 
ɞɜɨɪɹɧɫɤɨɝɨ ɫɨɫɥɨɜɢɹ  ɩɪɢ ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ (ɫɪ. EAA. 1656.1.32. Ʌ. 9 ɨɛ.), 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɦɢɦɨ ɞɜɨɪɚ ɜ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ ɇɚɪɜɵ (EAA. 1636.1.3522) ɭ ɧɟɝɨ 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɢɦɟɧɢɟ ɜ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ. ȼɨɫɟɦɶ ɥɟɬ ɫɩɭɫɬɹ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɟɡɞɚ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ. Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɥ «ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ 
ɜ ɢɜɚɧɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɪɚɬɭɲɟ» ɢɥɢ, ɤɚɤ ɨɧ ɫɚɦ ɩɨɞɩɢɫɚɥɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, «ıɜɚɧɟɝɨɪɨ(ɞ)ɰɤɨɢ ɪɚɬɭɲɢ 
ɞɿɹɤɴ» (1645 ɝ. ɢ 1646/7 ɝ.) ɢ «ɪɚɬɭɲɧɨɢ ɞɿɹ(ɤ) ıɜɚɧɟɝɨɪɨ(ɞ)ɰɤɨɝɨ 
ɩɨɫɚ(ɞɭ[?])» (1646 ɝ).72 Ɉɧ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɨɫɬɭ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, 
ɩɨɤɚ ɝɨɪɨɞ ɧɟ ɛɵɥ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɢ ɫɨɜɟɬ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɥ ɫɜɨɸ 

                
71  RA. E787 (Oxenstiernska samlingen). ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ, ɧɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɤ ɤɚɧɰɥɟɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɠɟ ɫɥɭɱɚɸ. 
ɑɟɥɨɛɢɬɧɵɟ ɤ ɤɨɪɨɥɟɜɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ Ʉ. Ɇɺɪɧɟɪ ɤ ɄɆ, ɇɸɟɧ 2/9 1650: 
RA. Livonica II:171, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɧɚ ɩɭɬɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ. Ⱦɚɬɵ 
ɧɚ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɧɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɪɚɦɨɬɟ 
Ɇɺɪɧɟɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ ɤ ɦɟɳɚɧɚɦ ɇɚɪɜɵ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɤ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɨɬ 27/11 1650 ɝ., ɝɞɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɨɬɜɟɬ ɧɚ 
ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɩɭɧɤɬɨɜ ɷɬɢɯ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ. Ɉɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ: Akiander 1865:20–22. ɂɡ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɤ ɤɚɧɰɥɟɪɭ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɟɟ ɚɜɬɨɪɵ ɟɳɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɫɚɦɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɪɜɵ. 
72 EAA. 632.1.19, 1645–48 ɝ., fo. 91v, 121r; Soom 1937:295. ȿɳɟ ɜ 1644 ɝ. ɞɟɥɚ ɜɟɥ 
ɋɬɟɩɚɧ Ɋɵɠɤɨɜ, ɞɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɨɬɩɪɚɜɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞ, ɩɟɪɟɦɚɧɢɜɲɢɣ ɥɭɱɲɢɟ 
ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɢɥɵ  ɝɭɛɟɪɧɢɢ (EAA. 632.1.16, ɥ. 16 ɨɛ.; ɫɪ. RA. Östersjöprovinsernas 
räkenskaper, ɬɨɦ 40. Ʌ. 49). ȼ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɜ ɇɢɟɧɲɚɧɰɟ ɢɧɨɝɞɚ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢɫɶ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɫɬɵ, diak’ɢ ɢ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɬɢ Ɍɢɦɨɮɟɣ ɉɨɩɨɜ (ɨ ɧɟɦ ɫɦ. ɜɵɲɟ) ɢ ɂɜɚɧ ɉɨɩɨɜ (ɫɪ. 
ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ ɜ ɩɟɱɚɬɢ b). ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɵɥɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ.  
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ɦɢɪɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. ɇɨ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɬɚɪɵɣ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɢɫɟɰ ɂɫɚɤ» ɟɳɟ ɦɨɠɟɬ  ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɟɧ, ɢ ɩɨ 
ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɥɟɬɨɦ 1651 ɝ. ɤ ɧɟɦɭ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ 
ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɟ ɜ ɇɚɪɜɭ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɬ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɩɫɤɨɜɫɤɢɯ ɜɨɟɜɨɞ.73 
 

 
 
ɂɥɥɸɫɬɪ. 4. ɉɨɞɩɢɫɶ ɂɜɚɧɚ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɤɚɤ ɪɚɬɭɲɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ,  

     
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɂɫɚɚɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɦɭ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɛɪɚɬɶ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɫɵɧ ɉɚɪɮɟɧɢɣ ɡɚɧɹɥ ɜɢɞɧɨɟ ɢ ɜɚɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɇɚɪɜɵ (ɨɛɥɚɞɚɹ ɬɟɫɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ, 
ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɢɯ, ɫ Ȼɟɥɨɭɫɚɦɢ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɡɚɠɢɬɨɱɧɵɯ ɤɭɩɟɱɟɫɤɢɯ 
ɤɥɚɧɨɜ ɝɭɛɟɪɧɢɢ, ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɨɧ ɚɪɟɧɞɨɜɚɥ ɪɭɫɫɤɨɟ ɩɨɦɟɫɬɶɟ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ 
(ɩɨɤɚ ɦɨɥɨɞɨɣ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɩɨɦɟɫɬɶɹ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɫɚɦɨɣ ɒɜɟɰɢɢ), ɜ 
ɥɸɛɨɩɵɬɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɢɦɛɢɨɡɟ, ɭɠɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɨɡɧɢɤɲɟɦ ɦɟɠɞɭ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɦɟɳɚɧɚɦɢ ɢ ɛɸɪɝɟɪɚɦɢ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ / 
ɇɚɪɜɵ ɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨɦ ɝɭɛɟɪɧɢɢ).74 ɇɨ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɚɤ ɜ 
1620-ɟ ɝɝ., ɤɨɝɞɚ ɂɫɚɚɤ ɋɟɪɝɟɟɜ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɡɟɪɧɨɜɵɦ ɩɢɫɰɨɦ ɢ ɦɵ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦ ɜ ɧɟɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɞɶɹɱɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɟɝɨ ɜ ɬɨɣ 
ɠɟ ɪɨɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɦɢɪɫɤɨɣ ɫɨɜɟɬ, ɝɞɟ ɨɧ ɛɵɥ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ,  ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ 
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɦ.  
    Ʉɨɝɞɚ 36 ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɇɚɪɜɵ ɢ 
ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɦɟɳɚɧ ɛɵɥɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɩɨɫɥɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɸ ɥɟɬɨɦ 1656 ɝ. (ɫɪ. Pereswetoff-
Morath 2009 : 207 – 208), ɦɵ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦ ɂɫɚɚɤɚ ɜ ɢɯ ɱɢɫɥɟ, ɯɨɬɹ 

