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ВСТУП 

 

Поліптиками (з давньогрецької мови – 

«багатоаркушеві», «багаторядкові») називають описи майна і 

доходів церковних (монастирських) володінь доби 

Каролінгів. У поліптиках вказувалася кількість господської, 

тобто монастирської, землі (ріллі, лугів, виноградників, лісів, 

пасовиськ тощо), а також угідь, будівель, млинів і т.п.; 

давалися переліки селянських тримань з вказівкою на 

місцезнаходження й повинності, що вимагаються від них, а 

також імен і соціального статусу тримачів і членів їх сімей. 

Добре вивчені Марсельський поліптик, Поліптик Реймського 

абатства святого Ремігія, Поліптик святого Мавра, Поліптик 

монастиря Фарфа в Італії. Проте найбільш відомим та часто 

залучуваним до досліджень селянського землеволодіння та 

питань історичної демографії є Поліптик абата Ірмінона, 

присвячений володінням багатого монастиря святого 

Германа на луках, Сен-Жермен-де-Пре (Polyptyque de 

l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés). Ірмінон був абатом 

монастиря між 811 та 823 рр., відповідно поліптик описує 

реалії початку IХ століття.  

Поліптик повністю не зберігся. Втраченими є початок, 

також фрагменти з середини та кінця. Натомість наявні 

численні доповнення більш пізнього часу. Наявні детальні 

описи 24 окремих монастирських вілл (загалом бл. 33 тис. га; 

іноді це комплекси з кількох вілл) та ще декілька фрагментів 

від втрачених описів. Це приблизно дві третини від усіх 

володінь монастиря на той момент. Один розділ (ХII) 

повністю присвячений не віллі, а дарінням від різних 

землевласників в межах одного округу.  

В мережі Інтернет можна ознайомитись із 

манускриптом поліптика, що зберігається в Національній 

бібліотеці Франції (B. n. F., latin 13316) [4]:  

http://www.europeana.eu/portal/ru/record/92082/022ADB1

3BCA3DF064FE831E95165911C77E3E518.html 
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Базовими виданнями поліптика є  

Polyptyque de l'abbé Irminon / B. Guérard, 2 vols. Paris, 

1844 [6]. 

Polyptyque de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés rédigé 

au temps de l'abbé Irminon  /  A. Longnon, 2 vols, Paris 1895 [5]. 

Das Polyptychon von Saint-Germain-des-Prés. 

Studienausgabe, edited by Dieter Hägermann, Konrad 

Elmshäuser, Andreas Hedwig, Köln-Weimar-Wien, 1993 [3]. 

Фрагменти в російському перекладі опубліковано:  

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. 

Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. Т. I. 1953. С. 167-171 [1]. 

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. 

С. Д. Сказкина. Т. I. 1961. С. 446-452 [2]. 

Корсунский А. Р. Возникновение феодальных 

отношений в Западной Европе. М., 1968. С. 34-40 [9]. 

Проте повний переклад ані російською, ані 

українською мовами досі ніколи не публікувався, як не був 

поліптик цікавим і для перекладачів мовами країн Західної 

Європи. Це досить легко пояснюється його суто 

господарським характером та відсутністю до нього інтересу 

у широкого читача. Спеціалістам же зазвичай достатньо 

публікації тексту мовою оригіналу. Однак, коли перед 

студентами ставиться практичне завдання опрацювання 

числового матеріалу по цілих поселеннях, а не окремих 

параграфів тексту, доцільним є звернення до перекладу. 

Саме цю потребу і задовольняє запропоноване видання.  

Метою практикуму є дослідження демографічних 

показників населення Франкської держави в IХ столітті на 

матеріалі Поліптика монастиря Сен-Жермен-де-Пре, 

записанного на початку 820-х років під час адміністрування 

абата Ірмінона. Зміст практикума відповідає темам 2 

(Джерела вивчення демографії середньовіччя), 4 

(Демографічна структура середньовічного суспільства) та 6 

(Чисельність населення Європи) спеціального курсу 

«Етнодемографічна історія Європи в середні віки» та 
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узгоджено із програмою загального курсу «Історія середніх 

віків» для студентів першого (бакалаврського) рівня вишої 

освіти. Може також застосовуватись у викладацькому 

процесі для курсу «Актуальні проблеми історії 

стародавнього світу та середніх віків» для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Практикум «Поліптик абата Ірмінона» спрямований на 

формування елементів наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): постійне підвищення наукового 

рівня, розвиток загальнонаукового мислення (КС.06); 

б) фахових загальних (КФЗ): здатність проводити 

наукову оцінку інформації, отриману  з історичних джерел та 

наукової літератури зі спеціальності (КФЗ.03); володіння 

знаннями про етапи суспільного розвитку та еволюцію 

політичного устрою, про основні тенденції соціально-

економічного розвитку (КФЗ.06); 

в) спеціальних фахових (КФС): здатність розуміти та 

використовувати фахові знання основних історичних 

процесів (КФС.04). 

У результаті опрацювання джерела студент повинен 

знати: демографічну історію Королівства франків 

Каролінзького періоду;  

вміти: видобувати з історичного джерела інформацію 

щодо демографічної структури суспільства.  
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ПЕРЕДМОВА 

 

Поліптик абата Ірмінона добре знаний дослідникам із 

часів ерудитів. Його широко залучав Ш. Д. Дю Канж під час 

створення Глосарія середньовічної латини. Після видання 

Б. Ґерара у 1844 році Поліптик отримав визнання серед 

істориків-демографів. П.-Е. Левассьор, К. Ю. Белох, Ф. Ло, 

П. Ж. Ж. М. Ембар-де-ла-Тур намагалися опертись на 

матеріали Поліптика щодо щільності населення для 

підрахунку загальної чисельності населення Франкського 

королівства. Ідею підрахунку населення території сучасної 

Франції у каролінзькі часи піддав аналізу радянський 

демограф Б. Ц. Урланіс, зазначаючи низку факторів, які 

необхідно враховувати при таких підрахунках та пристаючи 

до точки зору, що Поліптик дає підстави твердити про 

щільність населення близько 10 осіб на км
2
 в місцевості, яку 

він описує, а населення усієї території сучасної Франції тоді 

нараховувало близько 7 млн осіб [18, с. 34-37].  

М. П. Граціанський [12, с. 110-139] дає якісний аналіз 

усіх складових поліптику, зокрема визначає поняття мансу – 

головної одиниці тримання в описі. Воно походить від 

латинського дієслова manere – проживати. Таким чином, 

манс – це місце проживання селянина. Д. Герлігі [23, p.  

62-63] підкреслює аспект спадкового тримання та 

посилається на Пістенський едикт Карла Лисого від 864 

року, де йдеться про „спадкове майно, тобто манс”. 

Манси типово розділялися на вільні (ingenuiles), 

сервільні та літські (lidiles). Та їхні утримувачі первісно із 

різних категорій селян на час укладення документу 

остаточно перемішались. За спостереженням 

М. Граціанського тримачі сервільних мансів не несуть такі 

повинності як гостиліцій, карнатик, гербатик, аграрія та 

ліньяриція. 

Крім того зустрічаються mansi censiles, чиншеві манси, 

що сплачують лише грошовий чинш. Треба сказати, що вони 
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зазвичай не названі прямо чиншовими, це конструкція 

самого М. Граціанського. Mansi paraveredarii поставляли 

абатству коней. Mansi ministerialis знаходилися у триманні 

міністеріалами абатства.  

Крім мансів наявні госпіції. Вони менші та повинностей 

на них менше. Проте вони включені в систему мансів та 

поступово змішуються із ними. Госпіціями вважались 

ділянки, новонадані на льготних умовах. Госпіти тримали 

зазвичай лише ріллю, без виноградників. Втім деякі госпіти 

(VI, 46-53; ХVI, 80-81 і далі) забезпечені виноградниками, 

або просто на них спеціалізуються.  

Система управління віллами абатства реконструюється 

наступним чином. На чолі вілли стояв староста (maior), 

якому підкорялися десятники або декани (decani). 

Величезний фіск Вілламільт мав двох старостів. Також під 

орудою старостів знаходилися мельник (mulinarius), економ 

або келарь (cellarius) та лісничий (forestarius) – так вважав 

М. Граціанський. Втім це не завжди відповідає розподілу 

тримань. Так староста завжди – селянин-тримач, котрий 

виконує ті ж обов’язки, що й інші селяни. А от мельник, 

лісничій та келарь не завжди відносяться до тримачів, вони 

вочевидь є міністеріалами, служниками абатства.  

За Б. Ґераром у Поліптику 1646 мансів, з них – 1430 

вільний, 25 літських та 191 сервільний. Загальна кількість 

згаданих імен тримачів та членів їх сімей – 10282. Д. Герлігі, 

намагаючись уникнути подвійного урахування згаданих двічі 

осіб, нараховує 1378 «ферм» та близько 8000 персоналій 

[23, с. 64].  

Однак треба пам’ятати, що поліптик зберігся не 

повністю. Б. Ґерар додав фрагменти іще двох бревіа, 

знайдених окремо. Повністю втрачені описи земель, що їх 

абатство надавало в якості бенефіціїв. В тексті манускрипту 

окремі параграфи виділені лише ініціалами, Б. Ґерар додав до 

них нумерацію. Загальна кількість параграфів – 1981. Один 

«короткий опис», 12-й, повністю присвячений 51 дарінню, 
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зробленому абатству. 1742 параграфи описують саме 

земельні тримання, на яких мешкають 4188 чоловіків, 3556 

жінок та 939 осіб, чия стать не піддається уточненню – 

безіменні діти. V, VI та VII описи подають лише кількість 

дітей, але не імена та стать. Загалом згаданих чоловіків – 

4857, жінок – 3601, що не може бути достовірним. 

Е. Коулмен, Ж. Брежі та деякі інші дослідники бачили у 

цьому показнику ознаку вбивства чи принаймні доведення до 

ранньої смерті дівчат, як обтяжливих для господарства 

особливо в найменш забезпечених землею сімʼях. Наслідком 

цього стала демографічна стагнація франкського суспільства. 

Ю. Л. Бесмертний обгрунтовано відкинув цю ідею [7].  

В дискусії щодо співвідношення статей Д. Герлігі 

пропонує запитання не «Де зниклі жінки?», а «Хто ці 

надлишкові чоловіки?». Він демонструє, що часом чоловіки 

пораховані двічі, як Адрік (ХХII, 92 та 96). Д. Герлігі також 

підозрює, що одинаки-тримачі (найчастіше чоловіки) не 

обов’язково були одинаками, але просто людьми, чиї сім’ї 

чомусь не згадані. Вони могли не мешкати у цьому мансі, а 

лише тримати його та виконувати відробітки, але мешкати 

окремо, разом із сім’єю. Це стосується навіть тих одинаків, 

котрі згадані як співвласники. Відомо 616 одинаків-чоловіків 

та 44 жінки (14 чоловіків на 1 жінку). Таке викривлення саме 

по собі вказує, що ця група населення описана не повністю. 

Без їх урахування залишається 4244 чоловіків на 3557 жінок, 

тобто 119 на 100, таке саме співвідношення, як у 

Флорентійському кадастрі 1427 р. 

Різнобій серед поїменованих дітей більший – 141 

хлопець на 100 дівчат. При цьому з 4740 дітей 939 (20%) не 

названі по іменах.  

В різних групах селян найвищим є відсоток 

непорахованих жінок серед сервів (266 чоловіків на 100 

жінок), далі – серед літів (159 чоловіків на 100 жінок). Серед 

колонів коефіціент згаданих чоловіків відносно згаданих 
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жінок складає знов 119. Відповідно більшість непорахованих 

жінок – літки та рабині.  

Поліптик обходить увагою населення господських 

будинків, яке обслуговувало монахів безпосередньо. Там 

могли знаходитись і гінекеї, жіночі майстерні. Вони згадані в 

Капітулярії про вілли. Поліптик також згадує 14 рабинь, що 

обробляють льон (ХIII, 109), та 19 літок (ХIII, 110), однак 

лише в одному описі. Аналогічний підрахунок для абатства 

Фарфа вказує, що на триманнях чоловіків було 122 на 100 

жінок, однак серед господських рабів, поселених абатством у 

Форконі було 73 жінки та 23 чоловіки. Відповідно можна 

очікувати, що літки та рабині були головними поставницями 

робочих рук для господських будинків абатства. Крім того 

монахи забирали до господарств молодих дівчат колонів, 

котрих пізніше повертали до мансів, коли ті досягали 

шлюбного віку. Наявні десять переліків чоловіків та жінок 

без сімей та мансів, це літи або обкладені капатиком, 

подушним, вірогідно серви.  

Розмір домоволодіння відповідно до обсягу землі у 

триманні [23, p. 70]. 
Земля в 

бонуаріях 

Кулькість 

домовласництв 

Чоловіків Жінок Стать 

не 

відома 

Усього 

осіб 

Середня 

кількість 

осіб 

1 34 77 66 7 150 4,41 

2 75 173 139 19 331 4,41 

3 110 229 184 51 464 4,21 

4 206 463 397 90 950 4,61 

5 153 403 348 41 792 5,17 

6 169 422 378 72 872 5,15 

7 111 354 289 21 664 5,98 

8 96 248 204 40 492 5,12 

9 55 162 127 20 309 5,61 

10 60 238 165 15 418 6,96 

11 42 155 137 7 299 7,11 

12 80 305 268 12 585 7,31 

13 38 175 141 6 322 8,47 

14 32 132 119 12 263 8,21 

Більше 14 151 605 508 101 1214 8,03 

Усього 1412 4141 3470 514 8125 5,75 



11 

Середня кількість осіб на один манс – 5,75. Медіана – 6.  

Д. Герлігі пояснює більшу кількість людей у великих 

домовласництвах тим, що ці сім’ї брали до себе дітей з більш 

бідних сімей (наприклад, в якості робочої сили). Це 

підтверджується і тим, що 10% найбагатших сімей 

утримують 20% усіх не названих на ім’я дітей.  

Він також відзначає що відомо лише 26 бабусь та 

жодного дідуся. Можливо, що чоловіки були головами сімей 

до смерті, але тоді логічно було б знаходити серед членів 

сімей одружених синів з їхніми дітьми. Одняк явних онуків 

лише двоє. Таким чином на віллах Сен-Жермен були відсутні 

сім’ї о трьох поколіннях. Натомість дуже багато сімей із 

горізонтальним розгалуженням. Можно припустити, що 

співтримачі мансів переважно є братами та сестрами. 

Присутність серед чоловіків осіб, що не належали до 

абатських людей, говорить про те, що шлюб не був 

обов’язково вірілокальним. Чоловіки також могли 

переїзджати до жінок.  

Серед очолюваних чоловіками мансів (1401) більше 

двох очільників у 43% мансів (601) та більше трьох в 11% 

(155).  

Кількість дітей на подружжя невелика і сама по собі 

недостатня для відтворення поколінь. Маємо 2200 хлопців на 

2006 чоловіків у сімейних мансах (1,11 хлопець на дорослого 

чоловіка) та 1569 дівчат на 1975 жінок (0,79 дівчинки на 

жінку), що лише підтверджує переміщення дівчат до 

господського будинку, а особливо дітей літів та сервів. До 

цієї думки Д. Герлігі варто також долучити зауваження Ж.-

П. Девроя про те, що дівчата раніше виходили заміж та 

швидше полишали батьківське вогнище [19]. 

Більшість імен селян у володіннях монастиря Святого 

Германа мають германські коріння та двокореневу модель. 

Імена синів та доньок часто комбінують частини імен 

батьків. Раґенільдіс – донька Райнорда та Аґенільдіс. Діти 

Ґодельхарда – Ґодельхарій, Ґодельхільдіс та Ґодельберґа. 
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Разом із мешканням на одному мансі така спорідненність 

імен дозволяє виявляти близькі родинні звʼязки серед 

співтримачів мансів.  

Д. Герлігі припускає, що шлюби були пізніми, 

відповідно шансів на кількапоколінні сім’ї небагато. Цьому 

сприяла і горизонтальна система сімей. Тоді чому більшість 

сімей тримачів мансів вже мають дітей? 

В. Блонін [10, с. 15-30] порівнює цифри з кількох 

поліптиків. За загальну кількість сімей Сен-Жерменського 

монастиря він бере 2680. З них 79,2% (2122) сімей колонів, 

9,7% (261) – сервів. У володіннях Реймського абатства 

ingenui — 599 з 1001 сімей тримачів (59,7%), сервів — 137 

(13,6%). За даними Марсельського поліптика сімей колонів 

(44) навіть меньше за сімей mancipii (50). 48 сімей не мають 

статусу. 

 
Кількість сімей з відомими статусами подружжя 

Усього 

зокрема, таких де статус подружжя 

співпадає не співпадає 

Кількість % Кількість % 

Статус дружини 

вище 

сімей 

% від 

кількості 

різностат. 

сімей 

У Сен-Жерменському поліптику 

1724 1394 80,85±2,3 330 19,15±2,3 248 75,1±3,1 

У Реймському поліптику 

183 108 59,02±3,6 75 40,98±3,6 39 55,7±7,1 

Перевагу жіночого статуса над чоловічим В. Блонін 

пояснює збереженням германських звичаїв, за якими статус 

матері є визначальним для дитини, всупереч римському 

праву, де статус дитини визначається статусом батька. 

Колони с дружинами-рабинями найчастіши були тримачами 

сервільних мансів. Вірогідно, що тримачі вільних мансів 

мали більше можливості для вибору дружини з вищим 

статусом.  
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Доля тих, хто не взяв шлюб 

загалом колонів (інгенуї) сервів або манципіїв 

Загальна 

кількість 
х

о
л
о

ст
і 

% 
Загальна 

кількість 

х
о

л
о

ст
і 

% 
Загальна 

кількість 

х
о

л
о

ст
і 

% 

За Сен-Жерменським поліптиком 

4560 632 13,86±0,7 1912 427 22,3±1,6 226 53 23,4±4,6 

За Реймським поліптиком (I, VII-IX, XV-XVII, XX, XXVIII) 

907 226 24,9±2,2 614 132 21,5±2,4 134 28 20,9±5,1 

За Марсельським поліптиком (I покоління) 

319 19 5,96±1,6 83 1 1,2±2 93 2 2,2±2,5 

За Марсельським поліптиком (II покоління) 

246 177 71,95±4,9 87 75 88,3±8,7 116 68 58,6±6,8 

 

19,06% усіх подружжів Сен-Жермен не мають дітей (в 

Реймсі – 14,7%). Одинаки з дітьми – вдови (57,3%, в Реймсі – 

63,4%) та вдовці. Серви можливо одружувались пізніше, їм 

важче було знайти пару. Серед пояснень – неповнота 

відомостей про дітей, зокрема про повнолітніх, що мешкали 

вже окремо від батьків.  

 

Співвідношення чоловіків і жінок у Франкській державі 

IХ ст. (доля чоловіків на 100 жінок) 
Соціальний 

статус 

Доля чоловіків 

загальна серед дорослих Серед дітей 

всього 

людей 

доля 

чоловіків 

всього 

людей 

доля 

чоловіків 

всього 

людей 

доля 

чоловіків 

За Сен-Жерменським поліптиком 

Колони 

Серви 

Усього  

6130 

890 

9267 

129 

123 

129 

3401 

513 

4558 

126 

122 

127 

2729 

409 

4709 

133 

130 

136 

За Реймським поліптиком 

Інгенуї 

Серви 

Усього  

2023 

460 

2771 

118 

158,3 

128,6 

1735 

330 

2358 

117,5 

156,5 

128,7 

280 

130 

519 

118,5 

161,5 

122,7 

За Марсельським поліптиком 

Колони 

Манципії 

Усього  

235 

248 

855 

89,5 

129,6 

106,5 

89 

99 

353 

111,9 

115,2 

110,1 

146 

149 

432 

78 

140,3 

108,7 
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Середня площа ріллі холостяків та подружніх пар  

абатства Сен-Жермен 
Сімейний 

стан 

Середня площа ріллі (в бонуаріях) 

Загалом Вільні манси Сервільні манси 

цілі часткові цілі часткові 

х хх х хх х хх х хх х хх 

колони 

Пари 1554 5± 

0,1 

1349 5,2± 

0,14 

109 3,86± 

0,31 

36 3,18±

0,82 

8 3,22±

0,82 

Холостяки 451 3,5±

0,17 

374 3,8± 

0,19 

41 2,4±0,4 15 2,4± 

0,9 

5 1,6± 

0,6 

серви 

пари 192  52 4,55±

0,43 

13 3,45± 

0,67 

65 3,14±

0,41 

55 3,66±

0,44 

холостяки 54  13 3,3± 

0,65 

3 2,1±1,4 20 2,8±0,

9 

8 3,2± 

0,88 

Загалом на подружню пару в середньому приходиться 

4,83±0,08 бонуаріїв а на холостяка 3,66±0,15 бонуаріїв пашні. 