                
73 ”…ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɪɭɫɫɤɢɟ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɩɪɢɲɟɞɲɢɟ ɨɬ ɫɨɫɟɞɟɣ” (ɫɦ. ɩɨɡɟɦɟɥɶɧɭɸ 
ɤɧɢɝɭ ɡɚ 1651 ɝ. ɜ RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, ɬɨɦ 82, ɫ. 347). 
74 Ɉ Ȼɟɥɨɭɫɟ ɫɪ. Pereswetoff-Morath 2009 : 225; ɨɛ ɚɪɟɧɞɟ ɢɦɟɧɢɹ ɇɟɜɟɪɨɜɢɰɵ, ɧɵɧɟ 
Ɇɭɪɚɬɨɜɨ, ɫɪ., ɧɚɩɪ., EAA. 1646. 2. 434. – ɋɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɥɢɱɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɉɚɪɮɟɧɢɹ 
ɂɫɚɚɤɨɜɢɱɚ ɡɚ 1658 – 1667 ɝɝ., ɧɨ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɨɧ ɧɟ ɛɵɥ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɦɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɵɪɚɠɚɸ ɧɚɞɟɠɞɭ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɷɬɨɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɟɣ, ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
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ɬɚɦ ɨɛɚ ɟɝɨ ɫɵɧɚ ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ; ɢ ɭɠɟ ɥɟɬɨɦ 1654 ɝ. ɟɝɨ ɫɬɚɪɲɢɣ ɫɵɧ – ɚ ɧɟ 
ɂɫɚɚɤ – ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɥ ɩɟɪɟɞ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɚɪɜɫɤɢɯ 
ɪɭɫɫɤɢɯ (RA. Livonica II:210). ȼ ɹɧɜɚɪɟ 1653 ɝ. «Isach Sehergiof» 
«ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ» ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥ ɨɲɬɪɚɮɨɜɚɧ, ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ 
ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɦɟɳɢɤɚɦɢ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɡɚ ɧɟɭɩɥɚɬɭ 
ɜɨɜɪɟɦɹ ɫɭɦɦɵ ɫɛɨɪɚ Ʉɨɪɨɧɟ.75 (Ɂɚɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɛɵɥɢ ɜɟɫɶɦɚ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɦɟɳɚɧ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ ɢ 
ɇɚɪɜɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɟɡɞɢɥɢ ɩɨ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɞɟɥɚɦ ɜɨ ɉɫɤɨɜ, ɇɨɜɝɨɪɨɞ 
ɢɥɢ Ɇɨɫɤɜɭ.) Ⱦɥɢɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɨɧɰɟ 1654 ɝ. ɟɳɟ 
ɧɟ ɜɧɟɫɥɢ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ 1650 ɝ., 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ 
ɤɚɤ ɭɦɟɪɲɢɣ. ȼ ɤɧɢɝɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɹ 
ɇɚɪɜɵ ɫ 1653 ɝ., ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɡɚɩɢɫɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 1655 ɝ., 
ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɜɨɪ ɂɫɚɚɤɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ”Isack Sergeoff Erben” 
(«ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚɦ ɂɫɚɤɚ ɋɟɪɝɟɟɜɚ» (ɧɟɦ.) – Ⱥ.Ƚ.) (EAA. 1646.1.3522). 
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɧ ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ ɜ 1654 – 55 ɝɝ.76 

 
    Ɉ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɟɪɟ 
    Ⱦɥɹ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɂɫɚɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɛɵɥ ɧɚ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɩɢɫɰɨɦ, ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɚɜɲɢɦ ɜɟɫɶɦɚ 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɬ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɟɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɬ ɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ. ȼ ɠɢɡɧɢ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ 
ɞɶɹɱɤɨɦ ɢ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ/ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɟ, ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɫɬɶɟ ɇɚɪɜɵ, ɡɟɪɧɨɜɵɦ ɩɢɫɰɨɦ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɟ ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɫɚɞɫɤɢɦ ɩɢɫɰɨɦ ɩɨɞ ɤɪɟɩɨɫɬɶɸ, ɪɚɬɭɲɧɵɦ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɜ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦ ɪɭɫɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɞɥɹ ɜɥɚɫɬɶ ɢɦɭɳɢɯ ɲɜɟɞɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɨɧ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ ɪɨɥɢ ɩɨɫɥɚɧɰɚ 
ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ. Ʉɚɤ ɢ ɭ ɜɫɟɯ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɟɝɨ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ 
ɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɞɚɜɚɥ ɟɣ ɨɰɟɧɤɭ; ɩɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚɫɶ ɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɧɟ ɛɵɥɨ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɨɧ ɫɥɭɠɢɥ, ɦɨɝɥɨ ɤɚɡɚɬɶɫɹ, 
ɛɭɞɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ ɪɨɥɢ ɪɭɤɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɨ ɜɟɡɞɟ ɨɧ 
ɩɨɥɭɱɚɥ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɢɯ ɫ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ ɢ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɨɦ.  
    Ɉɠɢɞɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ «diak’ɢ» ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ, «ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɨɦ» ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥ ɫɚɦ 

                
75 Ƚɪɚɦɨɬɚ ɗ. ɋɬɟɧɛɨɤɚ ɨɬ 3/1 1653 ɝ.: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper. Ɍ. 91. 
76 ɍ ɧɚɫ ɧɟɬ ɩɨɥɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɭɞɹ ɩɨ ɩɢɫɰɨɜɵɦ ɤɧɢɝɚɦ ɡɚ 1664 ɝ. ɢ ɟɳɟ ɢ ɡɚ 
1672 ɝ., Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜɵɩɥɚɬɢɥ ɫɛɨɪɵ ɡɚ ɫɜɨɟ ɢɦɟɧɢɟ, ɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɧɢɝ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ. ȼ 1684 ɝ. ɬɨɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɶɹɱɨɤ ɜ Ɉɩɨɥɶɟ 
«ɜɥɚɞɟɟɬ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɞɚɧɨ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɦɭ diak’ɭ ɂɫɚɤɭ ɋɟɪɝɟɟɜɭ ɧɚ ɜɫɸ 
ɠɢɡɧɶ». (FRA. 9705, ɫɫ. 268–269; ɬɚɦ ɠɟ: 9719, ɫɫ. 324–325; FRA. 9745. ɋ. 40). 
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Ɍɨɪɱɚɤɨɜ (Öhlander 1898:218, ɫɪ. 181, 183). ȼɩɨɥɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ, ɱɬɨ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɡɚɧɹɥ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɟɪɜɟɣɲɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ, ɟɝɨ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɢ 
ɟɦɭ ɞɨɜɟɪɹɥɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ – ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɟɝɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɵ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɦɟɳɚɧ ɢ ɛɸɪɝɟɪɨɜ. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɨɦɭ, ɱɟɝɨ ɦɨɝɥɢ ɠɟɥɚɬɶ 
ɦɧɨɝɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɚ (ɫɪ. ɨɛ ɨɛɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɩɪ., Lotman : 118–
119). ɏɨɬɹ «ɱɚɫɬɶ» ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɦɨɝɥɚ ɩɪɨɞɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɧɚɭɱɢɥ ɢɯ ɱɢɬɚɬɶ ɢɡ 
ɤɧɢɝɢ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɧɚɢɡɭɫɬɶ, ɧɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɪɟɱɶ ɨ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɜɵɤɥɚɞɤɚɯ ɧɟ ɡɚɯɨɞɢɥɚ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɦɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɜ «ɦɨɥɢɬɜɟ»). Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚ ɬɟɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ 
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɦɭ 
ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɭ ɛɵɥɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɢ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ ɢɜɚɧɝɨɪɨɞɰɵ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɲɜɟɞɫɤɨɦɭ ɨɬɱɟɬɭ, ɯɨɬɟɥɢ, ɱɬɨɛɵ 
«ɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢ» ɭɫɟɪɞɧɨ ɭɱɢɥɢ ɫɬɚɪɵɯ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɢ 
ɦɨɥɢɬɶɫɹ» ɩɨ «ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɤɧɢɝɚɦ».77 Ɉɧ ɫɚɦ ɛɵɥ ɩɥɨɯɢɦ 
ɥɸɬɟɪɚɧɢɧɨɦ, ɨɧ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɛɵɥ ɧɢ ɥɸɬɟɪɚɧɢɧɨɦ, ɧɢ ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɢɦ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɨɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ, ɢɡ 
ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɨɥɶɤɨ «der Bojaren kinder» (ɧɟɦ. «ɛɨɹɪɫɤɢɟ 
ɞɟɬɢ», ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɞɟɬɢ «ɛɚɣɸɪɨɜ» – Ⱥ. Ƚ.) ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜɟɪɧɵ 
ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɣ ɜɟɪɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦ ɜɧɭɲɚɥɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ; ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭ ɩɨɫɚɞɫɤɢɯ ɦɟɳɚɧ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ 
ɞɟɬɟɣ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɭɞɢɬɶ, ɜɵɭɱɟɧɧɨɟ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 78  Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ 
ɞɶɹɱɤɨɦ, ɯɨɬɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ, ɫ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɵɦɢ ɢ ɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ. ɂ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɟɝɨ ɫɵɧɨɜɟɣ 
ɩɪɨɰɜɟɬɚɥ ɜ ɧɚɪɜɫɤɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɜɬɨɪɨɣ ɠɟɧɢɥɫɹ ɧɚ ɞɨɱɟɪɢ ɬɚɣɧɨɝɨ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɨɪɰɚ, ɫɨɚɜɬɨɪɚ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ 1650 ɝ., ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɛɵɥ ɩɨɯɨɪɨɧɟɧ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜɨ ɉɫɤɨɜɟ. 79 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɞɚɧɬ 
ɠɚɥɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɚɥɨ 
ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨ Ȼɢɛɥɢɢ ɢ ɜɟɪɟ, ɚ ɥɢɲɶ ɰɟɩɥɹɸɬɫɹ ɡɚ ɫɜɨɢ «ɩɚɩɢɫɬɫɤɢɟ» 
ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ.80 

                
77 ɉ.Ʌ. Ⱥɥɟɛɟɤ Ⱥ.ɍɤɫɟɧɲɟɪɧɟ, ɇɚɪɜɚ, 2/4 1643 ɝ.: RA. E758 (Oxenstiernska samlingen). 
78 ɏ.ɒɬɚɥɶ ɤ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ 4/11 1652 ɝ.: RA. Livonica II:202; ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ, 
ɧɚɩɪ., ɋɬɚɥɢɭɫ (ɒɬɚɥɶ) ɤ ɄɆ 9/8 1643 ɝ., ɬɚɦ ɠɟ. ȼɵɛɨɪ ɞɜɨɪɹɧɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɬɟɪɚɧɫɬɜɨɦ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɧɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɬɟɦ 
ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɞɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ ɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɟɪɵ 
ɨɬɰɨɜ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɰɟɜ (Pereswetoff-Morath ɜ ɩɟɱɚɬɢ a)). 
79  SSA. Stockholms magistrat o. rådhusrätt. AI:17, ɫɫ. 547–548; Ƚɚɞɡɹɰɤɢɣ : 21; 
ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɿɣ ɨɱɟɪɤ …  : 18. 
80 X.ɒɬɚɥɶ ɤ ɄɆ., ɩɨɞɚɧɨ 16/5 1642 ɝ. : RA. Livonica II:202. 
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    Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
    ɇɚɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɟ. ə ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɢɡɛɟɝɚɥ ɡɚɩɭɬɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ 1628 ɝ., 
ɚ ɷɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ, ɱɬɨ ɨɧ «ɜɵɩɨɥɧɢɥ» ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ? – ɢ 
ɩɪɟɞɩɨɱɟɥ ɜ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɢ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɟɦ ɷɬɨɬ ɜɚɠɧɵɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ 
ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɥɸɬɟɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ 
ɢ Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ, ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɣ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ 
ɬɢɩ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɪɭɫɫɤɢɣ «ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ» ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ. ɗɬɨ ɛɵɥ ɜɨɩɪɨɫ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɧɨɜɵɯ ɭɝɥɨɜ 
ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɭɫɫɤɨ-ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɭɸ «ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ» 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɲɜɟɞɨɜ ɢ ɱɚɫɬɨ ɧɟɜɟɪɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɯ «diak’ɨɜ». 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɥɟɠɚɥɚ ɧɚ Ƚɚɧɫɟ Ɏɥɺɪɢɯɟ, 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɨ ɫɨɦɧɟɧɢɸ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, 
ɱɬɨ ɩɟɪɟɜɨɞ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɤ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɛɟɡ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɤɥɚɞɚ 
ɞɪɭɝɢɯ. ɏɨɬɹ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɫɥɚɜɢɫɬɵ ɢɥɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɢɫɬɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɭ Ɏɥɺɪɢɯɚ (ɜ ɟɝɨ ɫɥɭɱɚɟ – ɧɟɦɟɰɤɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ), ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɟɳɟ ɦɟɧɶɲɟ ɬɟɯ, ɤɬɨ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɫ ɩɟɞɚɧɬɢɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ 
ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɧɚɲɟɦɭ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɠɟɥɚɥ ɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɩɟɱɚɬɢ ɜɚɠɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ 
ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɜɬɨɪɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɧɟ ɜɨɜɥɟɤɚɹ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɜ ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɫɬɚɞɢɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. 
     ɇɚɦ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɠɢɞɚɬɶ ɨɬ ɂɫɚɚɤɚ 
Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɹ, ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫɪɟɞɢ ɟɝɨ 
ɛɵɜɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɡɚɫɥɭɝɨɣ ɥɢɲɶ ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ (ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ) ɹɡɵɤɨɜ.81 Ɍɨ, ɱɬɨ 

                
81 ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ, ɱɢɬɚɜɲɢɯ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ, ɢɡ ɱɶɢɯ 
ɪɭɤ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɪɚɬɤɢɟ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɩɨɞɩɢɫɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ, ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɂɫɚɟɜɢɱɚ Ⱥɦɢɧɟɜɚ, ɪɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ 
ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɢɢ ɨɤɨɥɨ 1630 ɝ., ɡɚɬɟɦ ɨɧ ɫɥɭɠɢɥ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɧɝɚɯ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢ ɞɨɫɥɭɠɢɥɫɹ ɞɨ ɤɚɩɢɬɚɧɚ. (Aminoff : 93 ɢ ɫɥɟɞ.). 
Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɥɚɬɢɧɢɰɟɣ; ɧɨ ɦɵ ɜɫɟ ɠɟ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɢɫɚɥ 
ɫɥɨɠɧɨɟ ɡɚɜɟɳɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ 10/4 1657 ɝ. (ɷɬɨ ɱɚɳɟ ɞɟɥɚɥɨɫɶ ɞɭɯɨɜɧɵɦ 
ɨɬɰɨɦ, ɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɜɟɪɢɥ ɞɨɤɭɦɟɧɬ). Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɭ ɧɚɫ 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞ ɡɚɜɟɳɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɜ XVIII ɜ. (RA. 
Genealogica. Ɍ. 120 (Genealogiska samlingar av Daniel Tilas, IX)). Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɧɚɭɱɢɥɫɹ 
ɱɢɬɚɬɶ ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɢɣ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ, ɯɨɬɹ ɨɧ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɫɜɨɟɝɨ ɛɪɚɬɚ Ɂɚɯɚɪɢɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɧɟ «ɭɱɢɥɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ» ɭ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ 
(ɧɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ (1650 ɝ.?) ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɂ.Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ  Ⱥ.ɍɤɫɟɧɲɟɪɧɟ ɜ RA. E787: 
Narva (Oxenstiernska samlingen)). ɗɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɜɫɟ ɪɭɫɫɤɨɟ «ɲɤɨɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» Ƚɪɢɝɨɪɢɹ, ɧɨ ɨɧ ɦɨɝ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɧɨɜɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɫɬɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥ ɲɜɟɞɫɤɨɟ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ, 
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ɨɧ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɝ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫɨ ɲɜɟɞɚɦɢ ɢ ɧɟɦɰɚɦɢ, 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɥɟɬ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹ ɤɧɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɲɜɟɞɫɤɢɣ, ɤɚɠɟɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ. (ɗɬɨ ɠɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɩɨɦɢɦɨ 
ɩɪɨɱɟɝɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɢ ɞɥɹ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɯ ɧɚɪɟɱɢɣ).82 Ɇɵ ɭɠɟ 
ɭɩɨɦɢɧɚɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɥɹ «ɱɬɟɧɢɹ» ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɇɚɪɜɵ, ɢ ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɱɢɫɥɭ «ɥɸɛɟɰɤɢɯ» ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɲɤɨɥɟ. 
ȿɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɛɵɥɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɢ 
ɦɵ ɡɚɦɟɱɚɟɦ, ɱɬɨ ɬɟ ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɟɦ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɟɝɨ ɩɟɪɭ, ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ʉɨɝɞɚ ɜ 1650 ɝ. ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɚɧɰɥɟɪɭ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ, – ɢɡɜɟɫɬɧɨ,  
ɱɬɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɛɵɥɢ  ɩɨɞɚɧɵ ɤɨɪɨɥɟɜɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ, – ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯ: «ɷɬɭ ɩɨɞɚɬɢ ɤɚɧɰɟɥɟɪɭ». ɗɬɚ 
ɯɢɬɪɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢ ɟɝɨ ɫɵɧ ɉɚɪɮɟɧɢɣ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɧɟɪɭɫɫɤɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɦɨɝɥɚ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɥɢɲɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɚɦɹɬɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɚɫ ɫɤɥɨɧɧɵ ɞɟɥɚɬɶ ɧɚ 
ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɚɠɟ ɜ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɞɪɭɝɨɣ 
ɱɟɥɨɛɢɬɧɨɣ ɤɚɧɰɥɟɪɭ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɨɧɚ ɫɤɨɪɟɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɢ 
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ. ȼ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɨɦ ɧɚ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ:83 
«[…] Ƚɨɫɩɨɞɶ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬ ɧɚɫ ɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɚɦ, ɢɛɨ ɦɵ ɫɚɦɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɚɲɟɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɭɠɞɟ [ɜɵɱɟɪɤɧɭɬɨ: ɢ] ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚɯ ɢ 
ɠɚɥɨɛɚɯ ɩɟɪɟɞ ȼɚɲɟɣ Ƚɪɚɮɫɤɨɣ Ɇɢɥɨɫɬɶɸ [.] ɍ ɧɚɫ ɬɚɤɠɟ ɧɟɬ 
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɧɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɚɫ ɡɚɛɨɬɵ ɢ ɠɚɥɨɛɵ 
ȿɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦɭ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɵ ɫɚɦɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɞɭɦɵ». 
     ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɞɟɥɟ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 1633 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɂɜɚɧɝɨɪɨɞɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɬ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɢɡ əɦɝɨɪɨɞɚ, 