Х – число сімей чи холостяків 

ХХ – середня площа ріллі 

 

Доля подружніх пар без дітей 
загалом колонів (інгенуї) сервів або манципіїв 

Загальна 

кількість 

без 

дітей 
% 

Загальна 

кількість 

без 

дітей 
% 

Загальна 

кількість 

без 

дітей 
% 

За Сен-Жерменським поліптиком 

1936 369 19,06

±1,32 

1567 269 17,17±

1,57 

185 47 25,54±

5,29 

За Реймським поліптиком (I, VII-IX, XV-XVII, XX, XXVIII) 

354 52 14,7±

3,1 

273 41 15±3,6 27 8 29,6± 

14,5 

За Марсельським поліптиком (I покоління) 

116 16 13,8±

5,3 

43 4 9,3± 

7.3 

48 7 14,6± 

8,4 

За Марсельським поліптиком (II покоління) 

35 18 51,4±

13 

6 5 83,3± 

25,1 

24 12 50± 

16,8 

 

Частиною бездітних пар можуть бути старі батьки, діти 

яких вже виросли та відділилися, надто якщо це серви, що 

знайшли в якості дружини колону.  
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Поліптик абата Ірмінона став одним із об’єктів розгляду 

у публікаціях бельгійського медієвіста Жана-Пʼєра Девроя, 

котрий розглядає суспільство каролінзького часу з позицій 

тотальної історії «Школи анналів». У своїх численних 

монографіях та статтях він звертає увагу на різноманітні 

питання від відображення у поліптиках транспортних 

сполучень та мір вимірювання кількості збіжжя до цілком 

традиційних питань аналізу селянської сімʼї, співвідношення 

прошарків залежного селянства, термінології серважу тощо 

[19-22]. 

Тут наведено лише кілька прикладів того, як дослідники 

історичної демографії опрацьовують відомості поліптиків 

каролінзького часу. Однак у цих дослідженнях не вистачає 

наочності, немає самого тексту джерела, тож читачу 

доводиться довіряти загальним цифрам, що наводить 

дослідник. А вони відрізняються залежно від ступеню 

критичності, із яким підходить кожен дослідник до 

досліджуваного тексту. Для того, щоб верифікувати ці 

показники, зробити розрахунок для кожного поселення 

поокремо, мати можливість для більших чи меньших 

узагальнень, необхідного звернутись до самого тексту 

документа.  
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ПОЛІПТИК АБАТСТВА СЕН-ЖЕРМЕН 

 

I. [Короткий опис Ґауґіака]
1
 

... 

1. Ґодебольд, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Ґодельхільдіс, Амальтрудіс. Тримає 

вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

дві [третіх] частини арипена, луки половину арипена. 

Обробляє за це у винограднику 3 арипени. Сплачує вина за 

випас 2 [модії], курчат 3, яєць 15.  

2. Валатей колон та дружина його колона на ім’я 

Фраменґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

2 [дітей] таких імен: Валантрудіс, Наділіндіс (чи Маділіндіс). 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв. 

Сплачують за це вина за випас 2 модії; відробляють у 

винограднику 4 арипени, ручний, підвозний, лісорубний 

відробітки; курчат 3, яєць 15. 

3. Ґіслебольд, колон святого Германа; Еркамбольд 

колон та дружина його колона на ім’я Ґіза, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: Саїдра, 

Еркамберта, Хільдеґундіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику дві [третіх] 

частини арипену, луки арипен 1. Сплачують так само. 

4. Стадій, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, луки 1 з половиною 

арипен. Сплачує так само.  

5. Акледульф колон та дружина його колона на ім’я 

Вінегардіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Хідульф, Раґентрудіс, Вінеґільдіс, Вінеґіс; 

Лантберт колон та дружина його, колона на ім’я Ансберта, 

                                                 
1 Початок поліптику втрачено. Титул відновлено лише завдяки інформації з 

останнього абзацу. Загалом по всьому поліптику титули додано видавцями. 

Втрачено також інформацію про 6/7 усіх мешканців Ґауґіаку. Ґауґіак – суч. 

комуна Жуї-ан-Жозас (Jouy-en-Josas), деп. Івлін, регіон Іль-Де-Франс, 5 км на 

південний схід від Версаля.  



19 

люди святого Германа, мають при собі 5 дітей таких імен: 

Лантберт, Хальтберт, Вальтберт, Лантберта. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, луки – 1 арипен. Сплачують так 

само. 

6. Домінік серв та дружина його колона на ім’я 

Ландедрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Бальдульф, Бертрай, Ліутард, Ґрімхарій. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 

– дві частини арипену, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

7. Леутхарій, серв святого Германа, тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – половину арипена. 

Сплачує так само. 

8. Леутард, серв святого Германа, тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена, луки – половину арипена. Сплачує так 

само. 

9. Ґеросм, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена, луки – четверту частину арипена. Сплачує 

так само. 

10. Ґодін пресвітер тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 11 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен. 

Відробляє за це у винограднику 4 арипени.  

11. Райнтберт, колон святого Германа, тримає половину 

1 мансу вільного, що має орної землі 5 з половиною 

бонуаріїв. Відробляє за це у винограднику 2 арипени; оре під 

озимину 2 пертики, під яровину – 1 пертику; ручний, 

підвозний відробітки; курчат – 1 з половиною, з яйцями.  

12. Вінтбольд, колон святого Германа, тримає половину 

вільного мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена. Сплачує так само. 

13. Акфред літ та дружина його, колона на ім’я 

Амальтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 
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1 дитину на ім’я Амальрік. Тримає сервільний
2
 манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв. Відробляє за це у винограднику 3 

арипени; курчат – 3, яєць – 15; ручний, лісорубний 

відробітки, скільки від нього вимагається. 

14. Алантей літ та дружина його, колона на ім’я 

Інґберта, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Еркамберта, Адальрік, Аутберт. Хайрберт літ та 

дружина його, літа на ім’я Ґоделіндіс, люди святого Германа, 

мають при собі 3 дітей таких імен: Айґінард, Додо, Рестольд. 

Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 6 з 

половиною бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 з 

половиною арипен. Обробляють у винограднику 4 арипени, 

ручного відробітку скільки від нього вимагається; 3 курчат, 

15 яєць.  

15. Раґенульф, колон святого Германа, та дружина 

його, колона на ім’я Ратрудіс. Раґембольд, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають сервільний манс, що має орної 

землі 6 з половиною бонуаріїв, луки – 4 арипени. Сплачує так 

само.
3
  

16. Рестольд, серв святого Германа, тримає половину 

сервільного манса, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – дві частини арипена, луки – 2 арипени. Оре 3 

пертики; сплачує 1 барана, 1 курча, 5 яєць; ручного, 

підвозного відробітку скільки від нього вимагається. 

17. Бальдрік колон та дружина його, колона на ім’я 

Маврінґа, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Вульфедрудіс, Фрамберта. Тримає половину 

сервільного манса, що має орної землі 5 з половиною 

бонуаріїв. Відробляє за це у винограднику 2 арипени; 

2 курчат, 5 яєць; ручний та підвозний відробітки.  

18. Каладульф колон та дружина його, колона на ім’я 

Наталія, люди святого Германа, мають при собі 1 дитя ім’ям 

Надальтрудіс. Тримає половину вільного мансу, що має земі 

                                                 
2
 Було записано «вільний», але виправлено на «сервільний» 

3 Цей параграф дописано іншою рукою в кінці листа. 
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орної 2 з половиною бонуарії, луки – половину арипену. 

Сплачує за це 1 барана, 3 курчат,15 яєць.  

 

Про госпіції 

19. Ландоїн колон та дружина його, колона ім’ям 

Ґандоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ґантільдіс, Ґоделільдіс, Саламон. Тримає орної 

землі 3 антсінги. Відробляє за це у винограднику 2 арипени; 

2 курчат, 10 яєць. 

20. Евребольд, серв святого Германа, тримає орної 

землі 2 антсінги; відробляє за це в будь-який тиждень 1 день; 

курча 1, яєць 5. 

21. Бертоїн колон тримає госпіцій; відробляє за це в 

будь-який тиждень день 1.  

22. Ґодін літ та Наталідій тримають орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 1 арипен; відробляють за це у 

винограднику 2 арипени. 

23. Адремар, літ святого Германа, тримає орної землі 

1 бонуарій, винограднику – 1 арипен, луки 1 з половиною 

арипен; за це обробляє 2 пертики. 

24. Фротґарій колон тримає орної землі 1 антсінгу; за це 

відробляє 1 пертику. 

25. Сіклебольда рабиня тримає орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику 1 арипен; за це обробляє 4 пертики.  

26. Ґодемар колон тримає орної землі 1 бонуарій та 

2 антсінги, винограднику – четверту частину арипена; за це 

відробляє в будь-який тиждень 1 день, обробляє 4 пертики. 

27. Додо, колон святого Германа, тримає орної землі 

2 бонуарії, винограднику – дві [третіх] частини арипена; за 

це обробляє 2 пертики; за один рік – 1 солід, за інший – 

3 денарії; ручного відробітку – скільки від нього 

вимагається; курча 1, яєць 5.  

28. Аґенульф, колон святого Германа, тримає орної 

землі 1 антсінгу, винограднику – 1 арипен, луки – половину 

арипена; за це сплачує срібла 4 соліди.  
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29. Теодрад, колон святого Германа, тримає орної землі 

половину антсінги; відробляє в будь-який тиждень 1 день; 

курча 1, яєць 5. 

30. Теудхард, колон святого Германа, тримає орної 

землі 1 антсінгу; за це відробляє в будь-який тиждень 1 день; 

курча 1, яєць 5.  

31. Ансеґарій колон тримає орної землі 3 бонуарії; 

обробляє 1 пертику. 

32. Леутґауд колон тримає орної землі 1 антсінгу; за це 

відробляє в будь-який тиждень день; курча 1, яєць 5. 

33. Ерментільдіс, колона святого Германа, тримає орної 

землі 1 антсінгу; відробляє в будь-який тиждень 1 день; 

курча 1, яєць 5.  

34. Дальберт, колон святого Германа, тримає орної 

землі 1 антсінгу, за це відробляє токарською справою. 

35. Ермґауд тримає госпіцій; сплачує за це в рік 

1 курча, 5 яєць; відробляє в будь-який тиждень 3 дні. 

36. Сіклефред колон тримає орної землі 2 антсінги; 

відробляє за це в будь-який тиждень 3 дні; курча 1, яєць 5.  

37. Ансбольд літ тримає 1 госпіцій, що має орної землі 

2 антсінгу; за це сплачує 3 денарії, курча 1, яєць 5. 

38. Ґаутсельм колон та дружина його, колона ім’ям 

Ерміна, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких 

імен: Теодар, Адальґундіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

землі орної 12 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

3 арипени. Обробляє за це 6 пертик, польовий відробіток; дає 

поштового коня; крім того, тримає орної землі 2 бонуарії.  

39. Ратґіс має в бенефіції 3 вільних манси, що мають 

орної землі 38 бонуаріїв, луки – 13 з половиною арипенів, 

винограднику 6 з половиною арипенів, лісу для дрібної 

порубки 4 бонуарії. 

40. Має Теодрад в бенефіції 2 з половиною вільних 

манси, що мають орної землі 30 бонуаріїв, винограднику 

1 арипен, луки 5 арипенів, пасовиська 3 бонуарії; 1 млин, з 
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нього виходить чинш зерна модіїв 15 та денаріїв 3 та 

відгодованих гуски 2.  

41. Аб... та Сакса тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, 

луки – четверту частину арипена. 

 

42. Є в Ґауґіаці 91 вільний манс, які сплачують всі в рік 

на ворога або чотири вози, або 20 биків, або срібла 8 лібрів; 

100 баранів, на третій рік 88 ягниць, на четвертий рік 

88 свиней по чотири денарії  та на п’ятий рік кожен [дає] 

100 ґонтин. 

Є там вільних та сервільних мансів, які виноградник 

обробляють, – 19, які сплачують вином, якщо уродить 

виноград, 36 модіїв; 330 курчат, 1650 яєць; подушного – 

3 лібри; за випас – 1 лібр  та 8 солідів. 

Всіх разом мансів – 110. 

 

 

ІІ. Короткий опис Палатіола
4
  

1. Є в Палатіолі господський манс з будинком та 

іншими будівлями в достатній кількості.  

Є там орної землі 6 культур, що мають 287 бонуаріїв, де 

можна посіяти зерна 1300 модіїв; винограднику 127 

арипенів, де можна зібрати вина 800 модіїв.  

Є луки 100 арипенів, де можна зібрати 150 возів сіна.  

Є там лісу стільки, скільки дорівнює усього в обході 

1 льє, де можна відгодувати 50 свиней.  

Є там 3 млини. Виходить з них чиншу зерна 154 модії.  

Є там 1 церква
5
, з усією оздобою ретельно споруджена. 

Належить їй орної землі 17 бонуаріїв, винограднику – 5 з 

                                                 
4 Суч. комуна Палезо (Palaiseau), у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн, в 

околицях Версаля, у 8 км від Жуї-ан-Жозас. В раннє середньовіччя містечко 

відоме як часте місце перебування франкських королів. У 754 р. Пипін Короткий 

подарував його монастирю Святого Германа. 
5 Базіліка св. Ріґомера, що згідно із „Житієм св. Ріґомера” була збудована королем 

Хільдебертом І. Більш пізнім джерелам відома церква Сен-Мартен де Палезо. 
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половиною арипенів, луки – 3 арипени. Крім того, є там 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику 1 з половиною арипен, луки 3 арипени. Є там 

6 госпітів, які мають орної землі 1 журнель кожен; за це 

відробляють в будь-який тиждень 1 день; курча 1, яєць 5.  

Є інша церква в Ґіті
6
, яку тримає пресвітер Варод. 

Відносяться до неї 7 госпітів. І є, у самого пресвітера та у 

його госпітів, орної землі бонуарів 6 та половина, 

винограднику арипенів 5, луки арипенів 5, лісу 

новонасадженого бонуарій 1.  Відробляють в будь-який 

тиждень день 1, якщо їх нагодує. Курча 1, яєць 5 та денаріїв 

4. Виходить звідти в дар 1 кінь.   

2. Валафред, колон та староста, і дружина його, колона 

ім’ям Евдімія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Валахільдіс, Леутґардіс. Тримає 2 вільних манси, 

що мають орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 6 

арипенів, луки – 4 арипени. Сплачує за кожен манс 1 бика; за 

інший рік 1 порося; за ліньярицію 4 денарії, вина за випас 2 

модії, вівцю з ягням 1. Оре під озимину 4 пертики, під 

яровину 2 пертики; польового, підвізного, ручного та 

лісорубного відробітку, скільки від нього вимагається; 

курчат 3, яєць 15.  

3. Хайрмунд колон та дружина його колона ім’ям 

Хальдрада, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Елісом, Хільдеґауд, Елісей, Теудхільдіс, 

Хайрівео. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику 2 арипену, луки арипен 1 та 

половина. Сплачує так само. 

4. Турпій, колон святого Германа, має при собі 3 дітей 

таких імен: Адальтрудіс, Ерменґауда, Адальсіндіс; Раґенульф 

колон та дружина його колона ім’ям Адальбурґс, люди 

святого Германа, мають при собі 1 дитину на ім’я Раґенольд. 

                                                 
6 Ґіт (Gitum) – сучасне місто Жіф-сюр-Іветт, 8 км від Палезо на лівому березі 

р. Іветт в тому ж самому департаменті. У місті є церква, збудована в ХІI ст. та 

присвячена св. Ремігію Реймському. 
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Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 

бонуарії, винограднику 2 арипени, луки 2 арипени. 

Сплачують так само.  

5. Сіґоїн колон та дружина його колона на ім’я 

Раґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей, 

таких імен: Раґенард, Айтільдіс; Ітхарій колон та дружина 

його колона на ім’я Ардінґа, люди святого Германа, мають 

при собі 1 дитину на ім’я Адда. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику арипени 

2 з половиною, луки 2 із половиною арипени. Сплачують так 

само. 

6. Амальрік колон та дружина його колона на ім’я 

Інґардіс, люди святого Германа; Ґунтберт колон та дружина 

його колона на ім’я Адальґарія, люди святого Германа, 

мають при собі 2 дітей таких імен: Адреас, Адальґільдіс; 

Ерменольд колон та дружина його колона на ім’я Крістоїна, 

люди святого Германа; Іоанн колон та дружина його, колона 

на ім’я Сіклехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

одну дитину на ім’я Елісабет. Ці четверо тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику 

5 арипенів, луки 4 арипени. Сплачують звідти поштового 

коня.  

7. Іоанн колон та дружина його колона на ім’я Бальсма, 

люди святого Германа; Мадалульф колон та дружина його 

колона на ім’я Ельдрада, люди святого Германа, мають при 

собі 4 дітей таких імен: Арнульф, Ревдо, Адальґарія, 

Мадальґудіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 із половиною бонуарії, винограднику 2 арипени, луки 

2 арипени, сплачують так само. 

8. Аклехард колон та дружина його колона на ім’я 

Теудхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Теутхард, Сіґеберт, Інґедрудіс, Аклехард, 

Аклехільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

бонуар... з половиною антсінги, винограднику арипен 1 та 

четверту частину арипена, луки 2 арипени. Сплачує так само. 
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9. Сікхард колон та дружина його колона на ім’я 

Ґеновефа, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Екхард, Ебреґрімс. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 2 бонуарії з половиною антсінги, 

винограднику арипен 1 та три [четвертих] частини арипена, 

луки 3 арипени. Сплачує так само. 

10. Ґодальхард колон та дружина його колона на ім’я 

Ерліндіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Константин, Ґодельхарій, Ґодельхільдіс, 

Ґодельберґа. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику 1 із половиною 

арипен, луки 3 арипени. Сплачує так само.  

11. Трутґінґ колон та дружина його, колона на ім’я 

Сальвія, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Трутбольд, Одельхарт, Ґоделіндіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, луки 

2 арипени, винограднику 2 арипени. Сплачує так само. 

12. Хільдеберт колон та дружина його колона на ім’я 

Амальхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину іменем Хільдеберт. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 2 з половиною 

арипени, луки 2 з половиною арипени. Сплачує так само.  

13. Адальґрім колон та дружина його колона на ім’я 

Раттрудіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Ґаутмар. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику 1 арипен, луки 2 арипени. Сплачує 

так само. 

14. Ерменарій колон та дружина його колона на ім’я 

Теутберґа, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ермехарій, Ермедрудіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 3 бонуарії, винограднику 1 з половиною 

арипен, луки 2 з половиною арипени. Сплачує так само. 

15. Ґрімбольд, колон святого Германа, має при собі 

3 дітей таких імен: Амальхільдіс, Ерментрудіс, Віна. 

Хільтберт колон та дружина його, колона на ім’я Раґенільдіс, 
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люди святого Германа; Ґрімольд, [колон] святого Германа. Ці 

троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику 2 арипени, луки 4 арипени. 

Сплачують так само. 

16. Адальґрім колон та дружина його колона на ім’я 

Раґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Раґенольд, Ансоїн, Адальґудіс, Раґноїс, Ґріма. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 1 з 

половиною антсінгу, винограднику арипен 1 та четверту 

частину арипену, луки 1 арипен. Сплачує так само. 

17. Крістоїн колон та дружина його колона на ім’я 

Нольґія, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких 

імен: Крісторій, Адалія, Крістофор, Пура. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 1 з половиною 

антсінгу, винограднику арипен 1 та четверту частину 

арипену, луки арипен 1 та четверту частину арипену. 

Сплачує так само. 

18. Сікхельм колон та дружина його на ім’я Айтла, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Айтланд, Сікхільдіс. Ерменґауд, колон святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику 1 з половиною арипен, луки 2 із половиною 

арипени. Сплачують так само. 

19.Теутберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Ратґундіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен, Рантґарій, Рантґіс, Теутберта; Ебрехарій, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії та половину антсінги, винограднику 

3 арипени, луки 3 арипени. Сплачують так само. 

20. Маюльф колон та дружина його, колона на ім’я 

Інґальрада, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Інґальберґа. Ґерульф колон та дружина його, колона 

на ім’я Ермоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 

2 дітей таких імен: Ґерард, Ґероард. Ці двоє тримають 
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1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

3 арипени, луки 3 арипени. Сплачують так само. 

21. Алафред колон та дружина його колона на ім’я 

Ґерхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Алло, Аларік, Алоїс, Ароїс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 1 з половиною 

антсінгу, винограднику 2 арипени, луки 2 з половиною 

арипени. Сплачує так само. 

22. Хільдебольд колон та дружина його колона на ім’я 

Крістіна, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Хільдоард, Хільдебод, Хільдеберґа. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та половину 

антсінги, винограднику 2 арипени, луки 3 арипени. Сплачує 

так само. 

23. Ерібранд, колон святого Германа, має при собі 

3 дітей таких імен Хільдоїс, Хайрберта, Аутрамн; Ґрімольд, 

колон святого Германа; Ерменфред. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику 

4 арипени, луки 5 арипенів. Сплачують так само. 

24. Альдінґ, колон святого Германа; Вандальґарій 

колон та дружина його, колона на ім’я Осанна, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Вантхільдіс, 

Вінеґільдіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та половину антсінги, винограднику 

5 арипенів, луки 5 арипенів. Сплачують так само.  

25. Адалельм, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 1 з 

половиною арипен, луки 2 арипени та четверту частину 

арипену. Сплачує так само. 

26. Хільдеґарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Аґентрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ерментарій, Альтільдіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 3 бонуарії, винограднику 2 арипени та 

четверту частину арипена, луки дві [третіх] частини арипена. 

Сплачує так само. 
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27. Теудрік колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальсіндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Ґауґія; Теутбард, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику 5 арипенів, луки арипен 1 та дві [третіх] 

частини арипена. Сплачують так само. 

28. Леутґарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерменільдіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Леутґауд; Рікхарій, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, луки дві частини арипена. Сплачують так 

само. Не сплачують бика, все решту роблять як інші
7
. 

29. Бертрай колон та дружина його, колона на ім’я 

Ідалія, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Аклульф, Айтард, Іделіндіс; Надальґарій колон та 

дружина його колона на ім’я Теутліндіс, люди святого 

Германа; Адерік колон та дружина його, колона на ім’я 

Амальґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен, Константин, Адальтрудіс. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

3 арипени, луки 2 арипени. Сплачують так само. 

30. Адрульф колон та дружина його, колона Ароїльдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 9 дітей таких імен: 

Сіґрад, Ароїс, Алоїс, Адалуїн, Алоард, Адрехільдіс, 

Адальтрудіс, Осанна, Адрільдіс. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 2 з половиною 

арипени, луки 2 з половиною арипени. Сплачує так само. 

31. Амальберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Аредій, Хальтберт, Аларік, Амальберґа; Ансберт 

колон та дружина його, колона на ім’я Вандедрудіс, люди 

святого Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Варімберт, Хільтберт, Вандальберт; Ерменольд колон та 

                                                 
7 Курсивом подано те, що в рукописі записано тіроновими значками, скорописом, 

або додано до Поліптика у пізніші часи на вільних ділянках пергамену. 
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дружина його, колона на ім’я Ґейрберта, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину на ім’я Ерменольт. Ці троє 

тримають вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику 2 арипени, луки 4 арипени. Сплачують так 

само. 

32. Амальґауд колон та дружина його, колона на ім’я 

Ауресма, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Амальґрат, Ерменґаут. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 2 арипени, 

луки 2 арипени. Сплачують так само. 

33. Ермбрад, колон святого Германа; Надальрад колон 

та дружина його, колона на ім’я Сеґемберґа, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Адальрад, 

Сіґефред. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 бонуарії, винограднику 2 з половиною арипени, луки 

1 арипен. Сплачують так само. 

34. Амальрік колон та дружина його, колона на ім’я 

Хінкфреда, люди святого Германа; Ландульф колон та 

дружина його, колона на ім’я Раґентільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину на ім’я Ратберт; Адріан 

колон та дружина його колона на ім’я Інґальтрудіс, люди 

святого Германа. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 2 арипени та четверту 

частину арипена, луки 2 з половиною арипени. Сплачують 

так само. 

35. Ґайроїн, колон святого Германа; Ґунтоланд колон та 

дружина його, колона на ім’я Адальтрудіс, люди святого 

Германа; Ґунтарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґотбольда, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Ґотланда. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 2 з половиною 

арипени, луки 1 з половиною арипен. Сплачують так само.  

36. Аклеманд колон та дружина його, колона на 

прізвисько Беніна, люди святого Германа, мають при собі 

дітей 6 таких імен: Берольд, Бенеґарій, Евремод, Аудрад, 
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Ліутард, Хайроард, Адальберта; Ерменрік, колон святого 

Германа; Амік, колон святого Германа; Ратбольд колон та 

дружина його, колона на ім’я Ґодіна, люди святого Германа, 

мають при собі 6 дітей таких імен: Ґодін, Леутбольд, 

Ансеґарій, Сіклебольда, Ґоделіндіс, Фротхільдіс; Вінебольд 

колон та дружина його, колона на ім’я Ервіна, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: Раґентельм, 

Вінерамн, Вінеберґа, Вінебурґс. Ці п’ятеро тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 

3 арипени, луки 2 арипени. Сплачують так само, за 

виключенням коня за половинний манс.  

37. Ґодебольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Фродін, Харіберта, Альтберт, Еркантрудіс, 

Хільдеґудіс; Ґодін колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґундрада, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Мандісма. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв, винограднику арипени 2 з 

половиною, луки арипен 1 з половиною. Сплачують так 

само.  

38. Ебрульф колон та дружина його, рабиня на ім’я 

Ерменільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Мерульф, Берта, Домініка, Мурна (маргіналія: ці 

не сплачують бика); Ерменольд серв та дружина його, 

колона на ім’я Марта, люди святого Германа, мають при собі 

4 дітей таких імен: Ерменберт, Ардеґарій, Ерменард, 

Інґальсіндіс; Теутґардіс, рабиня святого Германа, має при 

собі 1 дитину на ім’я Теутґарія. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику 4 арипени, луки 2 арипени. Відробляють у 

винограднику 8 арипенів; сплачують вина за випас 2 модії, 

гірчиці 2 сестарія.  

39. Ульдемар колон та дружина його колона на ім’я 

Ерментільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ерканфред, Ерменґільдіс; Одель, колон святого 
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Германа, має при собі 2 дітей таких імен: Ареґій, Адалард. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії 

та 2 антсінги, винограднику 2 арипени. Сплачують так само.  

40. Саламон колон та дружина його колона на ім’я 

Фротхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ерканфред, Сансон, Ротґарій (цей не сплачує 

бика). Тримає 2 вільних манси, що мають орної землі 

4 бонуарії, винограднику арипен 1 та дві [третіх] частини 

арипену, луки арипен 1 та дві [третіх] частини арипену. 

Сплачує так само, виключаючи того, що не сплачує бика.  

41. Ріульф серв та дружина його колона на ім’я 

Хільденібія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Фереґільдіс, Ректрудіс (маргіналія: цей не сплачує 

бика). Тримає 1 вільний манс, що має орної землі бонуарій 1 

та антсінгу 1, винограднику 1 арипен. Відробляє у 

винограднику 4 арипени: сплачує вина за випас модій 1, 

гірчиці сестарій 1. Сплачує так само. 

42. Хільдеґардіс, колона святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Хардрад, Айрхард; Аутберт, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі бонуаріїв 3 та половину антсінги, винограднику 

4 арипени, луки 5 арипенів. Сплачують так само. 

43. Бернехарій колон та дружина його колона на ім’я 

Фраменґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

5 дітей таких імен: Фраменґарій, Бернеґарій, Бернґільдіс, 

Берноара, Вістрільдіс (маргіналія: половина). Тримає 

половину мансу, що має орної землі 4 бонуарії, 1 з 

половиною арипен винограднику. Сплачує як за половину 

мансу. 

44-45. Бернехард, колон святого Германа; Ансевольд 

колон та дружина його колона на ім’я Бероїльдіс, люди 

святого Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: 

Ансеґарій, Ансеґауд, Ансоїс; Адрехарій колон та дружина 

його, колона на ім’я Акліндіс, люди святого Германа, мають 

при собі 3 дітей. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має 
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орної землі 10 бонуаріїв, винограднику 1 арипен, луки 2 з 

половиною [арипени]. Сплачують так само. 

46. Ландрад колон та дружина його, колона на ім’я 

Раґамберта, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен...; Еркамбольд, колон святого Германа, має при 

собі 2 дітей таких імен: Ернарій, Бертінґа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

половину арипена, луки арипен 1 та четверту частину 

арипена. Сплачують так само.  

47. Раґберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Сікхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Сіґебурґс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику 1 арипен. Сплачує так само. 

48. Хайрібольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Бона, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 бонуарії, винограднику арипен 1 та четверту 

частину арипена. Сплачує так само. 

49. Ерментарій колона та дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа; Ґермунд колон та 

дружина його, колона на ім’я Хільтрудіс, люди святого 

Германа; мають при собі 1 дитину на ім’я Отмунд. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику 1 з половиною арипен, луки 1 з половиною 

арипен. Сплачують так само. 

50. Бово, колон святого Германа, має при собі 1 дитину 

на ім’я Фулькоїн; Аїкфріда, колона святого Германа, має при 

собі 3 дітей таких імен: Оделеґій, Адальґіс, Ерменґауд. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії 

та 1 антсінгу. Сплачують так само. 

51. Ґіслехарій колон та дружина його колона на ім’я 

Аґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Ґіслехард, Аґена, Домінік, Ротберт, Фродеберґа; 

Ротберт колон та дружина його колона на ім’я Константіна, 

люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на ім’я 

Фродеґардіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 
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землі 3 бонуарії та антсінгу 1 з половиною, винограднику – 

1 арипен. Сплачують так само. 

52. Сіґеберт, колон святого Германа; Фредеберт, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 [бонуарії] та половину антсінги, винограднику 

арипен 1 з половиною, луки арипен 1 з половиною. 

Сплачують так само. 

53[-54]. Адалельм колон та дружина його, колона на 

ім’я Осанна, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Альтельм; Аклемунд, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, луки 1 арипен. Сплачують так само. 

55. Адальґрімс колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерменґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Теутґрімс, Ерменарій, Мадальберт, Бартоломей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії і 1 з 

половиною антсінгу, луки 1 арипен, винограднику 1 арипен. 

Сплачує так само. 

56. Сіґоїн колон та дружина його, колона на ім’я 

Інґальрада, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Маґенульф, Інґальрада, Адальрада, Вальтрудіс. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику 1 арипен, луки 1 з половиною 

арипен. Сплачує так само. 

57-58. Хільдебольд, колон святого Германа, має при 

собі одну дитину на ім’я Адальбольд; Вінемар колон та 

дружина його, колона на ім’я Адаліндіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Вінеберґа, 

Крістіна. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику 1 арипен, луки 1 арипен. 

Сплачують так само. 

59. Саламон, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику 2 арипени, луки 2 з половиною арипени. 

Сплачує так само. 
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60. Ламберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину на ім’я Ерменарій (маргіналія: Ці не сплачують 

бика). Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії 

та 1 антсінгу, винограднику 1 арипен, луки – половину 

[арипена]. Відробляє у винограднику 3 арипени. Сплачує так 

само.  

61. Самуель колон та дружина його колона на ім’я 

Хайрберта, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Амальґільдіс, Адальхільдіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 1 з половиною 

антсінгу, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. 

Відробляють у винограднику 3 арипени. 

62. Аклемунд колон та дружина його, колона на ім’я 

Бертара, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Ермунд, Осеґарій, Осанна; Оделельм колон та дружина 

його, колона на ім’я Ермехільдіс, люди святого Германа, 

мають при собі 3 дітей таких імен: Рікхард, Одельґардіс, 

Одельґільдіс; Ремціан колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальґудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Абрахам, Ермедрам. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 2 антсінги, 

винограднику 2 арипени. Сплачують так само. 

63. Актоїн, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 [бонуарії] та 1 антсінгу, 

винограднику четверту частину арипена, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само. 

64. Ареґій колон та дружина його, колона на ім’я 

Ландрада, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Інґальберт, Адальбольд; Пауль колон та дружина 

його колона на ім’я Адаліндіс, люди святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику четверту частину арипена, луки 

1 арипен. Сплачують так само. 
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65. Хільдебольд, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Хільдеґарій, Хільдеберт; Паулін колон та 

дружина його, колона на ім’я Сікхільдіс, мають при собі 

2 дітей таких імен: Сікхарій, Амадільдіс; Бенімій, колон 

святого Германа; Хільтберт колон та дружина його, колона 

на ім’я Ароїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину на ім’я Герман. Ці четверо тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 10 бонуаріїв та половину антсінги, 

винограднику 2 арипени, луки 1 арипен. Сплачують так само. 

66. Ґунтхард колон та дружина його, колона на ім’я 

Фротліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Елект, Вінеґарій, Ґунтхарій; Сікхарій, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії та 2 антсінги, винограднику 1 арипен. 

Сплачують так само. 

67. Домінік колон та дружина його, колона на ім’я 

Вінеґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Додін; Хільдеґауд, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

2 антсінги, винограднику 2 арипени, луки 1 арипен. 

Сплачують так само. 

68. Вульґоїн, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Фулькран, Елісом; Мадальвін, колон 

святого Германа; Аклульф, колон святого Германа, має при 

собі 4 дітей таких імен: Аклемунд, Аклульф, Вадеґар, 

Блатхільдіс. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 5 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику 2 арипени, 

луки 1 арипен. Сплачують так само.  

69. Амальґауд колон та дружина його, колона на ім’я 

Аурісма, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Амальґардіс, Ерменґауд. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику 3 арипени, 

луки 1 арипен. Сплачує так само. 

70. Садрабольд та дружина його, колона на ім’я Ґріма, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: 
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Ґрімольд, Теутліндіс, Оліва. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику 2 арипени, 

луки 1 арипен. Сплачує так само.  

71. Адальхільдіс, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Хальтберт, Адальхарт. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 2 арипени, 

луки 1 арипен. Сплачує так само. 

72. Ґірбольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Аутхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ректрудіс, Марія, Раґентільдіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику три частини арипена. Сплачує так само. 

73. Ґізоїн колон та дружина його, колона на ім’я 

Фротліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Йосуаліс, Фротхільдіс, Фротбольда. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

2 арипени. Сплачує так само. 

[73б]. Бернехард та дружина його, колона на ім’я 

Хільтрудіс, люди святого Германа,  мають при собі 3 дітей 

таких імен: Бернеґарій, Хільтберт, Бертара. Має три 

[четвертих] частини мансу, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику 1 арипен. 

74. Акмір колон та дружина його, колона на ім’я 

Аклетрудіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Аклемунд, Ізраель, Ардульф, Елісам, Даніель. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, 

винограднику 1 арипен, луки 1 арипен; крім того має орної 

землі 3 бонуарії. За це обробляє 6 пертик та сплачує 

4 денарії. 

75. Фротфрід колон та дружина його на ім’я 

Інґальтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Акфреда, Інґальсіндіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 2 арипени з 

половиною, луки 1 арипен. Сплачує так само.  
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76. Бертеґарій колон та дружина його, вільна на ім’я 

Сіґріда, мають при собі 3 дітей таких імен: Бертінґауд, 

Пауль, Бертоїльдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику 1 арипен. 

Сплачує так само. (маргіналія: та половину) 

[77 пропущений]  

78. Бертґауд колон та дружина його колона на ім’я 

Бернехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Бертінґауд, Бертеґільдіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії, винограднику четверту 

частину арипена, луки половину арипена; крім того має 

половину мансу, що має орної землі 1 бонуарій, за що 

обробляє 3 пертики. Решту – так само.  

79. Вінеґард колон [та дружина його, колона] на ім’я 

Раґентільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Вінеґільдіс, Константин, Раґентрудіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику дві частини арипена. Сплачує так само.  

80. Вальдеґауд колон та дружина його, колона на ім’я 

Аклехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Аклехард, Вальдеґільґільдіс
8
, Вандельґауд; 

Віневольд, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – половину арипена. Сплачують так само.  

81. Ідіна, колона святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії. Сплачує так само. 

82. Ерменґауд та дружина його, колона на ім’я 

Раґентільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Сіклехард, Раґентельм, Раґентей, Аклефред, 

Раґамберґа; Ерменберт, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії з 

половиною антсінги, винограднику – половину арипена. 

Сплачують так само (маргіналія: та половину). 

                                                 
8 Очевидна описка, має бути Вальдеґільдіс. 
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[82б]. Відельфред, колон святого Германа, тримає 

половинний манс, що має орної землі 2 бонуарії. Відробляє 

як за половинний манс.  

83. Ерменберґа, колона святого Германа, має при собі 

4 дітей таких імен: Константин, Бальдрамн, Домінік, 

Беневента. Тримає половинний манс, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику – 1 арипен. Відробляє як за 

половинний манс. Крім того тримає половинний манс, за 

який відробляє 4 пертики. 

84. Хільдрад, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 1 з 

половиною арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само. Крім 

того тримає половинний манс (маргіналія: половинний), що 

має орної землі 4 антсінги, за який відробляє 4 пертики.  

85. Адальрамн, колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачує так само. 

86. Вінерад колон та дружина його, колона на ім’я 

Оліва, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Адальґарія. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само. 

87. Теудрік колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерменберта, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Теутхард, Ерментільдіс, Ерментарій, Теутберт. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки –1 з половиною 

арипен. Сплачує так само. 

88. Бертвей колон та дружина його, колона на ім’я 

Еріберта, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Аутберт, Бертрамн, Акберт, Амальберт, 

Ерментільдіс, Бертімія. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен та дві [третіх] 

частини арипена. Сплачує так само. 
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89. Альдеґарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Берта, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Альдедрудіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачують так само. 

90. Іоанн, колон святого Германа, має при собі 5 дітей 

таких імен: Хільдеґарій, Елегій, Іоанна, Елегія. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки –3 з половиною арипени. 

Сплачує так само. 

91. Бертфред колон та дружина його, колона на ім’я 

Раґамберта, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Надальберґа, Теудрік; Додей, колон святого 

Германа; Електельм, колон святого Германа. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – 1 з полвиною арипен, луки – 

1 арипен та четверту частину арипена. Сплачують так само.  

92. Леутфрід, колон святого Германа; Сіклебольд, 

колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 2 з половиною арипени. Сплачують так само. 

93. Берноїн, колон святого Германа, має при собі матір 

свою та брата свого. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 з половиною бонуарії, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само. 

94. Адальґіс, колона святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – третю 

частину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

95. Хільдеґауд колон та дружина його колона на ім’я 

Бальдеґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Хільделіндіс, Бальдінґа, Хільдеґільдіс, Бертімія; 

Хільдедеґарій, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику 

– половину арипена, луки – 1 арипен. Сплачують так само. 
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96. Леутхарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Сіклебольда, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Аклехарій, Леутхад, Леутард. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

винограднику – третю частину арипена, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само. 

97. Рікхард колон та дружина його, колона на ім’я 

Акледрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Леутґауд, Адрехільдіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 2 бонуарії, луки – половину арипена. 

Сплачують так само. 