                                               
ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɭɱɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɦɹɬɟɠɚ 1650 ɝ. (ɫɪ. 
Pereswetoff-Morath ɜ ɩɟɱɚɬɢ a). 
82 Ⱦɚɠɟ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɫɹ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɷɬɨɝɨ, ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ ɜ 1634 ɝ. ɫɦɨɝ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɟɦɭ 
ɢ ɟɝɨ ɠɟɧɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɤɚɪɟɥɚɦɢ, ɯɨɬɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɱɟɬɤɨ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɧɢɯ 
ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤ ɝɪɚɦɨɬɟ Ⱦɨɪɩɬɫɤɨɝɨ Ƚɨɮɝɟɪɢɯɬɚ ɤ 
ɄɆ ɨɬ 6/3 1635 ɝ. Ʌɥ. 203ɨɛ.–204, ɫɪ. Ʌ. 207ɨɛ. ɜ: RA. Livonica II:101). 
83 RA. E787: Narva (Oxenstiernska samlingen). ɋɪ. ɧɟɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹ ɫ ɬɨɝɨ 
ɠɟ ɫɥɭɱɚɹ: ɟɫɥɢ ɧɚɪɜɫɤɢɟ ɧɟɦɰɵ ɨɫɩɚɪɢɜɚɥɢ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ, ɤɚɧɰɥɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ « 
ɧɚɫ ɞɥɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɢ ɫɩɨɪɚ [ɬ. ɟ. ɜ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ] ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɨɬɫɸɞɚ ɭɟɞɟɬ  ɩɪɢɫɹɝɧɭɜɲɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ ȿɝɨ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɢɛɨ 
ɢɧɚɱɟ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɚɫɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɫɥɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɧɭɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɜɟɪɧɨ, ɫɤɨɥɶ ɨɧɢ, 
ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɛɭɞɭɬ ɫɤɚɡɚɧɵ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɦ» (ɬɚɦ ɠɟ). Ⱦɨɥɠɟɧ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ 
ɬɨɬ, ɤɬɨ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɨɜɟɪɤɚɥ ɹɡɵɤ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɩɟɯɨɦ, ɧɟɨɯɨɬɧɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɤɨɪɨɥɟɜɨɣ ɢ ɤɚɧɰɥɟɪɨɦ, ɧɨ ɬɟɦɚ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɡɞɟɫɶ 
ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ. 
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ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɩɨɫɵɥɚɟɬ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ.84 Ɉ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ Ɍɨɪɱɚɤɨɜɚ ɢ ɨ ɟɝɨ ɨɛɳɟɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɚɤ homo literatus ɧɚɦ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɟɡ 
ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɵɤ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɟɬɶ ɢɡ ɤɧɢɝɢ, ɦɵ ɟɳɟ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɧɢɱɟɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ.  

ɉɟɪɟɜɨɞ Ⱥ.Ɇ.Ƚɚɥɢɧɨɜɨɣ 
 
     ɍɠɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɞɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɛɵɥɚ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɸ, ɹ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɧɨɜɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɢ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɡ ɦɨɢɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ. ɇɨɜɨɧɚɣɞɟɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɜ 
əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ ɜ 1628–1629 ɝɝ. ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ 
ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɂɫɚɚɤ Ɍɨɪɱɚɤɨɜ («Diack Isack Serieof/Seriof») ɫɱɢɬɚɥɫɹ 
ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ ɞɶɹɱɤɨɦ ɜ əɦɝɨɪɨɞɟ ɞɚɠɟ ɜ 1628-ɦ ɝɨɞɭ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɥɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɡ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɭɠɟ 
ɧɚ ɥɟɬɨ 1628 ɝ. ȼɟɫɶɦɚ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɦ (ɋɩɚɫɫɤɨɦ) ɩɪɢɯɨɞɟ 
ɨɧ ɬɨɝɞɚ ɛɵɥ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɦ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɋɬɟɩɚɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ ɫ ɞɶɹɱɤɨɦ Ⱥɮɚɧɚɫɢɟɦ 
Ɇɚɬɜɟɟɜɵɦ ɢ ɩɨɧɨɦɚɪɟɦ Ⱥɧɞɪɟɟɦ ȼɨɥɨɞɢɦɟɪɨɜɵɦ ɫɥɭɠɢɥɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ 
(ɉɪɟɱɢɫɬɟɧɫɤɨɦ?) ɩɪɢɯɨɞɟ. Ɉɬɟɰ ɋɬɟɩɚɧ, ɜɢɞɢɦɨ, ɢ ɟɫɬɶ ɬɨɬ 
ɛɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɡɜɚɥɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɜ 1626 ɝ. ɉɨɫɥɟ 
ɥɟɬɚ 1629 ɝ. ɫɭɞɶɛɵ ɷɬɢɯ ɬɪɨɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ, ɧɨ ɦɵ 
ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɱɭɦɚ 1630–31 ɝɝ. ɭɧɟɫɥɚ ɫ ɫɨɛɨɣ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɝɟɪɦɚɧɥɚɧɞɫɤɢɯ 
ɩɨɩɨɜ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜ əɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɚɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɩɨ 
ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɭɠɟ ɥɟɬɨɦ 1628 ɝ., ɬ.ɟ. ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɟɱɚɬɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ 
ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɦɨɝ ɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ (ɟɫɥɢ ɲɤɨɥɚ ɧɟ 
ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɂɫɚɚɤ ɩɪɢɟɯɚɥ ɜ ɂɧɝɟɪɦɚɧɥɚɞɢɸ ɫɨ 
ɫɜɟɠɟɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɦɢ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦɢ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɚ ɜ ɪɭɤɚɯ!), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ 
ɷɬɨɦ ɠɟ ɫɩɢɫɤɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɞɶɹɱɨɤ («Skoludiak») ɂɜɚɲɤɚ 
(FRA. 428a, ss. 519ff). 

Ⱥɪɯɢɜɵ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɫɫɵɥɤɚɯ 
EAA – ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ ɗɫɬɨɧɢɢ 
FRA – Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ 
KB – Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ) 
KrA – ȼɨɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɒɜɟɰɢɢ 
LUB – Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ʌɭɧɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
LVVA – Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ Ʌɚɬɜɢɢ 
RA – Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɒɜɟɰɢɢ 

                
84 ɉɪɨɬɨɤɨɥ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤ ɝɪɚɦɨɬɟ Ⱦɨɪɩɬɫɤɨɝɨ Ƚɨɮɝɟɪɢɯɬɚ ɤ ɄM ɨɬ 6/3 1635 ɝ. Ʌ. 
203 ɜ: RA. Livonica II:101). 
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SSA – ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɪɯɢɜ 
TÜR – Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɍɚɪɬɭɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
UUB – Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɍɩɫɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
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Ʌɚɣɥɚ ɇɨɪɞɤɜɢɫɬ 
 

ɗɛɛɚ Ȼɪɚɯɟ ɢ Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ – 
ɞɜɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɷɩɨɯɢ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɢɹ 