[97б]. Адремар, колон святого Германа, тримає 

половинний манс, що має орної землі 1 з половиною 

антсінгу, винограднику – четверту частину арипена, луки – 

половину арипена. Відробляє як за половинний манс. 

98. Фротбольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Раґентільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Аклефред, Фротліндіс, Ерменільдіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику 

– половину арипена, луки – дві [третіх] частини арипена. 

Сплачує так само.  

99. Раґанфред колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерменбольда, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки 

– 1 арипен та третю частину арипена. Сплачує так само. 

100. Ґрама, колона святого Германа, має при собі 

3 дітей таких імен: Ґрімольд, Ґрімхард, Ґайрберґа; Ґаудімія, 

колона святого Германа, має при собі 4 дітей таких імен: 

Ґаутсельм, Ґунтарій, Теодальд, Ерменільдіс. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має 2 бонуарії орної землі, 

винограднику – половину арипена, луки – 1 арипен та дві 

[третіх] частини арипена. Сплачують так само.  

101. Адальхарій, колон святого Германа, має при собі 

сестру на ім’я Ландрада. Тримає 1 вільний манс, що має 
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орної землі 1 з половиною бонуарій, винограднику – 

половину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само. 

102. Вінтберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Бертла, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Бертґарій, Адальсада, Раґамбольда. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – четверту частину арипена, луки – четверту 

частину арипена. Сплачує так само.  

103. Ардрік, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – четверту частину арипена, луки – четверту 

частину арипена. Сплачує так само.  

104. Ґодальд, колон святого Германа; Цезарій, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 2 з половиною бонуарії, винограднику – 1 з 

половиною арипен. Сплачують так само. 

105-106. Мавронт колон та дружина його, колона на 

ім’я Адальґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

5 дітей таких імен: Адальґудіс, Раґанфред, Адальґіс, 

Адальґарій, Раґамберт; Вільхарій колон та дружина його, 

колона на ім’я Одельхільдіс, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 1 арипен, луки – половину 

арипена. Сплачують так само. 

107. Ерменфред, колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само. 

108. Акхарій, серв святого Германа; Ерменольд серв та 

дружина його колона на ім’я Амальфріда, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: Ерменольд, 

Хільдеґарій, Амальфред, Арткарій. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 антсінги, винограднику 

– 1 арипен. Сплачують так само. 

109. Мельґій, колон святого Германа, має при собі 

1 дитину на ім’я Бертрад; Берта, колона святого Германа, має 
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при собі 4 дітей таких імен: Ерменард, Ерменґільдіс, 

Бертрада, Ерменрік. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

четверту частину арипена. Сплачують так само.  

110. Елеґауд серв та дружина його, колона на ім’я 

Грегорія, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Вінеґауд, Електрудіс, Ґеновефа, Хільдеґільдіс, 

Хільдеґер. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

14 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. 

Обробляють у винограднику 4 арипени; сплачують вина за 

випас 1 модій, гірчиці – 1 сестарій (маргіналія: Ці не 

сплачують бика).  

111. Яґоб, колон святого Германа; Ґаусберт, колон, та 

дружина його, колона на ім’я Еркамберта, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: Ерівей, Ґотберґа, 

Еркамберта; Адальсад колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґауструдіс, люди святого Германа; Ванделіндіс, колона 

святого Германа, має при собі 4 дітей таких імен: Стратарій, 

Акхільдіс, Вандальґарій, Домініка. Ці четверо тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – 3 арипени. Сплачують так 

само. 

112. Ерканольд колон та дружина його колона на ім’я 

Ареґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ареґій, Адревей, Ерканрік, Ардеґільдіс; 

Вульфрад колон та дружина його на ім’я Хільдеґардіс
9
, люди 

святого Германа; Аркоїн, колон святого Германа; 

Еркантрудіс, колона святого Германа, має при собі 3 дітей 

таких імен: Ерканарій, Актард, Майтельм. Ці четверо 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 3 арипени. 

Сплачують так само. 

 

                                                 
9 Первісно вона була позначена як „колона”, але це слово потім зіскоблено.  
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 I. Мавр серв та дружина його вільна на ім’я 

Аклехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Альдеберґа, Амальтрудіс; Ґунтольд, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що 

має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 1 з половиною арипен. За це обробляють у 

винограднику 8 арипенів; сплачують вина за випас 4 модії, 

гірчиці – 2 сестарія, 3 курчат, 15 яєць; ручний, польовий, 

підвізний відробітки.  

Леодард, літ святого Германа, тримає четверту частину 

мансу, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 

половину арипена. За це відробляє у винограднику 

4 арипени; сплачує вина за випас 1 модій, гірчиці – 

1 сестарій, курча – 1, яєць – 5. 

II. Надальфред серв та дружина його колона на ім’я 

Ареґія, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен Надальґарій, Ареґільдіс, Амальрік; Електульфс серв та 

дружина його, колона на ім’я Вілехільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: Муска, Електа, 

Теутбурґс; Теодоїн серв та дружина його, колона на ім’я 

Вілеберґа, люди святого Германа. Ці троє тримають 

1 сервільний манс, що має орної землі 1 бонуарій, 

винограднику – 1 арипен, луки – половину [арипена]. 

Відробляють у винограднику 8 арипенів, сплачують вина за 

випас 3 [модії], гірчиці – 3 сестарії.  

III. Маціан серв та дружина його, колона на ім’я 

Ґіслара, люди святого Германа. Тримає 1 сервільний манс, 

що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки 

– четверту частину арипена. За це відробляє у винограднику 

4 арипени; сплачує вина за випас 1 модій, гірчиці – 

1 сестарій.  

IV. Хільдеґільґіс колон та дружина його, колона на ім’я 

Одельґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Хільдеберт, Магдалена; Адальхарій, серв святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної 
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землі 2 антсінги, винограднику дві [третіх] частини арипена. 

Обробляють за це у винограднику 4 арипени; сплачують 

вина за випас 1 модій, гірчиці – 1 сестарій.  

 V. Хільтберт серв та дружина його колона на ім’я 

Аудрада, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Хільтбод. Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 

1 з половиною антсінгу, винограднику – половину арипена. 

Відробляє у винограднику 4 арипени; сплачує вина за випас 

1 модій, гірчиці – 1 сестарій.  

 

Про подушний оброк  

119. Саманільдіс сплачує 4 денарії; Ґероїльдіс так само; 

Хільдрада так само; Аґентей так само; Елегій так само; 

Хідоїн так само; Раґамбольд так само; Ґіслебольд так само; 

Ерменільдіс так само; Пелагія так само; Ґіслільдіс так само; 

Ерментарій так само; Акхард так само; Ерменольд так само; 

Теутліндіс так само; Ґрімоїн так само; Ґодальрік так само; 

Ґаудімія так само; Аклебольда так само; Бетта так само; 

Ауттрудіс так само; Радоен так само; Інґбольд так само; 

Хайріберта так само; Аклульф так само; Флодоїн так само.  

 

Ці заприсяглися. 

120. Валафред староста, Адрульф, Акмер, Хільдебольд, 

Якоб, Альберік, Сікхард, Алафред, Трутґінґ, Ульдемар, 

Аклеманс, Маврант, Ульфард, Хільдрад, Вінеґард, Фротфред, 

Адальхарій, Беренґарій, Іоанн, Раґанфред, Вунтберт. 

 

121. Є в Палатіолі 108 вільних мансів, які сплачують всі 

в рік на ворога 6 возів, на третій рік – 108 поросят, на 

наступний рік – овець із ягням 108, вина за випас –

240 модіїв, срібла за ліньярицію – 35 солідів, курчат – 350, 

яєць – 1750, подушного оброку – 9 солідів.  

Усього разом мансів, як вільних, так і необроблюваних 

та сервільних, – 117.  
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III. [Короткий опис Целли Екваліни
10

] 

1. Є в Целлі Екваліні господський манс з будинком та 

іншими спорудами в достатній кількості. Є там 8 культур, що 

мають 65 бонуаріїв, де можна посіяти зерна 300 модіїв. Є там 

винограднику 1 із половиною арипен, новини – 13 арипенів, 

луки – 38 арипенів. Є там лісу 5 льє в обхід де можна 

прогодувати тисячу свиней. Є там 2 млини; виходить із них 

чиншу зерном 27 модіїв, срібла – 1 солід. 

Є там дві церкви
11

 з усією оздобою ретельно 

споруджені. Належать до них орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику половина арипена, луки – 2 арипени. Крім того 

є там 2 вільних манси, що мають орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику 1 арипен та четверту частину арипена, луки – 

2 арипени.  

2. Арнульф колон та дружина його колона на ім’я 

Фарберта, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Ґунтберт, Фарберт, Еліанта, Ґербурк, Альбоельт, 

Ґерлай. Ґаусберт, колон святого Германа, має при собі 4 дітей 

таких імен: Ґунсоїн, Ернольд, Ґунтфред, Ґунсоїльдіс. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 2 арипени. 

Сплачують на ворога сріблом 2 соліди та на інший рік – 

1 солід; сплачують за випас 4 денарії; орють під озимину 

4 пертики, під яровину – 2 пертики; на Різдво Господнє – 

1 мотику
12

, 3 курчат, 15 яєць; польового, підвозного, ручного 

та дереворубного відробітку – скільки належить.  

                                                 
10 Суч. комуна Сель-ле-Борд (La Celle-les-Bordes) у регіоні Іль-де-Франс, 

департамент Івлін. У 557 р. король Хільдеберт подарував землі поселення Борд 

церкві в особі паризького єпископу святого Германа, який заснував тут монастир 

чи молельню, целлу. В подальшому, в ХVI ст., поселення біля церкви св. Германа 

та Борд об’єдналися в один населений пункт – Ле-Сель-ле-Борд 
11 Одна із цих двох церков – церква Святого Германа (Сен-Жермен де Сель), що 

існувала принаймні із 774 року, коли поселення було назване Cella S. Germani. 

Друга церква можливо тотожня із Бордською капличкою св. Іоанна, 

розташованою приблизно в кілометрі від Сель-ле-Борд. 
12 Лат. Fossorium може також позначати лопату, заступ чи тяпку.  
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3. Ерменарій колон та дружина його колона на ім’я 

Ґерліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Отґарій, Осґарій, Ерменарій; Рантґарій колон та 

дружина його, колона на ім’я Раґамбольда, люди святого 

Германа, мають при собі одну дитину на ім’я Радульф. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 

1 арипен. Сплачують так само.  

4. Ґірольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґундоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ґірхай, Ґерінґ, Ґрімбольд, Ерменільдіс; Ґайрберт 

колон та дружина його, колона на ім’я Артемія, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: Ґермар, Ґерельм, 

Альдіна, Ґерберґа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 із половиною бонуаріїв, луки – дві частини 

арипена. Сплачують так само. 

5. Вальдеґарій колон та дружина його колона на ім’я 

Альтґеберґа, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Хальтґеберт, Ванеґарій, Хельдеґерн. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена, луки – 1 арипен. Сплачують так само. 

6. Вальтарій, колон святого Германа; Вандремар, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв. Сплачують так само.  

7. Еденультф староста та дружина його, колона на ім’я 

Аклеберта, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Еденельт. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв. Сплачує так само. 

8. Теутфред колон та дружина його колона на ім’я 

Фулька, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей таких 

імен: Сеатс, Теодар, Суспекта, Ґіследрудіс, Теодара. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – четверту частину арипена, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само. 
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9. Теодо колон та дружина його, колона на ім’я Іларія, 

люди святого Германа, що мають при собі 3 дітей: Ґрімальд, 

Теутмар, Деодат. Тримають вільний манс, що має орної землі 

11 бонуаріїв, винограднику – четверту частину арипена, луки 

– 3 арипени. Сплачує так само.  

10. Ґіроард колон та дружина його, літа на ім’я 

Одельберґа, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Бальдоарій. Тримає половину мансу, що має орної 

землі 4 бонуарії. Сплачує як за половину мансу.  

11. Хальдеґарій, колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само. 

12. Вальтад колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерменґардіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Вальтісм, Варнад, Вальтрудіс, Альдінґа, 

Ерменґільдіс, Бальдоїна. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 

половину арипена, луки – половину арипена. Сплачує так 

само. 

13. Ґрімбольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Хаделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Ґрімольд, Хільдемар, Ґрімберґа, Альдеїльдіс, 

Хадена, Ерліндіс. Тримають половину мансу, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – четверту частину арипена, 

луки – половину арипена. Сплачують як за половину мансу. 

14. Сіклеберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Адрехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ґіврай, Адремар, Адальберта. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – половину арипена. 

Сплачують так само. Крім того тримає половину мансу, що 

має орної землі 2 бонуарії, луки – половину арипена; 

відробляє як за половину мансу.  

15. Лантхарій серв та дружина його колона, люди 

святого Германа, тримають половину мансу, що має орної 
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землі 1 із половиною бонуарій, луки – 2 із половиною 

арипени. Обробляють як за половину мансу.  

16. Дроктбольд, колон святого Германа; Оґтард колон 

та дружина його, колона на ім’я Елісанна, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: Фрамтрудіс, 

Ерменфред, Ерменґарій, Сонхада. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– половину арипена, луки – 1 із половиною арипен. 

Сплачують так само. 

17. Іоанн тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачує так само. 

18. Лантберт, колон святого Германа; Ґіслемунд, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають половину мансу, що має 

орної землі 3 бонуарії, луки – половину арипена. Відробляє 

як за половину мансу. 

19. Альдеґарій колон та дружина його колона на ім’я 

Орієнта, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей таких 

імен: Адальґудіс, Раґенільдіс, Ґрімоїльдіс, Адальхільдіс, 

Вальдін, Раґенульф. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, луки – дві частини арипена. Сплачує так 

само. 

20. Фулькард, колон святого Германа; Варален колон та 

дружина його колона на ім’я Еда, люди святого Германа, 

мають при собі 3 дітей таких імен: Ед, Вальтрудіс, 

Александра. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 11 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, 

луки – 6 арипенів. Сплачують так само. 

21. Соїнтхад колон та дружина його, літа на ім’я 

Теутберґа, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Вільтрудіс, Соїнтхада; Адремар колон та 

дружина його, колона на ім’я Осґільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Адальсундіс, 

Еркамар. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, луки 

– 3 арипени. Сплачують так само. 
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22. Нортманн колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґівліндіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Сікледрудіс, Сіклерамна, Ґірлай, Сіклехільдіс, 

Ґірберґа, Рестад. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 11 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

2 арипени. Сплачують так само. 

23. Хінкберт, колон святого Германа; Хільдевольд 

колон та дружина його, колона на ім’я Ґіслера, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 12 бонуаріїв, винограднику – половину арипена. 

Сплачують так само. 

24. Аґемберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Аркантільдіс, люди святого Германа. Тримає половину 

мансу, що має орної землі 4 бонуарії. Відробляє як за 

половину мансу. 

25. Рікбольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Альткільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Рікберґа, Альсіндіс, Ольдільґа, Вальдо. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику 

– четверту частину арипена, луки – четверту частину 

арипена. Сплачують так само. 

26. Ґірфред колон та дружина його, колона на ім’я 

Александра, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Боецій. Тримає половинний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 

1 пертику. Відробляє як за половину мансу. 

27. Бенеґарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Альдеверта, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Надальфред. Нодальберт колон та дружина його, 

колона на ім’я Ерменільдіс, люди святого Германа, мають 

при собі 3 дітей таких імен: Орсберт, Ерменольд, 

Ерменсіндіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачують так само. 
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28. Деодульф колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґендрада, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Деодоїн; Адальберт, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 15 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 3 арипени. 

Сплачують так само.  

29. Мавріціоль колон та дружина його на ім’я Ґоділа, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Соїнтхільдіс, Ерментрудіс; Адальхард, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має землі 8 

бонуаріїв, винограднику – дві [третіх] частини арипена, луки 

– 4 арипени. Сплачують так само. 

30. Інґоїн, колон святого Германа; Хінкхарій колон та 

дружина його колона на ім’я Сароїльдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Сароїн, 

Ґіслеберт. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 3 арипени. 

Сплачують так само. 

31. Акко колон та дружина його, колона на ім’я 

Вальтільдіс, люди святого Германа, мали собі 5 дітей таких 

імен: Електей, Адалольд, Надальґарій, Ракхільдіс, 

Ерменберта, Ландрад. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – половину арипена. 

Сплачує так само. 

32. Стратарій, колон святого Германа; Раґенольд, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 із половиною бонуаріїв, винограднику – 

арипен.., луки – 1 арипен та 2 пертики. Сплачують так само. 

33. Ґрімоїн колон та дружина його, колона на ім’я 

Ароїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ароїн, Хайроард, Хадоард, Ерліндіс; Ґіроїн колон 

та дружина його колона на ім’я Аґіна, люди святого Германа, 

мають при собі 1 дитину на ім’я Ґіроард. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв з половиною, 
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винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачують так само. 

34. Стайнард колон та дружина його, колона на ім’я 

Вальдебурґс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Вілельм, Ґероїльдіс, Ерменульф, Ґерард. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 4 арипени. Сплачують так 

само. 

35. Ґрімхарій колон та дружина його, літа на ім’я 

Вармедрудіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину на ім’я Ґірвау; Сікхельм, колон святого Германа, 

має при собі матір свою. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 18 бонуаріхв, винограднику – половину 

[арипена], луки – 1 арипен. Сплачують так само. 

36. Леутберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальґільдіс, люди святого Германа. Тримають 1 вільний 

манс, що має 8 бонуаріїв орної землі, винограднику – 

половину арипена. Сплачують так само. 

37. Вінемунд колон та дружина його, колона на ім’я 

Вінетільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Відребольд, Фрамберта. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв та 2 антсінги, луки – 

1 арипен. Сплачує на ворога 2 соліди у сріблі, на інший рік – 

1 солід, на третій рік – одне порося вартістю в 1 солід; оре 

під озимину 4 пертики, під яровину – 2 пертики; польового, 

підвізного, ручного та дереворубного відробітку – скільки 

належить; курчат 3, яєць 15. 

38. Соїнтберт, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 

четверту частину, луки – 3 арипени. Сплачує так само. 

39. Адалульф, [колон] святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 2 антсінги, 

винограднику – половину арипена, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачує так само. 
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40. Дароїн, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – четверту частину арипена. Сплачує так 

само. 

41. Вульфеґарій, колон святого Германа, тримає 

половинний манс, що має орної землі 3 бонуарії. Відробляє 

як за половинний манс. 

42. Айрмар та дружина його, колона на ім’я Сальвія, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Хартмар, Ґауструдіс; тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – четверту частину арипена, 

луки – 1 арипен. Сплачують так само. 

43. Бертеґарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Амальґардіс, люди святого Германа. Тримає половинний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само. 

44. Адальхард колон та дружина його літа, що сплачує 

8 денаріїв, на ім’я Адальфріда, люди святого Германа, мають 

при собі 1 дитину на ім’я Адальґардіс. Тримає половинний 

манс, що має орної землі бонуарій із половиною, луки – 

1 арипен. Сплачує як за половинний манс.  

45. Адальхард, літ святого Германа; Варменфред колон 

та дружина його, колона на ім’я Ґаутліндіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 10 бонуаріїв. Сплачують так само. 

46. Ерлульф колон та дружина його, колона на ім’я 

Мадальберта, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Надалія, Надальбурґс; тримають половинний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачують як за половинний манс. 

47. Надальфред серв та дружина його, колона на ім’я 

Радохіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей таких 

імен: Константин, Адальбрук, Надалія, Радохільт, Ратберґа. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 
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винограднику – дві частини арипена, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

48. Леодоард, серв святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, луки – половину 

арипена. Сплачує так само. 

49. Ґунтбольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґауґіна, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 із половиною арипен. Сплачує так само. 

50. Бозо колон та дружина його, рабиня на ім’я 

Теоделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Хальдульф; Урсініан, колон святого Германа, має при 

собі 2 дітей таких імен: Рестоїн, Рестоїльдіс. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – половину арипена. 

Сплачують так само. 

51. Ґіслольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Сікхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Маґенард, Маґенільдіс. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та половину антсінги, 

луки – 3 арипени. Сплачує так само. 

52. Раґеней колон та дружина його, колона на ім’я 

Вільхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Раґенарій, Крістофоль; тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 2 з половиною бонуарії, луки – 2 арипени. 

Сплачують так само. 

53. Ґірольд та дружина його літа, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: Ґіроард, Ґіроїн, 

Ґірольд. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії, луки – 3 арипени. Сплачують так само. 

54. Вінеґарій серв та дружина його, колона на ім’я 

Валантрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Валатей, Вальдіна, Раґентрудіс; Вільдехарій серв 

та дружина його, колона на ім’я Адалінді, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 
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землі 4 з половиною бонуарії, луки – 4 з половиною арипени. 

Сплачують так само. 

55. Ґіслоїн, колон святого Германа; Адалуїн колон та 

дружина його, рабиня на ім’я Аутґеліндіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Адальбольд, 

Цельса. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, луки – 1 з половиною арипен. Сплачують так 

само.  

56. Адальмар колон та дружина його, колона на ім’я 

Вінеґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Адальберт, Адальмод, Адалонґ, Адальґіс, 

Сойнтфріда. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 3 арипени. 

Сплачують так само. 

57. Альдрамн, колон святого Германа; Александр, 

колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 арипен. Сплачують так само. 

58. Вандальфред колон та дружина його, колона на ім’я 

Ідоара, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких 

імен: Амальтрудіс, Хільдоїн, Секунд. Тримають половинний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, луки – 1 арипен. 

Сплачують так само.  

59. Вільтран колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерканільдіс, мають при собі 4 дітей таких імен: Ерканрад, 

Вінефред, Валатео, Вілеберґа; Отґарій, серв святого Германа. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачують так само.  

60. Васко, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

61
13

. Про алод святого Германа, розташований в 

Мадріакському окрузі
14

. Цей алод, тобто віллу, що зветься 

                                                 
13 Цей параграф має датуватися Х століттям. 
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Нідальфа
15

, разом з церквою, дали святому Герману для 

люмінарія Сіґеберт, Хільдуїн, Фулькольд, Додо, Вініґіс, 

Існард, Алькер, Альбуїн, Ерменрік, Аймард, Райнард, Харкер, 

Фрамн, Берта, вільнонароджена жінка. Ці люди були вільні 

та вільнонароджені; але оскільки у поході короля не бажали 

брати участь, передали святому Германові свої алоди, 

названі такими іменами: Нідальфа з церквою св. Мартина, 

Домері Монс
16

, Берхері Валль
17

, Ґеллє
18

. Та дві ділянки млина 

дали, одну вище за віллу Ґеллє, і другу нижче тієї вілли. 

Також невеличкий манс там призначений до Манса 

Фулькольда, чиї землі та луки лежать поблизу землі святої 

Марії, котра в Сальціді
19

. У Віллі Айярда є п’ять мансів, що 

мають двонадцять арпенів луки. Всі ліси, що є від Нідальфи 

аж до вілли Бларіт
20

 та до вілли Аттіліак
21

, належать 

святому Германові, служачі його святій могутності. Від 

цих вілл однак раніше є ліси, що належать графству.  

62. Є в Целлі Еквіліна 53 вільних манси, які сплачують 

кожен рік на ворога або 1 віз, або 6 биків, або 78 солідів у 

сріблі, та 10 солідів за випас. І є серед цих мансів 22, які 

сплачують на третій рік 22 поросяти та 30 мотик; курчат – 

160, яєць – 800. 

Разом зайняті та покинуті манси складають 70. 

                                                                                                           
14 Мадріакський округ (pagus Madriacensis) – меровінзьке графство розташоване 

приблизно в межах сучасних департаментів Івлін та Ер, в долині р. Ер, та на 

лівому березі Сени. З другої половини VIII до середини IХ ст. графством правили 

Небелонґ I та його нащадки. В Х ст. графство припинило своє існування, як 

вважають, внаслідок нападів норманів.  
15 Сучасний муніціпалітет Нофлетт в департаменті Івлін. Там досі збереглася 

церква Сен-Мартен, що перебувала під патронатом монастиря Сен-Жермен.  
16 Ця назва зустрічається разом із Нофлетт серед пожалувань в якості ф’єфа від 

абатства Сен-Жермен графу Вексенському у 1030 р. 
17 Бреваль (Breval) в 2 км на північ від Нофлетт. 
18 Жіль (Gilles) в 2,5 км на південь від Нофлетт. 
19 Сучасний муніціпалітет Соссе (Saussay) в департаменті Ер і Луар, в 12 км на 

південний захід від Нофлетт. Церква св. Марії, які належали землі в Соссе, – це 

скоріш за все кафедральний собор Нотр-Дам в Шартрі.  
20 Блері (Blery) в 7 км на північний—північний схід від Нофлетт. 
21 Тіллі (Tilly) в 7 км на південний – південний схід від Нофлетт.  
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IV. Короткий опис Ваніака
22

. 
1. Є у Ваніаці господський манс з будинком та іншими 

спорудами в достатній кількості. Є орної землі 4 культури, 

які мають 48 бонуаріїв, де можна посіяти 192 модії зерна, 

винограднику 66 арипенів, де можна зібрати вина 400 модіїв. 

Є там ліса усього в обхід 2 льє, де можна вигодувати 

150 свиней. Є там луки 14 арипенів, де можна зібрати 30 

возів сіна.  

2. Ансеґарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Інґальтей мають при собі 2 дітей таких імен: Ансеґільдіс, 

Інґрісма. Тримає вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії 

та четверту частину бонуарія, винограднику – 3 арипени. 

Сплачує на ворога в один рік сріблом 4 соліди, на інший рік 

– 2 соліди. За випас – 2 модії вина. Оре під озимину 

4 пертики, під яровину – 2. Польового, підвозного, ручного 

та дереворубного відробітку – скільки йому належить; 

курчат – 4 , яєць – 15, ґонтин – 50.  

3. Альдрік колон та дружина його, колона на ім’я 

Аґентрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґодін, Сенедей. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 1 

арипен, луки – половину арипена. Та інше – так само.  

4. Рікхард, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 з половиною бонуарії, 

винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. Та інше – так 

само.  

5. Дітфред колон та дружина його, колона на ім’я 

Вальтґудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Раґентей, Вальтґауд. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 2 арипени, луки – 

половину арипена. Інше – так само.  

6. Мадальхарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Йонільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

                                                 
22 Суч. комуна Ґаньї (Gagny), деп. Сена-Сен-Дені, бл. 10 км на схід від Парижа.  
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таких імен: Йонам, Ебрін, Мадальґарій, Абрам. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 з половиною бонуарії, 

винограднику – 1 арипен. Інше – так само. 

7. Ермсіндіс, колона святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 3 з 

половиною арипени. Та інше – так само. 

8. Хільдефред колон та дружина його, колона на ім’я 

Плектрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Хільдемар, Адемар. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 2 бонуарії та 1 журнель, винограднику – 

1 арипен. Інше – так само. 

9. Ґірольд серв та дружина його, колона на ім’я 

Домініка, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґіслольд, Ґерард. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

половину арипена. Інше – так само. 

10. Альдо колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерліндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Ерланд. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 з 

половиною бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

половину арипена. Інше – так само. 

11. Вінеґарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальґіндіс, мають при собі 2 дітей таких імен: Адальґарій, 

Фрамоїн. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

половину арипена. Інше – так само. 

12. Дульцедрамн колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерменґардіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен, Леудрада, Хільтберт, Адальґардіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – половину арипена. Інше – 

так само. 

13. Ґодінґ колон та дружина його, колона на ім’я 

Мадальхільдіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний 
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манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само. Інше – так само. 

14. Сікфред, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, луки – 

1 арипен. Інше – так само.  

15. Бернеард колон та дружина його, колона на ім’я 

Ерменільдіс, люди святого Германа, мають при собі трьох 

дітей таких імен: Ерменольд, Ґоделіндіс, Ардоїс, Берноїн. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії, винограднику – 1 арипен. Інше – так само. 

16. Аутлаїк колон та дружина його, колона на ім’я 

Ареґія, мають при собі 1 дитину на ім’я Хільдеґауд. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 2 арипени, луки – 1 арипен. Інше – так само. 

17. Хільдеґауд колон та дружина його, колона на ім’я 

Аґентрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Хільдеґай, Аґенард, Хільдебранд, Хільтрудіс. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 з половиною, 

винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. Інше – так само.  

18. Хільдебод колон та дружина його, колона на ім’я 

Бертільдіс, мають при собі 3 дітей таких імен: Франкоберт, 

Хільдеберт, Хільдульф. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 2 арипени, 

луки – 1 арипен. Інше – так само. 

19. Лантфред колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальхільдіс, мають при собі 2 дітей таких імен: Адальфред, 

Лантберґа. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику – 1 арипен. Інше – так само.  

20. Раґамбольд, колон святого Германа, має при собі 

матір. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 з 

половиною бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, 

луки – половину арипена. Інше – так само. 

21. Ареґій колон та дружина його, колона на ім’я 

Блітґільдіс, люди святого Германа; Інґельхай колон та 

дружина його, колона на ім’я Ерліндіс, мають при собі 
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2 дітей таких імен: Ректрудіс, Аклевольда; Амальґауд серв та 

дружина його, колона на ім’я Фротбольда, мають при собі 

2 дітей таких імен: Фротберґа, Лотберта; Лонтґай, колон 

святого Германа. Ці четверо тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 2 арипени. Інше – 

так само. 

22. Бальдрік колон та дружина його, колона на ім’я 

Раґамбольда, мають при собі 3 дітей таких імен: Хільтберта, 

Ґамальтрудіс, Хільдрік; Адальбольд колон. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 3 арипени, луки – 1 арипен. Інше – так само. 

23. Ґунтхард колон та дружина його, колона, люди 

святого Германа, мають при собі 3 дітей; Фрамберта, колона 

святого Германа; Беренґай, колон святого Германа. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 з половиною 

бонуарії, винограднику – 2 арипен. Інше – так само.  

24. Страдідій колон та дружина його, колона, люди 

святого Германа; Бернехай колон. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною бонуарії, 

винограднику – 2 арипени, луки – половину арипена. Інше – 

так само. 

25. Бертрад колон та дружина його, колона на ім’я 

Вальдіна, люди святого Германа, тримають половинний 

манс, що має орної землі 1 бонуарій та третю частину 

бонуарія, винограднику – половину арипена. Інше – так само.  

 

Про сервів. 

26. Аларік колон тримає 1 сервільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії, винограднику – 2 арипени, луки – 

половину арипен. Сплачує за випас 3 модії вина; відробляє у 

винограднику – 4 арипени; оре під озимину 2 пертики; 

польового, підвозного, ручного та дереворубного відробітку 

– скільки йому належить; 7 смолоскипів, 1 сестарій гірчиці, 

4 курчат, 15 яєць.  
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27. Домінік колон та дружина його, колона на ім’я 

Еркантрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Раґенольд, Хардрад, Хільдрад. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику – 1 арипен.  

28. Ґіслемар серв та дружина його колона, люди святого 

Германа, на ім’я Бертрада, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Вінемар, Вінульф, Ґіследрудіс; Вандальфред, серв святого 

Германа. [Ці двоє тримають] 1 сервільний манс, що має орної 

землі 5 з половиною бонуаріїв, винограднику – 2 арипени. 

Інше – так само.  

29. Ансфред та дружина його, колона на ім’я 

Ерменґардіс, люди святого Германа; Ґіслеберт, серв святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної 

землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 1 арипен. Інше 

– так само. 

30. Інґальберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Ванделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Бальтад. Тримає 1 сервільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, луки 

– четверту частину арипена.  

31. Адальмод колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґода, люди святого Германа. Тримає 1 сервільний манс, що 

має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен. Інше – 

так само. 

32. Іоанн колон та дружина його, колона на ім’я Оліва, 

люди святого Германа, мають при собі 5 дітей таких імен: 

Інґбольда, Ермбрад, Іоанна, Ермбольда. Тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 арипен 

з половиною. Інше – так само.  

 

Про подушне 

33. Елеґій – 4 денарії, Хільдеманс – так само, Елісанна – 

так само, Хільдеґард – так само, Еларія – так само, Одальрік 

– так само, Акхільдіс – так само, Елісарія – так само, Айроен 
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– так само, Лантберт – так само, Електрудіс – так само, 

Домініка – так само, Фрамбольда – так само, Амелій – так 

само, Адеґарій – так само, Мавр – так само, Германа – так 

само, також Адеґарій, Бертліндіс – так само, Фраменґільдіс – 

так само. 

 

Про обіцяних (посвячених монастирю по обітниці, за 

іншим перекладом – про очікуваних, тобто відсутніх) людей.  

34. Наталіфія, Бертісма, Надаліндіс, Наталісма, Еліфія, 

Сікхельм, Мартин, Сікхільдіс, Адальтрудіс, Бернеґарія, Аґія, 

Бернехільдіс, Адальґісдіс, Адальтрудіс, Фантліндіс, 

Домініка, Вальдеґарій, Мадальтрудіс, Танкульф, Ґунтберґа, 

Леудісма, Сікліна, Леуделіндіс, Ґріорґія, Лантбод, Інґбольд, 

Ґірельма, Бертульф серв.  

 

35. Є вільних мансів 23 з половиною, сервільних – 7. 

Виходить з них в якості гостиліції за один рік – в сріблі 

4 лібри та 10 солідів; на інший рік, за посередництвом 

худоби – 2 лібри та 5 солідів; вина за випас – 66 модіїв; 

курчат 118 з яйцями. Подушного – 6 солідів та 4 денарії.  

 

36
23

. В часи донна Валона абата
24

 були два брати у 

віллі Антоніак
25

, з яких один наш староста був, на ім’я 

Ґунфред, другий же Фульберт, які пишалися тим, що є 

благородними. Їх приписав донн В. абат, заявивши, що вони є 

сервами святого Германа та змусивши платити подушне. У 

того Ґунфреда було три сина та семеро доньок. З доньок же 

його одну прийняв Флетольд на ім’я Ермінтруда, котрий 

своє подушне так само відплатив. 

                                                 
23 Наступні три параграфи були дописані на чистому полі листа в кінці Х чи на 

початку ХІ століття. 
24 Валон, абат Сен-Жермен де Пре помер 18 січня 979 року. 
25 Суч. Антоні, південне передмістя Парижу. Цю землю разом з каплицей долучив 

до земель абатства святого Германа у 828 році абат Гільдуїн. Церква та сеньйорія 

Антоні залишалась одним із головних володінь абатства Сен-Жермен аж до 

Революції.  
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37. Певна жінка на ім’я Альбурґіс, рабиня святого 

Германа, народжена у віллі Антоніак, з доньками своїми 

таких імен: Альбурґіс та Ева. Ева також прижила доньку 

на ім’я Йосберґа.  

38. Про віллу Матріола
26

: Херменальда; донька її на 

ім’я Хільдеардіс, матір Ґунтерія, та Оділа, сестра її. Також 

в тій віллі: Віллельм, син Херменальди; сестри його: 

Херменальда, Хільдебурґіс із доньками їхніми. Також у 

вищеназваній віллі: Вальдрея із синами своїми на ім’я 

Ґунтард та Хуґо; брат її ж Вальдреї, Лаврентій ім’ям, із 

синами своїми. Вищеназвана жінка має доньку ім’ям 

Рікхільдіс.  

 

 

V. Короткий опис Ведрарій
27

 
1. Є у Ведраріях господської землі 4 культури, що 

мають 257 бонуаріїв, де можна посіяти 1100 модіїв; 

винограднику – 95 арипенів, де можна зібрати вина 

1600 модіїв; луки – 60 арипенів, де можна зібрати сіна 

60 возів; лісу як оцінюється в обхід усього – 2 льє, де можна 

прогодувати 250 свиней.  

2. Є в Кастиніді
28

 лісосіки дві [третіх] частини льє. 

3. Фродольд, староста та колон, і дружина його колона 

на ім’я Хільдеґардіс, люди святого Германа, мають при собі 

3 синів та 1 доньку; тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії з половиною антсінги, винограднику – 

6 арипенів, луки – 3 арипени. В іншому мансі орної землі – 

2 бонуарії та 1 антсінга, винограднику – 4 арипени, луки – 

1 арипен. Сплачує на ворога за кожен манс 4 соліди сріблом 

та на другий рік – 2 баранів; на третій рік в якості гербатика 

                                                 
26 Суч. Мароль-сюр-Сен (Marolles-sur-Seine), в департаменті Сена-і-Марна, 

дарований абатству Карлом Великим 5 листопада 786 року.  
27 Суч. комуна Вер’єр-ле-Буїссон (Verrières-le-Buisson) в околицях Версаля, в 

кількох км на північ від Палезо. Місцева церква відома з середини ХIII ст. Аж до 

Французької революції залишалась власністю монастиря Сен-Жермен. 
28 Суч. Шатне-Малабрі в двох кілометрах на північ від Вер’єр-ле-Буїссон.  
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– 1 ягня; вина за випас – 3 модії, ліньяриції – 4 денарії. Оре 

під озимину 4 пертики, під яровину – 2 пертики; польового, 

лісорубного, підвізного відробітку – скільки належить; 

курчат 4, яєць 15; відробляє у винограднику 1 арипен.  

4. Амальґауд колон і дружина його колона на ім’я 

Ґойтла, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику – 3 з половиною арипени, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само. 

5. Ґодальрік колон і дружина його колона на ім’я 

Раґбальда, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 1 з половиною 

бонуарій, винограднику – 2 арипени, луки – половину 

арипена. Сплачує так само. 

6. Бертлейс, колона святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має 7 бонуаріїв орної землі, 2 арипени 

винограднику, луки – 1 арипен та четверту частину арипена. 

Сплачує так само. 

7. Раґанхельм колон і дружина його колона на ім’я 

Аґлідіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; та 

Інґальмар колон. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику 2 арипени, 

луки 2 арипени. Сплачують так само. 

8. Валафред колон і дружина його колона на ім’я 

Ратберґа, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії з 

половиною, винограднику – 2 арипени і дві [третіх] частини 

іншого [арипена], луки – 3 арипени. Сплачують так само. 

9. Ґерхай, колон святого Германа, та Фулькрай, колон 

святого Германа, тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 з половиною бонуарії, винограднику – 2 арипени і дві 

[третіх] частини іншого [арипена], луки – 3 арипени і третю 

частину арипена. Сплачують так само. 

10. Еріберт колон і дружина його колона на ім’я 

Нодаліндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 доньку; 
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Інґульф, колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 з половиною бонуарії, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 1 арипен та 

четверту частину арипена. Сплачують так само. 

11. Електа, колона святого Германа, та син її, Елегій; 

Дроктрамна, рабиня святого Германа. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 2 арипени, луки – дві [третіх] частини арипена. Сплачують 

так само. 

12. Теудрік тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – дві [третіх] 

частини арипена. Сплачує так само. 

13. Альдульф колон та дружина його колона на ім’я 

Амальберґа мають при собі 2 дітей; Фулькард колон; 

Айтульф. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – половину 

арипена. Сплачують так само. 

14. Флавід колон; Ермберт колон та дружина його 

колона на ім’я Леутберґа, люди святого Германа, мають при 

собі 4 дітей. Тримають один вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – 2 з половиною арипена, 

луки – 1 з половиною арипен. Сплачують так само. 

15. Ернальд колон і дружина його колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; 

Ліутфрід і дружина його колона на ім’я Вандрехільдіс мають 

при собі 2 дітей; Ерменольд колон та дружина його колона 

на ім’я Айкхільдіс. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 

3 арипени. Сплачують так само. 

16. Ґерольд, колон святого Германа; Отфред і дружина 

його колона на ім’я Ґанслінда, люди святого Германа, мають 

при собі 4 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 

4 арипени. Сплачують так само. 
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17. Інґоїн, колон святого Германа; Адальґауд і дружина 

його колона на ім’я Ґотлетрудіс мають при собі 4 дітей; 

Раґноард колон і дружина його колона на ім’я Ґісла, люди 

святого Германа. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 1 бонуарій та 1 антсінгу, винограднику – 

2 арипени, луки – половину арипена. Сплачують так само.  