 
      ɋɥɨɜɨ «ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ» ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɨ ɢɡ ɤɧɢɝɢ ɗɥɥɟɧ Ɏɪɢɡ 
«ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɠɟɧɳɢɧɵ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɠɟɧɳɢɧ ɒɜɟɰɢɢ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɜɹɬɨɣ Ȼɢɪɝɢɬɬɵ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ Ɏɪɟɞɟɪɢɤɨɣ Ȼɪɟɦɟɪ.  Ʉ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬ ɬɚɤɠɟ ɗɛɛɭ Ȼɪɚɯɟ ɢ Ɇɚɪɢɸ ɋɨɮɢɸ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ.  ɋɚɦɚ ɗɥɥɟɧ 
Ɏɪɢɡ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɜɵɞɚɸɳɟɣɫɹ.  ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɩɟɪɜɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɜ ɒɜɟɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ 1883 ɝ. ɡɚɳɢɬɢɥɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ.  
     Ɇɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɗɛɛɟ Ȼɪɚɯɟ ɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɢ Ɇɚɪɢɢ ɋɨɮɢɢ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ 
ɜɵɡɜɚɥɚ ɬɚɤɠɟ ɤɧɢɝɚ «ɀɟɧɳɢɧɵ-ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ», ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ 
Ʉɟɪɫɬɢɧ ȼɟɫɬɟɪɥɸɧɞ. ȼ ɤɧɢɝɟ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ 292 ɠɟɧɳɢɧɵ, ɜɥɚɞɟɜɲɢɟ 
ɮɚɛɪɢɤɚɦɢ  ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ XVII–XIX ɜɜ.  ɋɚɦɵɦɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦɢ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɢ 
ɗɛɛɚ ɢ Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ. ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɨ ɤɨɪɨɥɟɜɟ Ʉɪɢɫɬɢɧɟ 
ɒɥɟɡɜɢɝ-Ƚɨɥɶɲɬɟɣɧ-Ƚɨɬɬɨɪɩɫɤɨɣ,  ɫɭɩɪɭɝɟ Ʉɚɪɥɚ IX, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɥɟ 
ɫɦɟɪɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɦɭɠɚ ɜ 1611 ɝ. ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɥɢɬɟɣɧɵɦɢ 
ɰɟɯɚɦɢ ɜ ɝɟɪɰɨɝɫɬɜɚɯ ȼɟɪɦɥɚɧɞ, ɇɟɪɤɟ ɢ ɋɺɞɟɪɦɚɧɥɚɧɞ.  Ɉɧɚ ɛɵɥɚ 
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ɨɱɟɧɶ ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɚ ɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ  ɫɜɨɢɯ 
ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪ, ɨɛɪɚɳɚɥɚɫɶ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ  ɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ. 
Ɉɧɚ ɜɟɥɚ ɞɟɥɚ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ, ɱɬɨ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɫɚɦɵɦ ɭɫɩɟɲɧɵɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɨɦ Ʉɨɪɨɧɵ. 
     Ɍɨɥɶɤɨ ɛɭɞɭɱɢ ɜɞɨɜɨɣ, ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɇɨ ɡɚɦɭɠɧɢɟ ɞɚɦɵ ɬɚɤɠɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɫɥɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɭɠɱɢɧ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɧɟɫɥɢ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ. 
 