18. Теудольд колон і дружина його колона на ім’я 

Вінеґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Вінемар, колон святого Германа; Вульфліндіс, колона 

святого Германа, має при собі 4 дітей. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 6 арипенів, луки – 1 арипен. Сплачують так само.  

19. Отберт, колон святого Германа; Іземберт, колон 

святого Германа; Вульфрад, колон святого Германа. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику 3 арипени, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачують так само. 

20. Сеґоард колон і дружина його колона на ім’я 

Леутільдіс, люди святого Германа; Садрільдіс, колона 

святого Германа; Ерменольд, колон святого Германа. Ці 

четверо тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 з 

половиною бонуарії, винограднику – 2 з половиною арипена, 

луки – 3 з половиною арипена. Сплачують так само.  

21. Ансбранд, колон святого Германа; Інґальхарій, 

колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

3 арипени, луки – 3 арипени. Сплачують так само.  

22. Раґамбольд, колон святого Германа; Одильхей 

колон і дружина його колона на ім’я Ратберта, люди святого 

Германа, мають при собі 1 сина; Сікхай колон і дружина його 

колона на ім’я Домініка, люди святого Германа, мають при 

собі 5 дітей. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 3 арипени, 

луки – 3 арипени. Сплачують так само.  
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23. Ерменфред колон і дружина його колона на ім’я 

Ерканільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Берлоїн, колон святого Германа; Ґізоїн колон і дружина його 

Еркамберта, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 з 

половиною бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, 

луки – 1 арипен. Сплачують так само. 

24. Ґундоїн колон і дружина його колона на ім’я 

Бальсінда, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; 

Адальфред, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику 

– 3 арипени. Сплачують так само. 

25. Ебреверт колон і дружина його колона на ім’я 

Бальда, люди святого Германа, мають при собі 9 дітей; 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 4 арипени, луки – 4 арипени. Сплачує так 

само, крім того, що відробляють іншу половину арипена.  

26. Ґунтхарій, колон святого Германа; Ґерульф колон і 

дружина його колона на ім’я Ерменґільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 1 сина; Вандрехільдіс має при собі 

1 сина. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії та половину антсінги, винограднику – 4 арипени, 

луки – 3 арипени. Сплачують так само. 

27. Фредеґарій колон і дружина його колона на ім’я 

Адальґудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Раґнерік, колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 3 арипени, луки – 2 арипени та четверту 

частину арипена. Сплачують так само.  

28. Інґенульф, колон святого Германа, має при собі 

матір свою та сестру; тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, 

луки – 1 арипен. Сплачує на ворога 4 соліди сріблом та на 

інший рік – 2 баранів; на третій рік в якості гербатика – 

1 ярку; вина за випас – 3 модії; оре під озимину 4 пертики, 
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під яровину – 2 пертики; 4 курчат; 15 яєць; підвозного, 

ручного, польового, древорубного відробітку – скільки йому 

призначено. 

29. Блітхарій колон і дружина його колона на імʼя Ада, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; тримають 

1 вільний нмас, що має орної землі 2 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – дві [третіх] частини арипена, луки – 

половину арипена. Сплачує так само. 

30. Ґеральд колон і дружина його колона на ім’я 

Ґертрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – половину 

арипена. Сплачує так само. 

31. Вінерад колон і дружина його колона на ім’я 

Бертліндіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Варімберт, колон святого Германа; Вульфара, колона святого 

Германа. Цв троє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, 

луки – половину арипена. Сплачують так само. 

32. Вульфард, колон святого Германа, має при собі 

1 сина; тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – половину 

арипена. Сплачує так само. 

33. Адо, колон святого Германа; Готхарій колон і 

дружина його колона на імʼя Бертсуїндіс, люди святого 

Германа, мають при собі 6 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 

2 арипени, луки – половину арипена. Сплачують так само. 

34. Мавр колон і дружина його колона на ім’я 

Ерменґардіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Аґеберт колон і дружина його колона на ім’я Юлія, люди 

святого Германа, мають при собі 2 дітей; Ейтфред, колон 

святого Германа. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 бонуарії, винограднику – 2 арипени, луки – 

2 арипени. Сплачують так само. 
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35. Вульфрік, колон святого Германа; Ґербальда, 

колона святого Германа, має при собі 2 дітей. Тримають 

1 вільний манс, що має 4 бонуарії орної землі, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – половину арипена. 

Сплачують так само.  

36. Ґеросм, колон святого Германа; Домінік, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – четверту частину арипена. Сплачують так 

само.  

37. Вульфлеїс, колона святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 2 арипени, луки – половину арипена. 

Сплачує так само. 

38. Ерменрік, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 2 арипени. Сплачує так само. 

39. Сікхарій, колон святого Германа; Ерімґауд колон і 

дружина його колона на ім’я Теутхільдіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 бонуарії та половину антсінги, винограднику – 2 з 

половиною арипени, луки – половину арипена. Сплачують 

так само. 

40. Теудерік колон і дружина його колона на ім’я 

Ерменґардіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Вульфальд колон і дружина його колона на ім’я Альґеберґа, 

люди святого Германа, мають при собі 5 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – 2 арипени та четверту частину 

арипени. Сплачують так само. 

41. Ельдрад, колон святого Германа; Раґентельм колон і 

дружина його колона на ім’я Вандребальда, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 

2 арипени; луки – половину арипена. Сплачують так само. 
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42. Мадальберт, колон святого Германа; Мадальґарій, 

колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 1 з 

половиною арипен. Сплачують так само. 

43. Теутбальд колон і дружина його колона на ім’я 

Адаліндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину; 

Теудальд колон і дружина його колона на ім’я Адальрада, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; Інґальґарій, 

колон святого Германа. Ці троє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 2 з 

половиною арипени. Сплачують так само. 

44. Вульфрад, колон святого Германа; Марія, колона 

святого Германа, має при собі 4 дітей. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та половину 

антсінги, винограднику – 1 з половиною арипен. Сплачують 

так само.  

45. Інґаланд колон і дружина його колона на ім’я 

Аґедрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Ґерліндіс має при собі 3 дітей; Адрільдіс, колона святого 

Германа, має при собі 3 дітей. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачують так 

само. 

46. Ледерій, колон святого Германа, та Ландоарій, 

колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 

2 арипени з половиною. Сплачують так само. 

47. Інґалард, колон святого Германа; Паскоїн колон і 

дружина його колона на імʼя Аґленільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 6 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 1 арипен та дві [третіх] частини арипена, 

луки – четверту частину арипена. Сплачують так само. 

48. Айктард колон і дружина його колона на ім’я 

Фротліндіс, люди святого Германа; Інґоїн колон і дружина 
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його колона на ім’я Ґріма, люди святого Германа, мають при 

собі 2 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 1 арипен і 

четверту частину арипена. Сплачують так само.  

49. Ерменальд, колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

винограднику – половину арипена, луки – половину арипена. 

Сплачує на ворога 2 баранів; на третій рік в якості гербатика 

– 1 ярку; за випас – 4 денарії; оре під озимину 4 пертики; під 

яровину – 2 пертики; курчат – 3; яєць – 15; ручний 

відробіток; у винограднику – 1 арипен.  

50. Беральд, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

винограднику – половиу арипена, луки – половину арипена. 

Сплачує так само. 

51. Раґентрудіс, колона святого Германа, має при собі 

1 дитину; тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії та 1 антсінгу.  

52. Вінеґарій колон і дружина його колона на ім’я Дода, 

люди святого Германа, мають при собі 1 дитину; тримають 

половину вільного манса, що має орної землі 2 бонуарії. 

Сплачує на ворога 1 барана; за випас – 2 денарії; на третій рік 

за право випасу – половину ярки; оре під озимину 2 пертики, 

під яровину – 1 пертику; курчат – 3; яєць – 15; відробляє у 

винограднику половину арипена.  

 

Про Ведрарії 

53. Ґерберт колон і дружина його колона на ім’я 

Сіґоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, винограднику – 1 з половиною арипен, 

луки – 1 з половиною арипен. Сплачує на ворога 4 соліди 

срібла та на другій рік 2 баранів; на третій рік в якості 

гербатикума – 1 ярку; вина за випас 3 модії; ліньяріції – 

4 денарії. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 
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2 пертики. Польового, дереворубного, підвізного, ручного 

відробітку – скільки йому призначено. Курчат – 4, яєць – 15. 

Відробляє у винограднику 1 арипен.  

54. Акхарій та дружина його колона на ім’я Бертлау 

мають при собі 4 дітей; Грегорій та дружина його 

Констанція, колона святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, винограднику – 2 арипени, луки – 

2 арипени. Сплачують так само. 

55. Ермберт колон і дружина його колона на ім’я 

Сікбальда, люди святого Германа; Ґодельхард і дружина 

його, колона святого Германа на імʼя Сіклехільдіс, мають 

при собі 2 дітей; Вінебольд, колон святого Германа. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що мають орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. 

Сплачують так само.  

56. Сікхард колон і дружина його колона на імʼя 

Вальдехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

3 дітей; тримають 1 вільний манс, що мають орної землі 

3 бонуарії та половину антсінги, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само. 

57. Айтрік колон і дружина його колона на ім’я 

Ґоделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; 

Айтульф колон і дружина його колона на ім’я Ермемберґа, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 2 з половиною 

арипени. Сплачують так само.  

58. Адалард, колон святого Германа; Абрахам, колон 

святого Германа, та дружина його колона на ім’я 

Константина, мають при собі 4 дітей. Ці двоє тримають один 

вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 

1 з половиною арипен, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачують так само.  
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59. Вармедрамн колон і дружина його колона на ім’я 

Сусанна, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину; 

Теутхарій колон і дружина його колона на ім’я Елісавія, 

люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 1 бонуарій та 

половину антсінги, винограднику – 1 арипен, луки – четверту 

частину арипена. Сплачують так само.  

60. Рікхард колон і дружина його колона на ім’я 

Ракхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Сіклехард колон і дружина його колона на ім’я Фротберґа, 

люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, винограднику – 1 арипен, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачують так само.  

61. Дотберт колон і дружина його колона на імʼя 

Аґлільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Вальткауд колон і дружина його колона на ім’я Домініка, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, винограднику – половину арипена, луки – 

1 арипен. Сплачують так само. 

62. Айґульф серв і дружина його колона на ім’я 

Леутхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – половину 

арипена. Сплачує так само. 

63. Ерлеґер; Ґундульф колон і дружина його колона на 

ім’я Вандрехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, 

луки – 1 з половиною арипен. Сплачують так само. 

64. Адрабальд і дружина його колона на імʼя Ґендрада 

мають при собі 2 дітей; Паскоїн, колон святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 
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винограднику – 4 арипени, луки – половину арипена. 

Сплачують так само. 

65. Ратхельм колон і дружина його колона на імʼя Аґія, 

люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 з половиною бонуарії, 

винограднику – 3 арипени, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само. 

66. Ерканфред, колон святого Германа; Раґенард, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії та половину антсінги, винограднику – 

2 арипени, луки – 1 з половиною арипен. Сплачують так 

само. 

67. Бертінґ колон і дружина його колона на ім’я 

Аґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Аґлехарій. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв, винограднику – 2 з половиною арипени, 

луки – 4 з половиною арипени. Сплачують так само.  

68. Атінґ колон і дружина його колона на ім’я Аґліндіс, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; Аґледрудіс, 

колона святого Германа, має при собі 5 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачують так само.  

69. Вальтарій колон і дружина його колона на ім’я 

Фулькрада, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

70. Альтберт, колон святого Германа; Домінік колон і 

дружина його колона на ім’я Ерментріда, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та половину антсінги, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачують так само.  
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71. Садрехарій колон і дружина його колона на ім’я 

Ерменґільдіс, люди святого Германа; Ґероард колон і 

дружина його колона на ім’я Ансоїльдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – четверту частину арипена. Сплачують так 

само.  

72. Сікхарій колон і дружина його колона на ім’я 

Амальберґа, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Адальрамн колон і дружина його колона на ім’я Бертхільдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени з половиною, луки – 2 з 

половиною арипени. Сплачують так само.  

73. Бертінґ, колон святого Германа; Урсій, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орнї землі 4 бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – 3 з 

половиною арипени. Сплачують так само.  

74. Інґальберт, колон святого Германа; Ґерхарій колон і 

дружина його колона на ім’я Адальґільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей; Ерменальд колон і дружина 

його, колона на ім’я Вандільбальда, люди святого Германа, 

мають при собі 3 дітей. Ці троє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки… 

75. Адальрад колон тримає 2 вільних манси, що мають 

орної землі 8 бонуаріїв та 1 антсінгу, винограднику – 

4 арипени, луки – 5 арипенів. Обробляє 8 арипенів; сплачує 

так само. 

76. Фредерн, колон святого Германа, тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 1 бонуарій та 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 2 арипени. 

Сплачує за випас 2 модії вина, курчат – 4, яєць – 15 та 

обробляє у винограднику 6 арипенів.  

77. Аюльф колон і Сусанна колона, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної 
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землі 1 бонуарій та половину антсінги, винограднику – 

2 арипени, луки – 1 арипен з половиною, Сплачують так 

само.  

78. Теудрік колон і дружина його колона на ім’я 

Ґерліндіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії, луки – 2 з половиною арипени. Сплачує на ворога 

4 соліди сріблом та на інший рік – 2 баранів; на третій рік 

гербатику – 1 ярку; вина за випас – 3 модії, ліньяриції – 

4 денарії. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 

2 пертики; польового, дереворубного, підвізного, ручного 

відробітку – скільки йому призначено. Курчат – 4, яєць – 15. 

Відробляє у винограднику 1 арипен.  

79. Рікберт колон і дружина його колона на ім’я 

Ерментера, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Адребальд колон і дружина його колона на ім’я Теутхільдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачують так само.  

80. Ріґульф колон і дружина його колона на ім’я 

Адріана, люди святого Германа, мають прии собі 1 дитину; 

Герман, колон святого Германа, має при собі 2 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 2 арипени. 

Сплачують так само.  

81. Айґульф колон і дружина його колона на ім’я 

Надалія, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 1 бонуарій та 

1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

1 арипен. Сплачують так само.  

82. Ґеральд колон і дружина його колона на ім’я 

Аґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 з половиною 
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бонуарії, винограднику – 2 арипени, луки – дві [третіх] 

частини арипена. Сплачують так само.  

83. Бертульф, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 3 з 

половиною арипени, луки – 4 арипени. Сплачує так само.  

84. Бертад колон і дружина його колона на ім’я 

Вальдіана, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 4 арипени. 

Сплачують так само.  

85. Бернехер, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії та половину антсінги, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

 

86. Про подушне. Аклільдіс – 4 денарії; Вінеґільдіс – 

так само; Марин – так само; Бертінґа – так само; Раґамбольда 

– так само; Леутхарія – так само; Віллон – так само; 

Херканільдіс – так само; Ґодальтрудіс – так само. 

 

87. Сперендей колон і дружина його колона на ім’я 

Ґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс з половиною, що має орної землі 

7 з половиною бонуаріїв, винограднику – 4 арипени, луки – 

3 арипени.  

88. Якоб тримає вільний манс, що має орної землі 1 з 

половиною бонуарій, винограднику – 3 з половиною 

арипени, луки – 2 з половиною арипени.  

89. Варакульф тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та половину антсінги, винограднику – 

3 арипени, луки – 1 з половиною арипен. 

90. Хільдрік колон тримає половину вільного мансу, що 

має орної землі 2 антсінги, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 арипен.  
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91. Мерард тримає половину вільного мансу, що має 

орної землі 1 бонуарій, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 арипен. 

92. Ґодін тримає 1 манс у бенефіції. Має в тому мансі 

орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

8 арипенів.  

 

93. Наявні у Ведраріях, як вище зазначено, 89 мансів, 

які сплачують на ворога 304 соліда, на третій рік; 159 баранів 

на третій рік; 79 ярок на третій рік; за випас – 232 модії вина, 

1 солід у сріблі, 2 денарії; ліньяриції – 25 солідів, 4 денарії; 

курчат з яйцями – 251, курчат королівських – 84.  

 

94
29

. Про Боженсі: Ґвідо, Марія, Софіса, Ізабель, 

Родульф, Фальґард і Альберея, дружина його, Марія де Валло 

Нозі, Ернауд-батько та Доен-матір її, Ґальтерій та 

Бальтрудіс, дружина його, Ґальтерій та Хільдеальдіс, 

дружина його. – Про Фурно Санкті Леобіні (Піч святого 

Леобіна). Теольт, жінка шартрська; Оріольд, Альберея, 

Ґіллерм, Ґерін, Ґако, Одо, Ґіральд, Альфред, Ерсендіс, Ґарін, 

Ерсендіс, Ґальтерій, Тебальд, Ґірард, Рікольдіс, Ітта, 

Фрееберґіс, Реґіна.  

95. Про Боженсі: Бенедікт, Ґірбауд, Мілесенда, 

Жосфред, Рікерій, Раїмберґа, Арґант, Ґіллерм, Ельберґаут, 

Ґіральд, Ґальтерій, Одо, Флоґуїн. 

96. Хуґо, Ліґарт, Аґнес, Оделіна, Рамнульф, Маркарій, 

Петро, Бенедікта, Ротленд, Мінард, Аалес, Ренбурґіс, 

Стефан, Ґірберґа, Ґоалум, Хоїс, Ландрік, Ренбурґіс, 

Ґальтерій, Оделіна, Хуберт. 

                                                 
29 Порожнє місце, що залишилось на прикінці огляду Ведрарія, було заповнене 

наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. переписом людей абатства Боженсі (Baugency) 

та низки місцевостей біля Шартру та Першу. Дехто зафіксований із прізвищами, 

які визначають місце його походження.  
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97. Леоїс, Алерм, Херберт, Бернольд, Радульф, Ааноет, 

Ґальтерій, Айє, Берта. 

98. Ґварін, Ґвіллельм, Амальрік, Ґодефред, Аларік, 

Ґірард, Херсанд, Ґвіллельм, Асцеліна, Ґіслеберт, Лізуйя, Хуґо, 

Жосцеліна, Радульф, Альбурґіс, Райнґардіс, Леґардіс, 

Райнерій, Хелуїс, Ернальд, Мілесіндіс, Ґіслеберт, Альберт, 

Урс, Хелуїс, Рікард, Ерменґардіс, Оделіна, Одо, Марія, 

Ґодефред, Марія, Хенрік, Ґвіард, Хуґо, Ґойсберт, Анстасія, 

Фродо, Хуґо, Ґварін, Осанна, Родульф, Бовевальдіс, Крістіан, 

Одо де Мостер, Ернольд де Боневаль, Хільдеєр дель Саліве, 

Роберт Еліот, Мартин, Софізія, Стефан, Фулько, Леґардіс, 

Осмьое, Ґоска, Херберт, Родульф, Аалес, Еренбурґіс, 

Мілесендіс, Ґоска, Хільдебурґіс, Рікард, Ланфред, Ауґардіс, 

Ґваренґерій, Аалес, Жольдуїн, Хоїс, Ґрааланц, Гервей, 

Ройтлем, Радульф, Мемфеліс, Орем, Аймерік, Леґардіс, 

Райнальм, Андреас, Хільдесендіс, Ґвальтерій, Еренбурґіс, 

Елінанд, Ґілія, Хункґерій, Софісія, Леґардіс, Морін, Віталіс, 

Дуа, Осберн, Лаврентія, Хільдуїн, Рікард, Леда, Ґвальтерій, 

Ґварбурґіс, Енґерберт, Ґвальтерій, Ґвальтерій, Ґвіллельм, 

Роска, Осмундіс, Ґвіллельм, Орієльдіс, Берта, Ізабель, 

Радульф, Еренбурґіс, Жосфред, Херманд, Оделіна, Марія, 

Лізуя, Оделіна, Ґіслеберт, Енмеліна, Хенмард, Ава, Авеліна, 

Роберт, Аалант, Одо, Хенрік, Хільдебурґіс, Ґварнерій, 

Енмеліна, Радвала, Віелл, Ґвіллельм, Рікельдіс, Ґвальтерій, 

Майнард, Аалес, Роберт, Ерменґардіс, Ґвіллельм, Рікельдіс, 

Ґвальтерій, Майнард, Аалес, Роберт, Ерменґардіс, Ґвіллельм, 

Оделіна, Ерсанд, Ґунтерій, Ґвіллельм, Радульф, Аалес, 

Херменільдіс, Моранд, Еренбурґіс, Менольд, Райнальд, 

Рікард, Ґодефред, Стефан, Теодерік, Енмеліна, Ґварін, 

Еренбурґіс, Ауґварт, Фульхерій, Хуґо, Райнальд, Родульф, 

Хервей де Малесво, Ґвідо, Тебауд, Бернард син Ное, 

Райнальм, Дроґо де Бельвайц, Мартин, Мілесендіс, Ґвіллельм, 

Енґельбольд, Бенедикт, Хуґо, Сузанна, Ґвальтерій, Ааліц, 

Енмеліна, Ґіслеберт, Ґірард, Марія, Ґвіллельм тесляр, 

Аделіна, Леґардіс, Рабурґіс, Ланберт, Оделіна, Хуґо, Мабілія, 
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Жосфред, Асцеліна, Жоанн, Ерменґардіс, Роберт, 

Ерменальд, Ґвальтерій, Оделіна, Ґосфред, Енмеліна, Віелл, 

Аделіна, Райнальд, Оделант.  

99. Оделіна, Хуберт, Ґефред, Аалес і дружина його з 

Канпо Рембальт, Хільдеардіс і Мікаель син її, Бартоломей 

Дроарц лі Фьотр, Ансольд і Фробурк, Роґерій, Марія, 

дружина його, Фулькард, Тецеліна Шартрійка, Ґіллерм і 

Аннес, Фульґерій де Боженсі, Ґальтер і Аалес, Констанція, 

Хуберт де Бруоль, Рікольт, дружина його, Ґіллерм, Ізраель, 

Ґвідо пресвітер, Аалес, Роґерій, Жоанн, Александра, Ізабель, 

Еренбурґіс, Рікерій, Ходьєрна, Ізенбард, Ріхельдіс, Альберт, 

Мілесендіс, Тібольт, Мілесендіс. 

100. Фульквіс, Айюль, Ерменґальт, Жослен, Віберт, 

Хульдеар, Ернауд, Емеліна, Тецеліна, Емеліна, Асцеліна, 

Ґальтерій, Мерсер, Іву, Сімон Ґальтер, Марія, Бернерій, 

Аделіна, дружина його, Коластіс, Нербертама, Жосцельм, 

Ґвіллерм, Рікард. 

101. Стефан, Берноїс, Ґварін, Аймерік, Ротберт Торґіс, 

Ґосфред, Жоска, дружина своя, Жоанн, Беренґер та Берта, 

дружина його, Леґарт, Ґверрі та дружина його, Хуґо Люкот, 

Херберт, Ґвіллерм, Беатрікс та Базілія, донька його, 

Райнерій та Альбурґіс, дружина його, Ґарнерій, Альбурґіс, 

Ізенбард та дружина його, Менард, Аалес, Родульф, Аймерік 

і дружина його, Хольдесендіс, Мартин і дружина його, 

Херберт.  

102. Перментарій, Марія, Жодуїн, Беатрікс, дружина 

його, Фульберт, також Фульберт, Рікбольд, Аалес, 

Ерменґардіс, Арнульф, син його, Хуґо де Каорс, Ґіло, Ая, 

Беатрікс, Тебауд, Фулькоїн лі фільц Рольфо, Ротберт, 

Аалес, Фульхерій, Ґірберґа, Ланберт, Доа, Роберт, 

Ґвітбурдіс, Фромунд, Ерменґардіс, Ерсендіс, Ґаультерій, 

Аалес. 

103. Хільдерій, Жоско, Алельм, Ґірард Мансель, 

Лоонарт, Ґвіллельм, Райнард де Блаї, Ротберт Окреа, Паган 

Патрицій, Матей де Соліне, Хільдрік, Еренбурґіс, Хуберт, 
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Жайндокс, Енмеліна де Бальженсі, Елізабет, Амеліна жінка, 

Ґвіллем, Дроґо, Ґібурґіс, Марія, Озмунд, Фромунд, Ротберт з 

Мавританії, Ламберт, Ґарін Ревель, Ґвіллерм, Паган, Роґерій 

де Роска, Теканда жінка його, Ґіслеберт, Гільдебурґіс, Хуґо, 

Ернауд, Ротберт, Ґвіллерм, Ротбертой і дружина його 

Хільдуїдіс з Руберія.  

104. Про Санкта Марію: Аймерік, Ґальтерій, Хервей, 

Ліґерій, Ландрік і дружина його Іссенберґа, Оссанна, Ґіральд 

і дружина його з Ножана, Ролленд, Хільдеберґа з 

Маврітанії, Ґіслеберт, Райнальд і дружина його з Боженсі, 

Ходьєрна, Альбурґіс, Оделіна, Жоанн, Уґо, Ерменольд, 

Еренбурґіс, Іссабель, Жосфред, Бендікта, Райнальд і 

дружина його, Фроґер і дружина його, Радульф, Ґілл..., 

Хенґербольд, Одо, Крістіан.  

105. Шартрійці: Херменбурґіс, Ротберт, Еренбурґіс. 

106. Ґвіллельм пресвітер; Ґірульф, Ґварнерій, 

пресвітери; Хорріс, Сапіенсія та дружина його, Ґвіллельм і 

Хоранда, матір його, Бернард і дружина його.  

107. Ное та Марія, дружина його, Крістіан і Леоґардіс, 

дружина його, Хуґо, Інноґе, Фромунд, Ґірард, дружина його, 

Ротберт, дружина його, Ґвіллельм, дружина його, Ґвіллельм 

л’Алоер, Родульф, Каїн (Шен?), Одо та дружина його, 

Райнальд з Матріоля, Ґвіллельм лі філь Анберт, Андріс, 

Лалькрін, син його, Жофред лі філь Хоррі, Ґрімоль і 

Мілесент, дружина його, Фромунд з Капелли.  

108. Рікард, Ротберт, Ізабель, Ґраульніу, Райнальд, 

Крістіан. 

109. Мілесендіс, Ґвіллельм, Фулько, Фреесендіс, 

Рікельдіс, Роґерій, Ґварін, Нолькат, Констанція, Ґвосфрід, 

Аалес, Дуранн, Амеліна, Херберт, Ґварін, Раннульф, 

Хільдебурґіс, Ґосфред, Роберт, Констанцій, Ерменґардіс, 

Райнальд, Стефан, Родульф, Роберт, Робес, Ґальтерій, 

Ґвідбоїс, Ґіслеберт, Ґіслард, Аубурґіс, Ерменґардіс, Жерлент, 

Мартин, Леґардіс, Херберт, Рікард, Рікельдіс, Ґвіллельм, 

Ерменґардіс, Жосфред син Ульріка, Жослен лі корвезер 
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(чоботар), Херберт і дружина його, Жоанн син Майнейрія і 

дружина його, Хуґо з Ножану і син його та донька, Роґерій 

син Босолена та дружина його, Лауренція, Райнальд, 

Ґвісмунд і дружина його, Флахауз і дружина його, Ґвіллельм, 

Родульф з Бона Валле, Крістіан, Одо з Монастиря, Арнульф 

з Бона Валле, Отґерій з Саліве, Роберт, Хеліот. 

110. Про Мавританію
30

: Ґвіллельм купець, Роберт і 

Сісілія, дружина його, Ґіральд з Боскеля та Ізабель, дружина 

його, Хенрік і Еренбурґіс, дружина його, Ґірольд з Херсея та 

Ерменольдіс, дружина його. 

111. Про Монте-Міраль
31

: Бенедикт, Буссун, 

Еренбурґіс, Фроїліна, Роберт, Херберт Рабель, Петро і 

Марія, дружина його, Ґвіллельм син Ґірарда та Лікардіс, 

дружина його, Давид, Фротмунд та Ізабель, дружина його, 

Тебальд і Ренбурґіс, Рікерій та дружина його.  

112. Про замок Сенонк
32

: Хуберт, Радульф, Фульхерій, 

Квінтін, Ізуард, Еркембальд, Герман, Крістіан. 

113. Про Мавританію: Ротберт, Ґвіллельм з Марена, 

Ґвіллельм з Монткорлена, Ротберт з Прулей, Хуґо з Боски, 

Матільдіс, Жосфред з Ревері, Леєцеліна, Ґіллерм з Бельфей, 

Арнульф з ла Меснерей, Хуберт, Ґвіллельм з Аспра, Родульф 

син Хільдеарда, Ґвідо. 

114. Про Мавританію чи про Боженсі: Теодерік, 

Герман, Ренуїс, Амік майстер, Ротберт, Анстеза. 

115. Про Боженсі: Роґер ло регратер (перепродавець?), 

дружина Емеліна, Бернар лі мінер (молодший?) та Ґвіґвін та 

Оделіна дружина його, Мартин, ам... Ріґауди, Ротберт 

Портегер та Хемріс корвесер (чоботар), Ерменгар ла Роз.  

116. Ґіслеберт лі бургер (містянин), Бертранн, 

Херберт, Хуберт. 

 

                                                 
30 Мортань-о-Перш (Mortagne), центр церковного округу в діоцезі Се, Нормандія 

(суч. комуна в деп. Орн). 
31 Монмірай, в діоцезі Шартра.  
32 Сенонш, в діозеці Шартра.  
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VI. Короткий опис Спіноґіла
33

 
1. Є в Спіноґілі господський манс з будинком та всіма 

господарськими будівлями в достатній кількості. Є там орної 

землі 6 культур, що мають 150 бонуаріїв, де можна посіяти 

250 модіїв. Є там винограднику 100 арипенів, де можна 

зібрати вина 850 модіїв. Є там луки 30 арипенів, де можна 

зібрати 50 возів сіна. Є там ліс, що має загалом 1 з 

половиною льє, де можна вигодувати 200 свиней. Є там 

1 млин, звідки виходить в щорічний чинш 60 модіїв. 

2. Має там Рікберт в бенефіції церкву, ретельно 

облаштовану з усією оздобою, до якої належить 1 манс, що 

має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 7 з половиною 

арипенів, луки – 3 арипени. Та є в господському майні 

2 манси, що мають орної землі 11 бонуаріїв, 12 арипенів 

винограднику, 6 арипенів луки. 

3. Ґамальфред колон та дружина його, колона на йм’я 

Адальхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 5 арипенів. Сплачує за 

випас 3 модії вина та на другий рік – 1 барана, та на другий 

рік – 2 соліди та 3 денарії, та ліньяриції – 4 денарії, 

100 ґонтин; та відробляє в господському винограднику 

1 арипен; оре під яровину 2 пертики; польового, ручного, 

підвізного відробітку – скільки йому призачено.  

4. Донефред, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та половину антсінги, 

винограднику – 3 арипени та четверту частину арипена, луки 

– 1 з половиною арипен. Сплачує так само. 

5. Ерменарій колон і дружина його колона на ім’я 

Сіклефріда, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Сіклехільдіс; Вандальберт, колон святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв з половиною антсінги, винограднику – 3 з 

                                                 
33

 Суч. комуна Епіне-сюр-Орж (Épinay-sur-Orge), деп. Ессонн. До самої 

Французької революції належав абатству Сен-Жермен. 
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половиною арипени, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачують так само. 

6. Раґамбольд колон і дружина його колона на імʼя 

Аклевальда, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей, 

Хільдебольда та Раґамберґу; Варнад колон і дружина його 

колона на ім’я Адальґудіс, люди святого Германа, мають при 

собі 2 дітей таких імен: Адальґіс, Дроктара. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, 

винограднику – 3 з половиною арипени, луки – 2 з 

половиною арипени. Сплачують так само. 

7. Аклеверт колон і дружина його колона на ім’я 

Ландісма, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Електео, Ґіслеверт, Еліктільдіс, Ульфрамна. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв та 

1 антсінгу, винограднику – 3 арипени та четверту частину 

арипена, луки – 5 арипенів. Сплачує так само. 

8. Адальхарій, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей, Рестоїна та Адальґудіс; Вальдемія вільна. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 7 арипенів. Сплачують так 

само. 

9. Бертарій колон і дружина його колона на ім’я 

Дрокберта, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Ерлефред колон і дружина його колона на ім’я Раґхільдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Райнтхард, Ґільтрамна, Раґентрудіс. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 7 арипенів. 

Сплачують так само. 

10. Бальдольд колон і дружина його колона на ім’я 

Бальтфріда, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Бальдоїн, Айрхільдіс, Бальдісма, Вальтарій; 

Ельдоїн, колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 11 бонуаріїв та 2 антсінги, 
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винограднику – 3 арипени та дві [третіх] частини арипена, 

луки – 2 з половиною арипени. Сплачують так само.  

11. Бернеард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ротберта, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Ерменґарій. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв та 1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 

3 арипени. Сплачує так само. 

12. Ерменольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аклісма, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ерменарій, Амальрік; Фраменґарій колон і 

дружина його колона на ім’я Ландедрудіс, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей таких імен, Флодоїльдіс, 

Фраменґільдіс, Флодоїс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 11 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику 

– 3 арипени та дві [третіх] частини арипена, луки – 4 з 

половиною арипени. Сплачують так само. 

13. Лантфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґентільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґунтберґа, Друктільдіс; Мартин колон та 

дружина його, колона на ім’я Плектрудіс, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 

2 арипени, луки – 5 арипенів. Сплачують так само. 

14. Евреханій колон має при собі матір та сестру; 

тримає 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само. 

15. Бернехарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Юдільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Бернеґіс, Берноїн; Страдідів колон і дружина 

його, колона на ім’я Валантрудіс, люди святого Германа, 

мають при собі 1 сина на ім’я Анстасій. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. Сплачують так 

само.  
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16. Ерменфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Скупілія, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Скопілій, Аґанфред, Ансарій, Блітґарій, 

Ерменфріда. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 

3 арипени. Сплачує так само. 

17. Анстасій колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Лаїдрад, Макхільдіс. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки 

– так само. Сплачує так само.  

18. Ґерменульф і дружина його, колона святого 

Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: Герман, 

Паскварій, Аклехільдіс, Германа. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – половину арипена. Сплачує так само. 

19. Ґунтберт і дружина його, колона святого Германа на 

ім’я Теуделіндіс, мають при собі 4 дітей. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 

2 арипени, луки – 2 арипени. Сплачує так само. 

20. Вальдеґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальґардіс, люди святого Германа, що мають при собі 

2 дітей таких імен: Адальґіс, Леутґардіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 арипен. Сплачує за випас 1 

модій вина, 1 вівцю; інше сплачує як Ґамальфред.  

21. Ельдрад колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальґардіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Адальрад, Раґамберта; Ерменольд колон і 

дружина його, колона на ім’я Херканхільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину на ім’я Херканрада. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

2 арипени. Сплачують так само. 
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22. Фулькоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальґрімна, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Бертфред, Фулькоїс. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 3 арипени. Сплачує так само. 

23. Аутґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ланда, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Лантберт, Аутберт, Аутґільдіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує 

так само. 

24. Сікхай колон і дружина його, колона на ім’я 

Блатсінда, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Хільтрудіс, Ауструдіс, Сікхільдіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 1 та четверту частину арипена. Сплачує так само. 

25. Адальманн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ельдоїс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Адальрада; Інґо колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальбольда, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину на ім’я Аґамбод. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, 

луки – 1 арипен. Сплачують так само. 

26. Ландрік колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґентрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ландрада, Фраменґільдіс; Альдедрудіс, колона 

святого Германа, має при собі 1 дитину таких імен: 

Хальтберт
34

; Данеґільдіс, колона святого Германа, має при 

собі 3 дітей таких імен: Домінік, Ландольд, Амальберґа. Ці 

троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 з 

половиною бонуаріїв, винограднику – 3 з половиною 

арипени, луки – 2 арипени. Сплачують так само. 

                                                 
34 Первісно значилось „2 дітей”, а після імені Хальтберта йшло іще одне, яке було 

вимарано із текста. 
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27. Раґамберт, колон святого Германа, має при собі 

3 дітей таких імен: Раґенарій, Раґамберта, Ґоделіндіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само. 

28. Сікхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Остедрудіс, люди святого Германа, має при собі 4 дітей 

таких імен: Ерменольд, Рікхарій, Ерменарій, Ерменільдіс. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен та дві [третіх] частини арипена, 

луки – 1 арипен. Сплачує так само. 

29. Бернехард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґентільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Аґентей, Хільдоїс, Аґамберґа, Альдеберґа; 

Адрехарій і дружина його, колона святого Германа на ім’я 

Аутліндіс, мають при собі 2 дітей таких імен: Хільдебольд, 

Фарохільдіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – 2 з половиною арипени, 

луки – 7 з половиною арипенів. Сплачують так само. 

30. Адальхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Рандоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ратберт, Ратґіс, Адальхільдіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв з половиною антсінги, 

винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

31. Рандоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґізоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Альдоїн, Раґентей, Ґірбольд. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само. 

32. Інґальмар і дружина його, колона святого Германа 

на ім’я Берла, мають при собі 2 дітей таких імен: Саул, 

Інґальсіндіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  
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33. Бертрамн колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 1 арипен і дві [третіх] частини арипена, луки 

– 1 арипен. Сплачує за випас 2 модії вина та 1 барана. 

Відробляє у винограднику 1 арипен. Оре під озимину 

4 пертики, під яровину 1 пертику. Ручного, підвізного 

відробірку, скільки йому доручено. Курчат 3, яєць 15. 

34. Ермбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аклетрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Амальрік, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 з половиною бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен. Сплачують так само. 

35. Ардоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Лізеґундіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Фротберт, Даґоберт, Іоанна; Аклульф, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають половину сервільного 

мансу, що має 3 бонуарії та половину антсінги, винограднику 

– 1 арипен, луки – 2 з половиною арипени. Сплачують за 

випас – 1 з половиною модій вина та відробяють у 

господському винограднику 4 арипени, та ручного відробітку 

в кожен тиждень – 2 дні. Курчат – 3, яєць – 15. 

36. Радоард літ і дружина його, літа на ім’я Сіклетрудіс, 

слачує 8 денаріїв, люди святого Германа, мають при собі 

3 дітей. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен. Сплачує за випас 

3 модії вина. Відробляє 4 арипени у винограднику, в кожен 

тиждень польового відробітку – 2 [дні]; ручного, підвозного 

– скільки йому доручено. 

37. Інґальберт серв і дружина його, колона на ім’я 

Данеґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, винограднику – 1 арипен. Сплачує 2 модії 

вина. Відробляє у винограднику 4 арипени та ручний 

відробіток. Курчат – 3, яєць – 15.  
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38. Аклехард, колон святого Германа, тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен та 

четверту частину арипена. Сплачує так само. 

39. Вальдеґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменільдіс, люди святого Германа. Тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – четверту 

частину арипена. Сплачує за випас 1 модій вина. Відробляє у 

винограднику 4 арипени та ручний відробіток у будь-який 

тиждень. Курчат – 3, яєць – 15. 

40. Мавронд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – половину арипена, луки – дві 

[третіх] частини арипена. Сплачує так само. 

41. Маврін, колон святого Германа, має при собі 

1 дитину; тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною 

арипен. Інше сплачує як Радоард. 

42. Домінік серв і дружина його, колона на ім’я 

Ґаудільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 5 з половиною 

бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 з 

половиною арипен. Інше сплачує як Вальдеґарій. 

43. Ґундольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутбольда, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки 

– 2 арипени. Інше сплачує як Радоард. 

44. Константин колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґельтрудіс, мають при собі 1 дитину та матір і 2 братів, і 

1 сестру. Тримає 1 сервільний манс, що має 7 бонуаріїв орної 

землі, винограднику – 2 арипени. Інше сплачує як 

Вальдеґарій. 