     ɗɛɛɚ Ȼɪɚɯɟ  
     ɗɛɛɚ Ȼɪɚɯɟ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ 1596 ɝ. Ƚɨɞɨɦ ɪɚɧɟɟ ɒɟɤɫɩɢɪ ɧɚɩɢɫɚɥ  
ɥɸɛɨɜɧɭɸ ɬɪɚɝɟɞɢɸ «Ɋɨɦɟɨ ɢ Ⱦɠɭɥɶɟɬɬɚ». ɂɫɬɨɪɢɹ ɨ ɞɜɭɯ ɸɧɵɯ 
ɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɜɦɟɫɬɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɯ ɫɟɦɶɢ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜ, ɢɦɟɟɬ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɫ ɗɛɛɨɣ  Ȼɪɚɯɟ ɢ Ƚɭɫɬɚɜɨɦ II Ⱥɞɨɥɶɮɨɦ 
ɜ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɨɥɹɯ – ɢɫɬɨɪɢɹ, ɡɧɚɤɨɦɚɹ ɦɧɨɝɢɦ. 
     Ʌɸɛɨɜɶ ɦɟɠɞɭ ɗɛɛɨɣ ɢ ɤɨɪɨɥɟɦ Ƚɭɫɬɚɜɨɦ II Ⱥɞɨɥɶɮɨɦ ɛɵɥɚ 
ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɫɹ ɩɢɫɶɦɚɦ ɤɨɪɨɥɹ.  
ɂɯ ɛɪɚɤ ɧɟ ɛɵɥ ɛɵ «ɨɲɢɛɤɨɣ». ȼɟɞɶ ɭ ɗɛɛɵ ɛɵɥɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɟɰ. ɇɨ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ 
ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɥɢ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɪɨɥɟɜɚ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ (ɫɭɩɪɭɝɚ 
Ʉɚɪɥɚ IX) ɛɵɥɚ ɩɪɨɬɢɜ. ɗɛɛɚ ɢ Ƚɭɫɬɚɜ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɜɦɟɫɬɟ, ɧɨ ɠɢɡɧɶ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ. 
     ɗɛɛɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɨɞɨɜ ɤɚɤ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɨɬɰɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ 
ɥɢɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢ. ȿɟ ɨɬɟɰ, Ɇɚɝɧɭɫ Ȼɪɚɯɟ, ɜɵɬɚɳɢɥ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɛɢɥɟɬ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɟɪɠɚɥɫɹ ɝɟɪɰɨɝɚ Ʉɚɪɥɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɫɟɦɶɟ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤɚ 
ɋɢɝɢɡɦɭɧɞɚ ɢ ɛɵɥɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɫɵɥɤɭ ɥɢɛɨ ɫɬɚɥɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ 
Ʌɢɧɱɺɩɢɧɝɫɤɨɣ ɤɪɨɜɚɜɨɣ ɛɚɧɢ. Ȼɚɛɭɲɤɚ ɗɛɛɵ – ɗɛɛɚ Ɇɨɧɫɞɨɬɬɟɪ 
Ʌɢɥɥɟɯɺɤ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɞɚɦɨɣ ɫɟɛɟ ɧɚ ɭɦɟ. ȿɺ ɧɚɡɵɜɚɥɢ «ɝɪɚɮ ɗɛɛɚ» ɢ ɨɧɚ 
ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɝɨɬɨɜɚɹ 
ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ.  
     Ʉɨɝɞɚ ɗɛɛɟ ɛɵɥɨ 15 ɥɟɬ, ɟɺ ɦɚɬɶ ɭɦɟɪɥɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɩɨɤɢɧɭɥɚ ɞɨɦ 
ɪɚɞɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɪɟɣɥɢɧɵ 
ɤɨɪɨɥɟɜɵ Ʉɪɢɫɬɢɧɵ. Ɉɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɟ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɞɜɨɪɹɧɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ.  
     ȼɟɫɧɨɣ 1615 ɝ. ɪɨɦɚɧ ɦɟɠɞɭ ɗɛɛɨɣ ɢ Ƚɭɫɬɚɜɨɦ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ ɢ ɧɚ ɫɰɟɧɭ 
ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɧɨɜɵɣ ɠɟɧɢɯ – əɤɨɛ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ. ɇɨ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɝɨ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ, ɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ.  ȼɟɞɶ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ 
ɞɨɱɟɪɢ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɚ Ɇɚɝɧɭɫɚ Ȼɪɚɯɟ.  Ⱦɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɚɥɨ 
ɛɪɚɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɬɧɵɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ. 
     Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ əɤɨɛɚ (ɨɧ ɛɵɥ ɜɧɭɤɨɦ ɘɯɚɧɚ III), ɢ ɟɝɨ 
ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɜɨɟɧɧɚɹ ɤɚɪɶɟɪɚ ɞɟɥɚɥɢ ɟɝɨ ɜɩɨɥɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜ 1615 ɝ. ɨɧ ɛɵɥ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧ ɝɪɚɮɫɤɢɦ ɬɢɬɭɥɨɦ 
ɢ ɩɨɦɟɫɬɶɟɦ ɜ Ʌɟɤɤɺ. 
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      ɗɛɛɚ ɢ əɤɨɛ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ ɜ ɋɬɪɺɦɫɯɨɥɶɦɟ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɩɪɟɛɵɜɚɥɚ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɪɟɣɥɢɧɵ ɭ ɨɜɞɨɜɟɜɲɟɣ ɤɨɪɨɥɟɜɵ Ʉɚɬɚɪɢɧɵ (ɬɪɟɬɶɟɣ ɠɟɧɵ 
Ƚɭɫɬɚɜɚ ȼɚɫɵ). ɂɯ ɫɜɢɞɚɧɢɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɫɢɦɩɚɬɢɹ. 
ɋɜɚɞɶɛɭ ɫɵɝɪɚɥɢ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɥɟɬɚ ɜ 1618 ɝ. ɜ ɰɟɪɤɜɢ ɋɜ. 
ɇɢɤɨɥɚɹ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ. 
     ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ əɤɨɛɚ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ  ɤɨɦɟɧɞɚɧɬɨɦ ɡɚɦɤɚ  Ɋɟɜɟɥɹ ɢ 
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɗɫɬɥɹɧɞɢɢ, ɜ 1622 ɝ. ɨɧ ɫɬɚɥ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ Ɋɢɝɢ ɢ 
Ʌɢɮɥɹɧɞɢɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ ɨɧ ɫɬɚɥ ɪɢɤɫɦɚɪɲɚɥɨɦ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɬɜɟɱɚɥ ɡɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɪɦɢɸ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧ ɧɟ ɥɸɛɢɥ 
ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ, ɢ ɤɨɪɨɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɟɝɨ ɤɚɤ «ɜɹɥɨɝɨ, 
ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ». ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɤɚɪɶɟɪɟ ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥ ɨɫɨɛɨɝɨ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ, ɡɚ ɱɬɨ ɟɝɨ ɦɧɨɝɨ 
ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ. ȼ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɠɟ ɭ ɗɛɛɵ ɢ əɤɨɛɚ ɛɵɥɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɱɭɬɶɟ. ȼ 
ɫɥɭɱɚɟ əɤɨɛɚ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɪɨɞɫɬɜɨ ɫ ɬɨɪɝɨɜɰɚɦɢ ɢɡ 
ɘɠɧɨɣ Ɏɪɚɧɰɢɢ. ȿɝɨ ɨɬɟɰ ɉɨɧɬɭɫ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɛɵɥ ɫɵɧɨɦ ɤɭɩɰɚ ɢɡ 
ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ ɸɠɧɨɣ Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɧɨ ɜɪɹɞ ɥɢ əɤɨɛ ɡɧɚɥ ɨ ɫɜɨɟɦ 
ɧɟɡɧɚɬɧɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ. ɗɛɛɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɚɹ ɢɡ ɜɵɫɲɟɣ 
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɥɚ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ ɤ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɤɨɦɦɟɪɰɢɢ.  
     əɤɨɛɭ ɢ ɗɛɛɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɥɢ Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦɚ ɢ 
ɒɥɢɫɫɟɥɶɛɭɪɝɚ ɧɚ ɲɟɫɬɶ ɥɟɬ ɫ ɩɪɨɞɥɟɧɢɟɦ ɞɨ 1630 ɝ., ɱɬɨ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɢɦ 
ɛɨɥɶɲɢɟ  ɞɨɯɨɞɵ. əɤɨɛ ɬɚɤɠɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɡɟɪɧɨɦ ɢ ɦɟɯɚɦɢ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɟɦɭ ɩɪɢɝɨɞɢɥɫɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ 
ɚɪɯɢɜ. 
     Ⱦɥɹ ɗɛɛɵ ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ ɨɡɧɚɱɚɥɚ ɧɨɜɵɟ ɪɨɥɢ. Ɉɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɞɨɦɚɲɧɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɜ Ɋɟɜɟɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɨɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɛɵɥɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ 
ɡɚ 19 ɥɟɬ, ɫ 1619 ɩɨ 1638 ɝ. ɨɧɚ ɪɨɞɢɥɚ 14 ɞɟɬɟɣ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ 7 
ɞɨɠɢɥɢ ɞɨ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɋ 1628 ɝ. əɤɨɛ ɢ ɗɛɛɚ ɧɚɱɚɥɢ ɧɨɜɭɸ, 
ɫɬɚɜɲɭɸ ɪɨɫɤɨɲɧɨɣ, ɠɢɡɧɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ. Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ 
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹɯ ɨɧɢ ɫɦɨɝɥɢ ɫɤɨɩɢɬɶ ɰɟɥɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ 
ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɞɜɚ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɦɢɥɢ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ. ȼ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɨɧɢ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɪɨɫɤɨɲɧɵɣ 
ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɞɜɨɪɟɰ, ɩɪɨɡɜɚɧɧɵɣ ɜ ɧɚɪɨɞɟ «ɇɟɫɪɚɜɧɟɧɧɵɦ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ 
ɭɫɬɭɩɚɥ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦɭ ɡɚɦɤɭ «Ɍɪɢ ɤɨɪɨɧɵ».  ȿɳɟ ɨɞɢɧ əɤɨɛɫɞɚɥɶ 
(ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – ɍɥɶɪɢɤɫɞɚɥɶ) ɛɵɥ ɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɛɛɚ 
ɢɦɟɥɚ ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɤ ɪɨɫɤɨɲɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɥɨ ɤɚɫɚɥɨɫɶ ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ 
ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ. ȼ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɭ ɧɟɟ ɛɵɥ ɫɜɨɣ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɡɢɥ ɟɣ ɜɟɳɢ ɩɪɹɦɢɤɨɦ ɢɡ ɉɚɪɢɠɚ. ȼɫɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɦɨɞɟ. Ɉɩɢɫɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɭɛɪɚɧɫɬɜɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɟɺ ɞɨɦɨɜ ɢ ɞɜɨɪɨɜ  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ 
ɛɨɝɚɬɨ ɨɛɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɨɫɤɨɲɢ ɢ ɭɛɪɚɧɵ ɞɨɪɨɝɢɦɢ ɬɤɚɧɹɦɢ. 
Ⱦɜɨɪɹɧɟ-ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɨɛɵɱɧɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɢ ɫɜɨɸ ɦɟɛɟɥɶ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɦɟɫɬɶɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ 
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ɨɛɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɟ ɫɪɚɡɭ. ɗɛɛɚ ɫɬɚɪɚɥɚɫɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɬɟɫɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɦ ɞɜɨɪɨɦ ɢ ɛɵɥɚ ɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɥɢɡɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ 
ɤɨɪɨɥɟɜɨɣ Ɇɚɪɢɟɣ ɗɥɟɨɧɨɪɨɣ.  
     ȼɥɚɞɟɧɢɹ əɤɨɛɚ ɢ ɗɛɛɵ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɒɜɟɰɢɢ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, 
ɗɫɬɥɹɧɞɢɢ ɢ Ʌɢɮɥɹɧɞɢɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɝɥɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ ɫ ɰɟɥɵɦ ɞɜɨɪɨɦ, ɗɛɛɚ ɛɵɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɥɚɫɶ 
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ. ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɚɹ ɫɥɟɩɨɬɚ əɤɨɛɚ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɚɥɢ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɗɛɛɵ ɟɳɟ ɩɪɢ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ ɜ 
1652 ɝ. ɨɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɫɬɚɥɚ ɜɥɚɞɟɥɢɰɟɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɦɟɫɬɢɣ ɢ 
ɞɜɨɪɨɜ. ɋ XVI ɜ. ɨɤɨɥɨ 1/5 ɜɫɟɯ ɞɜɨɪɹɧɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɛɵɥɢ ɜ ɪɭɤɚɯ 
ɠɟɧɳɢɧ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɱɟɝɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɞɨɜɚ 
ɜɥɚɞɟɥɚ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɦɟɫɬɶɹɦɢ. ɉɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ ɞɨɦɨɣ ɜ ɒɜɟɰɢɸ əɤɨɛ 
ɩɪɢɥɨɠɢɥ ɦɧɨɝɨ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɢ ɗɛɛɚ ɪɚɡɞɟɥɢɥɚ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫ. Ⱦɨɛɵɱɚ ɭɝɥɹ ɢ ɠɟɥɟɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɫɩɨɪɬ 
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɢ ɫɟɦɶɹ 
ɡɚɜɥɚɞɟɥɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɜɨɞɚɦɢ ɜ Ȼɟɪɝɫɥɚɝɟɧɟ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɫ 1640 ɝ. 
ɗɛɛɚ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɥɚɯ ɢ ɡɚɛɨɬɢɥɚɫɶ ɨ ɪɨɫɬɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɉɧɚ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɚɫɶ ɤ 
ɚɧɬɢɦɟɪɤɚɧɬɢɥɢɫɬɫɤɢɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɵ ɜ 
ɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ.  
     Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜɥɚɫɬɢ ɡɚɹɜɢɥɢ ɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ, ɧɚ ɱɬɨ ɨɧɚ ɞɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɜ ɩɢɫɶɦɟ: «ȿɫɥɢ ɛɵ 
ɦɧɟ ɩɪɢɫɭɞɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɲɬɪɚɮ, ɹ ɛɵ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɢɥɚ, ɧɨ 
ɩɨɬɨɦ ɹ ɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟɥɟɡɚ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɡɚɯɨɬɟɥɚ». «ɀɟɥɟɡɨ 
ɝɪɚɮɢɧɢ» ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɫɜɨɢɦ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ. ɗɛɛɚ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɸɸ ɦɨɧɨɩɨɥɢɸ ɧɚ ɥɢɬɶɟ ɬɪɭɛ ɢ ɩɪɭɬɨɜ ɢ ɢɯ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɜ 
Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ. Ɉɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɒɜɟɰɢɢ. ɗɛɛɚ Ȼɪɚɯɟ ɭɦɟɪɥɚ ɜ 1674 ɝ. ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 78 ɥɟɬ. ȼɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɦɭɠɟɦ ɨɧɚ ɩɪɨɠɢɥɚ ɞɨɥɝɭɸ ɫɱɚɫɬɥɢɜɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɭɸ 
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ. Ɉɧɚ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɧɟɣ ɛɵɥɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɣ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɟ. 
 
     Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ 
     ȿɫɥɢ ɗɛɛɚ ɛɵɥɚ ɚɦɛɢɢɰɨɡɧɨɣ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɜɥɚɞɟɥɢɰɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪ, ɬɨ ɟɟ ɞɨɱɶ Ɇɚɪɢɸ ɋɨɮɢɸ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɤɪɭɩɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ. Ɉɧɚ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɒɜɟɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɧɚ 20 ɥɟɬ ɨɩɟɪɟɠɚɥɚ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɷɬɨ 
ɛɵɥɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɭɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ.  
     Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ 1627 ɝ. ɜ Ɋɟɜɟɥɟ, ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɫɟɞɶɦɵɦ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ ɫɟɦɶɟ ɗɛɛɵ ɢ əɤɨɛɚ. ɂɡ ɩɟɪɜɵɯ ɫɟɦɟɪɵɯ ɞɟɬɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɨɢɦ 
ɫɭɠɞɟɧɨ ɛɵɥɨ ɞɨɠɢɬɶ ɞɨ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ Ɇɚɝɧɭɫɭ Ƚɚɛɪɢɟɥɸ 
ɢ ɫɚɦɨɣ Ɇɚɪɢɢ. ɍɠɟ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 10 ɥɟɬ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɮɪɟɣɥɢɧɨɣ ɛɭɞɭɳɟɣ 
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ɤɨɪɨɥɟɜɵ Ʉɪɢɫɬɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɟɟ ɪɨɜɟɫɧɢɰɟɣ, ɢ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɨɧɢ 
ɯɨɪɨɲɨ ɥɚɞɢɥɢ. ȼ 16 ɥɟɬ Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɜɵɲɥɚ ɡɚɦɭɠ ɡɚ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤɚ 
ɤɚɧɰɥɟɪɚ Ⱥɤɫɟɥɹ ɍɤɫɟɧɲɟɪɧɵ Ƚɭɫɬɚɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɫɬɚɪɲɟ ɟɟ ɧɚ 14 
ɥɟɬ.  
     ɉɨɫɥɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, Ƚɭɫɬɚɜ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɭɦɟɪ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 35 ɥɟɬ, ɢ Ɇɚɪɢɹ ɜ 21 ɝɨɞ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɜɞɨɜɨɣ ɫ ɞɜɭɦɹ ɞɟɬɶɦɢ. ȼ 
1651 ɝ. ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫɬɚɪɲɟɣ 
ɝɨɮɦɟɣɫɬɟɪɲɢ, ɫɬɚɜ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɢɞɜɨɪɧɨɣ ɞɚɦɨɣ. Ɉɧɚ 
ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ  ɧɚ ɷɬɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɞɨ ɨɬɪɟɱɟɧɢɹ ɤɨɪɨɥɟɜɵ ɨɬ ɩɪɟɫɬɨɥɚ ɜ 
1654 ɝ. 
     Ʉɨɪɨɥɟɜɚ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɩɢɬɚɥɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɦɶɟ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɢ ɱɚɫɬɨ 
ɧɚɜɟɳɚɥɚ ɢɯ ɞɜɨɪɰɵ ɜ əɤɨɛɫɞɚɥɟ ɢ Ɍɸɪɟɫɨ (ɜ ɞɜɭɯ ɦɢɥɹɯ ɤ ɸɝɭ ɨɬ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ). ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ, Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥɚ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɦɭɠɚ. ɇɚ 
ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ ɤɨɪɨɥɟɜɵ ɜ 1650 ɝɨɞɭ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɢɹ ɞɜɢɝɚɥɚɫɶ ɢɡ 
əɤɨɛɫɞɚɥɹ, ɢ ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɶɢ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɜ ɧɟɣ ɩɨɱɟɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ.  
     ɋɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬ Ɇɚɪɢɢ ɋɨɮɢɢ, Ɇɚɝɧɭɫ Ƚɚɛɪɢɷɥɶ ɫɞɟɥɚɥ ɛɥɟɫɬɹɳɭɸ 
ɤɚɪɶɟɪɭ.  Ɉɧ ɫɬɚɥ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɦ ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦ ɜ 24 ɝɨɞɚ, ɩɨɡɠɟ ɨɧ ɫɬɚɥ 
ɮɟɥɶɞɦɚɪɲɚɥɨɦ, ɝɟɧɟɪɚɥ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ Ʌɢɮɥɹɧɞɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɤɚɡɧɚɱɟɟɦ, ɪɢɤɫɦɚɪɲɚɥɨɦ.  Ɇɚɪɢɹ ɛɵɥɚ ɠɟɧɳɢɧɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ 
ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɤɚɪɶɟɪɭ ɨɧɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ ɦɨɝɥɚ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɥɚ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɥɚɫɬɶ, ɛɵɥɚ 
ɤɨɪɨɥɟɜɚ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ.  ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɛɵɥɚ ɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ. Ȼɭɞɭɱɢ ɜɞɨɜɨɣ, Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɨɛɥɚɞɚɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɢ ɧɟ ɠɟɥɚɥɚ ɛɵɬɶ «ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢ 
ɛɟɫɫɢɥɶɧɨɣ», ɤɚɤ ɨɧɚ ɫɚɦɚ ɨɞɧɚɠɞɵ ɜɵɪɚɡɢɥɚɫɶ. ɉɟɪɜɵɦ ɞɟɥɨɦ ɨɧɚ 
ɜɡɹɥɚɫɶ ɡɚ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɨɢɯ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ, ɪɚɡɞɟɥɢɜ ɢɯ ɧɚ 
ɧɚɞɟɥɵ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɟɺ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɟ. Ɉɬɬɭɞɚ ɨɧɚ 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɞɨɦɨɣ ɡɟɪɧɨ ɢ ɦɹɫɨ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɪɚɛɥɹɯ. ɍ ɧɟɺ 
ɛɵɥ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ – ɟɟ ɨɬɟɰ əɤɨɛ Ⱦɟɥɚɝɚɪɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 1620-ɯ ɝɝ. 
ɩɪɨɞɚɜɚɥ ɪɨɠɶ ɝɨɪɨɠɚɧɚɦ  Ɋɟɜɟɥɹ ɢ Ɋɢɝɢ.  
   ɋ 1660-ɯ ɝɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɨɪɹɧ ɨ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɪɟɜɧɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɱɟɬɵɪɟ ɫɨɫɥɨɜɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ȼɭɪɠɭɚɡɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɤɨɦɦɟɪɰɢɟɣ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜɵɫɲɟɟ ɫɨɫɥɨɜɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɛɥɚɝɨ. Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ 
ɯɨɬɟɥɚ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ. Ɉɧɚ ɫɨɛɢɪɚɥɚɫɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ  
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  ȼ 1673 ɝ. ɜɵɲɟɥ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɣ ɭɤɚɡ, 
ɪɚɡɪɟɲɚɜɲɢɣ  ɞɜɨɪɹɧɚɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ.  ɒɜɟɰɢɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ 
ɦɨɝɥɚ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɨɬɫɬɚɥɨɣ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.  Ɍɚɤɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɚɫɶ Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ. Ɉɧɚ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦ 
ɢɞɟɹɦ ɢ ɩɥɚɧɚɦ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ 
ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɭɫɩɟɯ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɟɣ. Ɇɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
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ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɩɨɡɞɚɜɲɟɣ. ɉɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɺ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɛɵɥɢ ɭɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ, ɡɚɩɨɡɞɚɜɲɟɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ 
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ ɛɵɥɨ ɩɨɞɨɪɜɚɧɨ ɪɟɞɭɤɰɢɟɣ. 
     Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶɫɹ ɢɞɟɹɦɢ, ɨɧɚ, ɤɚɤ ɉɟɬɪ ȼɟɥɢɤɢɣ, ɪɟɲɢɥɚ 
ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ȿɜɪɨɩɭ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɸ – ɫɚɦɭɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɭɸ ɫɬɪɚɧɭ ɜ ɋɬɚɪɨɦ ɋɜɟɬɟ. Ⱦɥɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɤɪɚɣɧɟ 
ɧɟɨɛɵɱɧɨ. Ɉɧɚ ɯɨɬɟɥɚ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɝɨɥɥɚɧɞɰɵ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢ ɨɱɟɧɶ ɫɤɪɨɦɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɯ ɤ ɭɫɩɟɯɭ. Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɢɡɭɱɚɥɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɥɶɡɭ 
ɒɜɟɰɢɢ. Ɉɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
ɩɪɨɞɚɜɚɥɚ ɫɨɥɟɧɭɸ ɪɵɛɭ ɢɡ ɨɡɟɪɚ Ɇɷɥɚɪɟɧ, ɞɨɛɵɬɭɸ ɟɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɵɛɨɥɨɜɟɰɤɨɣ ɲɯɭɧɨɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɞɚɜɚɥɚ ɡɚɣɦɵ ɫɜɨɢɦ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɢ 
ɞɪɭɡɶɹɦ, ɡɚɧɢɦɚɹɫɶ ɷɬɢɦ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɧɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɷɤɫɩɨɪɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɛɪɺɜɟɧ ɜ ɂɫɩɚɧɢɸ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɛɪɚɬɧɨ ɤɨɪɚɛɥɶ ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɫɹ ɫ 
ɝɪɭɡɨɦ ɫɨɥɢ. Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɱɥɟɧɨɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ ɒɜɟɞɫɤɨɣ 
Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ʌɭɢ ɞɟ Ƚɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɦɟɧɢɜɚɥɚ ɡɨɥɨɬɨ ɢ 
ɫɥɨɧɨɜɭɸ ɤɨɫɬɶ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ. Ɉɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɪɹɞɚɯ, 
ɜɤɥɚɞɵɜɚɥɚ ɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɚɫɬɨ 
ɧɟɫɥɚ ɩɨɬɟɪɢ, ɧɨ ɧɟ ɫɞɚɜɚɥɚɫɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
     ɋɚɦɵɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɨɧɚ ɫɨɜɟɪɲɢɥɚ ɜ Ɍɸɪɟɫɨ ɩɨɞ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɨɦ 
ɢ Ʉɪɚɩɩɟɪɭɩɟ ɜ ɋɤɨɧɟ. Ɋɹɞɨɦ ɫ Ɍɸɪɟɫɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɡɟɪ ɫ 
ɩɨɪɨɝɚɦɢ ɢ ɜɨɞɨɩɚɞɚɦɢ, ɨɬɤɪɵɜɚɜɲɢɦɢ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɜɨɞɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ. 
ȼɛɥɢɡɢ ɛɵɥɢ ɡɚɥɟɠɢ ɠɟɥɟɡɚ, ɦɟɞɢ, ɪɨɫɥɢ ɥɟɫɚ. ɍɠɟ ɞɨ Ɇɚɪɢɢ ɋɨɮɢɢ 
ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɥɟɫɨɩɢɥɶɧɢ, ɦɟɥɶɧɢɰɵ, ɡɚɜɨɞɵ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɢɪɩɢɱɚ, ɤɭɡɧɢɰɚ, ɜɢɧɨɤɭɪɧɹ ɫ ɤɚɛɚɤɨɦ, ɬɤɚɰɤɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ ɢ ɬ. ɞ. 
Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɪɚɛɨɬɭ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɬɤɪɵɥɚ ɡɚɜɨɞ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɚɫɥɚ. Ɇɚɫɥɨ ɞɨɛɵɜɚɥɨɫɶ ɢɡ ɫɟɦɹɧ ɥɶɧɚ ɢ ɤɨɧɨɩɥɢ. 
     Ɇɚɪɢɹ ɋɨɮɢɹ ɤɭɩɢɥɚ ɩɨɦɟɫɬɶɟ ɜ Ʉɪɚɩɩɟɪɭɩɟ ɜ 1667 ɝ. Ɍɨɝɞɚ ɋɤɨɧɟ 
ɩɟɪɟɲɥɨ ɤ ɒɜɟɰɢɢ, ɢ ɲɜɟɞɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɡɚɞɟɲɟɜɨ ɩɨɦɟɫɬɶɹ ɢ ɞɜɨɪɵ ɭ 
ɞɚɬɫɤɢɯ ɞɜɨɪɹɧ, ɭɟɡɠɚɜɲɢɯ ɜ Ⱦɚɧɢɸ. Ɂɞɟɫɶ ɛɵɥɢ ɡɚɥɟɠɢ ɭɝɥɹ, ɢ Ɇɚɪɢɹ 
ɋɨɮɢɹ ɯɨɬɟɥɚ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɟɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɚɛɠɚɬɶ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɦɚɹɤɢ ɬɨɩɥɢɜɨɦ. 
ɗɬɨ ɞɟɥɨ ɫɭɥɢɥɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɫɤɨɪɟ ɜɫɟ ɩɨɲɥɨ ɩɪɚɯɨɦ. ȼ 
1670 ɝ. ɷɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɚɥɚ ɬɟɚɬɪɨɦ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  ɚ ɜ 1680-ɯ ɝ. 
ɦɧɨɝɢɟ ɞɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɛɵɥɢ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɵ.  
     ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɥ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɤɚɤ Ɇɚɪɢɹ 
ɋɨɮɢɹ. Ɉɧɚ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɫɢɥɨɣ ɜɨɥɢ ɢ ɭɩɨɪɫɬɜɨɦ. ɇɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ  ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɜɡɹɥɢ 
ɜɟɪɯ, ɢ ɜɫɟ ɟɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɨ.  Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɟ ɡɚɫɥɭɝɢ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɜ ɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɢɞɟɹɯ ɢ ɜ ɟɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɪɚɦɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. 
 

ɉɟɪɟɜɨɞ Ɉ. Ʉɨɧɸɯɨɜɨɣ ɢ Ⱥ.ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ  
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɚɜɬɨɪɚɯ 
 
Ⱥɦɛɪɨɫɢɚɧɢ ɉɟɪ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɍɦɟɨ. 
 
Ⱥɪɚɤɱɟɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ, ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɦɭɡɟɨɥɨɝɢɢ ɉɫɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.  
 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ 
ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɋɉɛȽɍ.   
 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ Ɂɨɹ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜ. ɨɬɞɟɥɨɦ 
ɞɪɟɜɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɝɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɊȺɇ. 
 
Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɜɟɞɭɳɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɊȺɇ, ɞɨɰɟɧɬ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. 
əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ. 
 
Ʌɺɮɫɬɪɚɧɞ ɗɥɢɫɚɛɟɬ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɞɨɰɟɧɬ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
 
ɇɨɪɞɤɜɢɫɬ Ʌɚɣɥɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɢɥɨɥɨɫɨɮɢɢ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɍɩɫɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
 
ɉɟɪɟɫɜɟɬɨɜ-Ɇɭɪɚɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɞɨɰɟɧɬ, ɧɚɭɱɧɵɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɒɜɟɞɫɤɨɣ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ 
ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. 
 
Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ əɤɨɜ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɇ. Ƚ. 
ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ. 
 
ɋɟɥɢɧ Ⱥɞɪɢɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɐɟɧɬɪɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɇɂɍ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ  ɜ 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ. 
 
 
 
 
 

136



 

�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novgorodiana Stockholmiensia.  
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɚɹ ɇɨɜɝɨɪɨɞɢɤɚ 

 
 

ɪɟɞ.:  ɗ.Ʌɺɮɫɬɪɚɧɞ,  Ƚ.Ɇ.Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ –  
Stockholm Slavic Papers. 19. Stockholm 2012. 137 ɫ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɟɱɚɬɶ 8.10.2012. Ȼɭɦɚɝɚ ɨɮɫɟɬɧɚɹ. Ɏɨɪɦɚɬ 60u84 1/16. 
ɍɫɥ. ɩɟɱ. ɥ. 8,4. Ɍɢɪɚɠ 500 ɷɤɡ. Ɂɚɤɚɡ ʋ 512 

 
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɁȺɈ «ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ», 

173003, ȼɟɥɢɤɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɭɥ. Ȼ. ɋɚɧɤɬ-ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɚɹ, 41, 
Ɍɟɥ. (8162) 731705 

137