45. Ґальтфрід серв і дружина його колона тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, 
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винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 з половиною 

арипен
35

.  

46. Скубікул колон і дружина його, колона на ім’я 

Теодільдіс, люди святого Германа, що мають при собі 

2 дітей. Тримає 1 госпіцій, що має орної землі 1 антсінгу, 

винограднику – 1 арипен. За це відробляє у господському 

винограднику 1 арипен та в будь-який тиждень – 1 день. 

Курчат – 3, яєць – 15.  

47. Ґунтхад, колон святого Германа, має при собі 

1 сестру; тримає 1 госпіцій, де має орної землі 1 з половиною 

антсінгу, винограднику – 1 арипен; та відробляє за це 

1 арипен. Інше – так само.  

48. Амад і Раґенольд, колони святого Германа, мають 

при собі матір. Ці двоє тримають госпіцій, що має орної 

землі 1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною арипен. 

Сплачують 1 модій вина та відробляють у винограднику 

2 арипени, в будь-який тиждень – 3 дні; яєць – 10, курчат – 2.  

49. Ельдієнґ, колон святого Германа, тримає госпіцій, 

що має орної землі 2 бонуарії та половину антсінги, 

винограднику – половину арипена. За це відробляє у 

винограднику 1 арипен, в будь-який тиждень – 1 день. 

Курчат – 2, яєць – 10.  

50. Аклевальда, колона святого Германа, має при собі 

2 дітей; тримає 1 госпіцій, що має орної землі 1 антсінгу. За 

це відробляє у винограднику половину арипена. Курча – 1, 

яєць – 5.  

51. Манцебод колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. 

Тримає 1 госпіцій, що має орної землі 2 антсінги, 

винограднику – дві [третіх] частини арипена. Сплачує 1 

модій вина. Відробляє половину арипена у винограднику та 

обробляє господський город. Курчат – 3, яєць – 15.  

                                                 
35 Цей параграф доданий до основного тексту, але дуже близький за часом. 
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52. Інґальбольд, священник
36

 святого Германа з 

бенефіція Ґодоена, тримає наш госпіцій, що має орної землі 

2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – три [четвертих] 

частини арипена. Сплачує 1 модій вина, обробляє 1 арипен та 

1 антсінгу, та в будь-який тиждень – 1 [день] польового 

відробітку та 1 день. Курчат – 3, яєць – 15.  

53. Мартин, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей; тримає 1 госпіцій, що має орної землі 1 антсінгу, 

винограднику – 1 арипен. І за це відробляє 1 арипен у 

господському винограднику, та є лісником господського лісу 

та винограднику. 

54. Ундоїн тримає 1 госпіцій, що має орної землі 

3 бонуарії. Сплачує 1 модій вина та 3 денарії і відробляє 

1 арипен та 5 пертик. Польового, ручного відробітку – 

скільки йому доручено. 

55. Має там Раґамбольд у бенефіції 1 манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв та 1 з половиною антсінгу, 

винограднику – 4 арипени, луки – 3 з половиною арипени.  

56. Ці заприсяглися: Ельдрад, Анстасій, Ерлефред, 

Скубікул, Донефред, Адальманн, Бернеард, Раґамберт, 

Радоард, Маврін, Аутґарій, Вальдеґарій. 

57. Є в Спіноґілі, відповідно до вище записаного, 

32 вільних манси. Сплачують гостиліція 68 солідів, на третій 

рік – 19 баранів, на третій рік – 13 овець; ліньяриції – 10 

солідів, вина за випас – 68 модіїв, гонти – 3 тисячі, курчат із 

яйцями – 96.  

Є 11 сервільних мансів. Сплачують за випас вина 19 з 

половиною модіїв, курчат із яйцями – 33.  

Є там же 9 госпіцій. Сплачують 4 модії вина, курчат із 

яйцями – 17, денарії – 3.  

58. Ці є сервами у віллі Спіноґіл: Домінік, Ґотбольд, 

Йорданіс, Домініка, Хільдеґардіс, Радоара, Фротліндіс, 

Бертхільдіс, Раґенардіс, Беата, Раноїс, Донефред, Едрал, Елія, 

                                                 
36 В оригіналі – sac, що Б. Ґерар вважав скороченням від sacerdos – священник.  
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Елізабія, Адалард, Оділард, Райноїс, Адаліндіс, Адальрада, 

Хільдегардіс, Адальхільдіс, Флодальд, Ґаудальд, Мартина, 

Ґодельберт, Секхад, Адальберт, Рікхард, Інґальберт. 

59. Є в окрузі Безансона
37

 абатство св. Урсіна
38

 понад 

річкою Дувій
39

, та до того абатства належать вілли таких 

імен: Кувініак
40

, Подвірʼя Ульдульфа
41

, що належать кіновію 

св. Германа. 

 

 

VII. Короткий опис Вілларіс
42

 

1. Є у Вілларіс, в братській целлі господський манс з 

будинком та всіма іншими будівлями в достатній кількості. 

2. Є там дві церкви
43

 з усією оздобою ретельно 

споруджені. 

3. Є там орної землі 10 культур, де можна посіяти 

600 модіїв.  

                                                 
37 Слова pagus Vesuncensis в даному випадку позначають не округ, але діоцез 

Безансона.  
38 Св. Урсін – це помилка. Має бути св. Урсіцин, товариш св. Коломбана. 

Заснований ним монастир добре відомий із VII ст. Він дав початок містечку Сен-

Урсан (Saint-Ursanne, Sankt-Ursitz) в швейцарському кантоні Юра. 
39 Річка Ду (Doubs), притока Сони. 
40 Кувініак (Chuviniacus) – стара назва суч. Шевне (Chevenez, Kevenach) у кантоні 

Юра. 
41 Муніціпалітет Куртеду (Courtedoux) у кантоні Юра. Вперше загаданий у 814 р. 

під назвою Curtis Udulphi. 
42 Комуна Ла-Сель-Сен-Клу (La Celle-Saint-Cloud), деп. Івлін, 4 км на північ від 

Версаля. Місцевість була подарована монастирю Сен-Жермен близько 700 р. 

абатом Вандремаром. Первісна назва невідома, тож довгий час селище згадується 

просто під назвою cella – невеликий монастир, точніше житло групи монахів, що 

входить до складу більшого абатства. Лише в акті 829 р. вона вперше названа 

cella quae dicitur Villaris. Залишалась у власності монастиря до 1683 р., коли Ла-

Сель-Сен-Клу був викуплений королем Людовиком ХIV задля облаштування 

парку.  
43 Згідно з „Чудесами святого Германа” (кін. IХ ст.) нормани намагались тут 

спалити дві церкви – св. Петра та св. Германа. Остання знаходилась в 3 км звідти 

в суч. Ле-Шене.  
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Є там старого винограднику 53 арипени; нового 

винограднику, що його насадив пан Ірмінон абат, 9 арипенів, 

де можна зібрати загалом 400 модіїв.  

Є там луки 50 арипенів, де можна зібрати сіна 40 возів.  

Є там лісу за оцінкою усього в обхід 2 з половиною льє.  

Є в Нірбанії лісу 3 бонуарії.  

Є в Лебіаці
44

 ліс, де можна прогодувати загалом 

170 свиней.  

4. Є Бодо колон і дружина його колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв та 

2 антсінги, винограднику – 2 арипени, луки – 7 арипенів. 

Сплачує на ворога 2 соліди срібла, вина за випас – 2 модії; на 

третій рік – 100 ґонтин; огорожі – 3 пертики. Оре під 

озимину 4 пертики, під яровину – 2 пертики. В будь-який 

тиждень – 2 [дні] польового відробітку, 1 [день] ручного 

відробітку. Курчат 3, яєць 15; і підвозний відробіток – 

скільки доручать. І має половину млина, з якого сплачує 

2 соліди срібла.  

5. Фрамберт колон і дружина його колона на ім’я 

Оделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен та дві [третіх] частини арипена, 

луки – 2 арипени та третю частину арипена. Інше сплачує як 

Бодо за виключенням ґонти.  

6. Ці двоє тримають інший манс в чинші, що має орної 

землі 13 бонуаріїв, винограднику – 6 арипенів, луки – 

6 арипенів. За це сплачують 5 солідів та 4 денарія.  

7. Вальтарій серв має при собі 1 дитину; Вальдеґауд 

серв і дружина його, колона на ім’я Елегія. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 2 арипени. 

                                                 
44 Леві-Сен-Ном в окрузі Рамбуйє, в 20 км на південний захід від Ле-Сель-Сен-

Клу. 
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Відробляють у винограднику 4 арипени. За виключенням 

ґонти все інше сплачує як Бодо.  

8. Раґенольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальсіндіс, мають при собі 6 дітей; Флодоїн колон та 

дружина його Аґенільдіс, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – 2 арипени. Інше сплачує як 

Бодо.  

9. Йосеп колон та дружина його, колона на ім’я Берта, 

люди святого Германа, мають при собі 6 дітей. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 з половиною 

арипен. За виключенням ґонти інше сплачує так само.  

10. Ермфред, чоловік святого Петра, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 2 антсінги, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 2 арипени. 

Інше – так само. 

11. Бертульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Євсебія, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1. Окрім ґонти, інше – так 

само. 

12. Аґенрік колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґерільдіс, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

третю частину арипена. Окрім ґонти, інше – так само.  

13. Теодальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерібольда, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Евребальд, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – 1 з половиною арипен. Інше 

– так само.  

14. Вітхельм серв та дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 
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винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 з половиною 

арипен, відробляє у винограднику 4 арипени. Інше – так 

само. 

15. Радоїн серв і дружина його, колона на ім’я 

Ґерментрада, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 6 з половиною 

бонуаріїв, луки – 2 арипени. Відробляє у винограднику 

4 арипени. Окрім ґонти, інше – так само.  

16. Радульф колон; Ерлольд колон і дружина його, 

колона на ім’я Одільберґа, люди святого Германа, мають при 

собі 5 дітей; Вальтсінда, колона святого Германа, має при 

собі 4 дітей. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, 

луки – 1 арипен. Інше – так само. 

17. Ерменґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертрамна, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 2 арипени. Окрім 

ґонти, інше – так само. 

18. Сіндульф серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Бертедрудіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину; Бенеґауд і дружина його, рабиня святого Германа 

на ім’я Райнберґа, мають при собі 2 дітей. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена, луки – 1 з половиною арипен. Окрім 

ґонти, інше – так само. 

19. Ермоїн; Наталіс колон і дружина його, колона на 

ім’я Аудімія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 з 

половиною бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, 

луки – 2 з половиною арипени. Окрім ґонти, інше – так само. 

20. Фротбольд, серв святого Германа; Деодат колон і 

дружина його, колона на ім’я Варнехільдіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв та 1 антсінгу, винограднику – половину 
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арипена, луки – 1 арипен. Сплачують на ворога – 2 соліди 

срібла, 1 модій вина. Орють під озимину 4 пертики, під 

яровину – 2 пертики; та в будь-який тиждень – 2 [дні] 

польового відробітку. Відробляють у винограднику 

4 арипени, на третій рік – 3 пертики огорожі.  

21. Хільдеґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Вітліндіс, мають при собі 3 дітей. Тримає 1 вільний манс, що 

має орнї землі 4 бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – 

2 арипени. Окрім того, що не оре під яровину, інше відробляє 

як Бодо. 

 

Про Буслонове Подвір’я
45

  

22. Кріціан, колон святого Германа; Крістофоль колон і 

дружина його, колона на ім’я Хільдеґудіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 арипен. Сплачують на ворога 

2 соліди срібла, 2 модії вина, на третій рік – 100 ґонтин; 

3 пертики огорожі. Курчат 3, яєць 15. Орють під озимину 

3 пертики. Підвозного відробітку – як вимагається.  

23. Ґіроард і дружина його, колона на ім’я Бальтільдіс, 

мають при собі 2 дітей. Тримає 1 вільний ман, що має орної 

землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 2 арипени, 

луки – 1 арипен. Інше сплачує як Кріціан.  

24. Ротхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Рестібія, люди святого Германа; Теутґауд колон. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – половину арипена. Інше 

сплачує як Кріціан.  

25. Фулькальд і дружина його, колона на ім’я Ріктрудіс, 

мають при собі 5 дітей; Ансбальд колон і дружина його, 

колона на ім’я Еліліндіс, мають при собі 3 дітей. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

                                                 
45 Busloni Curtis, тепер частина комуни Булонь-Біянкур (деп. О-де-Сен), 8 км на 

схід від Ле-Сель-Сен-Клу.   
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винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачують так 

само. 

26. Фрамноїн колон і дружина його Ернеґундіс, мають 

при собі 1 дитину; Ґіслоїн колон; Сікхард колон  і дружина 

його, колона на ім’я Еркантрудіс, мають при собі 3 синів. Ці 

троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 3 арипени, луки – 2  арипени. Сплачують на 

ворога 2 соліди срібла, 2 модії вина; в будь-який тиждень – 

2 [дні] польового відробітку. На третій рік виготовляють 

3 пертики огорожі. Орють під озимину 4 пертики. Курчат – 3, 

яєць – 15.  

27. Амальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільтрудіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 4 арипени, 

луки – 1 з половиною арипен. Інше сплачують так, як 

Кріціан. 

28. Еркантей колон і дружина його, колона на ім’я 

Тейтла, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має 10 бонуаріїв орної землі, 

винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. Інше сплачує, як 

Бодо.  

29. Ардоїн колон і дружина його, Фульберта, люди 

святого Германа, тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен та дві [третіх] 

частини арипена, луки – 3 арипени. Інше сплачує, як Бодо. 

30. Інґобод колон і дружина його, колона на ім’я 

Колонія, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину; 

Аклоїн колон. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – дві [третіх] частини 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачують так само.  

31. Ермедрамн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментера, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – дві [третіх] частини арипена, луки – 

2 арипени. Сплачує так само. 
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32. Мадальрік, колон святого Германа; Адалькарій і 

дружина його Мадальтрудіс, колона свяого Германа, мають 

при собі 2 дітей. Тримає 1 вільний манс, що має [орної землі] 

7 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

33. Ерменарій, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само. 

34. Бертін колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Еврін, колон святого Германа. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 11 бонуаріїв та половину антсінги, 

винограднику – 1 арипен, луки – 3. Сплачує так само. 

35. Ерібальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Рестальд, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен, луки – 3 арипени. Окрім того, що вина дає менше 

на 1 модій, інше сплачує так само. 

36. Вульфард, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. Інше сплачує як 

Бодо.  

37. Ґунсберт, колон святого Германа; Крістофоль, 

колон святого Германа; Мортґіль колон і дружина його, 

колона на ім’я Ерменґудіс, люди святого Германа, мають при 

собі 3 дітей. Ці троє тримають один вільний манс, що має 

орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 3 з половиною 

арипени, луки – 1 арипен. Сплачують на ворога 2 соліди 

срібла, 4 модії вина. Орють під озимину 8 пертик. Курчат – 6, 

яєць – 30. На третій рік – 3 пертики огорожі. І мають один 

млин, за який сплачують 16 модіїв вина. В будь-який 

тиждень – 2 [дні] польового відробітку; ручного, 

древорубного відробляють скільки їм наказано; підвозного 

відробітку – скільки їм доручено.  
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38. Ґодеверт колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 2 арипени. Сплачує 

на ворога 1 солід срібла, 1 модій вина. Оре під озимину 

2 пертики. В будь-який тиждень [відробляє] 3 дні. Курчат 3, 

яєць 15. Підвозного відробітку – скільки йому доручено.  

39. Вальтарій, колон святого Германа, тримає половину 

мансу, що має орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 1 арипен. луки – дві [третіх] частини 

арипена. Сплачує на ворога 8 денаріїв, 1 модій вина. Оре під 

озимину 4 пертики. Курчат 3, яєць 15. Ручного відробітку – 

скільки йому доручено.  

40. Мартин колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертоара, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Бертальд колон і дружина його, колона на ім’я Адальґардіс, 

люди святого Германа, мають при собі 6 дітей; Херканарій 

колон і дружина його, колона на ім’я Вінтберта, люди 

святого Германа, мають при собі 4 дітей. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, луки
46

 – 

4 арипени, луки – 4 арипени. Окрім антсінги під яровину, 

інше – як Бодо.  

41. Сіклеберт, колон святого Германа; Сеґеверт, колон 

святого Германа; Сіклебальд, колон святого Германа. Ці троє 

тримали 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 3 арипени, луки – 3 арипени.  

42. Раґентланд серв і дружина його, колона на ім’я 

Інґрамна, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає один вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

4 арипени. Сплачує на ворога – 2 соліди срібла, 3 модії вина. 

Оре під озимину 8 пертик. На третій рік – 100 ґонтин та 

3 пертики огорожі. В будь-який тиждень – 2 [дні] польового 

                                                 
46 Мусить бути „винограднику”. 
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відробітку. Курчат 3, яєць 15. Підвозного відробітку – 

скільки йому доручено. Відробляє у винограднику 4 арипени.  

43. Ґодальхарій, колон святого Германа; Оґеберт колон 

і дружина його, колона на ім’я Старґіса, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 1 арипен та четверту частину арипена, луки – 

2 арипени. Окрім антсінги під яровину, інше відробляє як 

Бодо. 

44. Фрамберт, колон святого Германа; Ебрехард, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 

2 арипени, луки – 2 з половиною арипени. Сплачує так само.  

45. Аманольд колон і дружина його, колона на ім’я  

Еркантрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Натлахарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само. 

46. Ґібоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґільдіс, мають при собі 2 дітей. Тримає половину вільного 

мансу, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 

1 арипен з половиною, луки – 2 арипени. Сплачує на ворога 

1 солід, 1 модій вина. Оре під озимину 2 пертики. Польового, 

підвозного відробітку – скільки йому доручено. Курчат три, 

яєць 15.  

47. Ґірольд колон і дружина його, колона на ім’я Амада, 

мають при собі 2 синів та 1 доньку. Тримає половину мансу, 

що має орної землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 

2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачує на ворога 1 солід срібла, 

1 модій вина. Оре під озимину 2 пертики. На третій рік – 

2 пертики огорожі. Курчат 3, яєць 15. Підвозного відробітку 

– скільки йому накажуть.  
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48. Хаїртей колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґентрудіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 20 бонуаріїв, 

винограднику 1 арипен та дві [третіх] частини арипена, луки 

– 4 арипени. За це обробляє 2 антсінги під озимину та 

польовий відробіток, та сплачує поштового коня.  

49. Теудерік колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґнільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – дві [третіх] частини арипена. Сплачує на 

ворога 1 солід, 1 модій вина. Оре під озимину 4 пертики, під 

яровину – 2 пертики. Польового, підвозного відробітку – 

скільки йому доручено; ручний відробіток. курчат 3, яєць 15. 

На третій рік – 1 з половиною пертика огорожі.  

50. Інґо колон і дружина його, колона на ім’я Раттрудіс, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– третю частину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує одну 

вівцю з одним ягням, за випас – 4 денарії; курчат 3, яєць 15; 

ручний відробіток.  

51. Інґальрамн колон тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – третю 

частину арипена, луки – 2 арипени. Інше сплачує як Інґо.  

52. Ґіслольд тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 з половиною бонуаріїв, винограднику – дві частини 

арипена, луки – 1 арипен. Інше сплачує як Інґо. 

53. Ерменарій, колон святого Германа; Бетліна, колона 

святого Германа, має при собі 4 дітей. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачують на ворога 1 солід 

срібла, 1 модій вина. Оре під озимину 4 пертики, під яровину 

2 пертики. Ручний, польовий відробіток; курчат 3, яєць 15. 

На третій рік – 3 пертики огорожі. Підвозного відробітку – 

скільки йому доручено.  
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54. Мартин колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільттрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 арипен. Сплачує на ворога 1 солід срібла, 

1 модій вина. Оре під озимину 2 пертики, під яровину – 

1 пертику. Ручного, підвозного відробітку – скільки йому 

доручено. Курчат 3, яєць 15.  

55. Антіан колон і дружина його, колона на ім’я Ґенана, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, 

луки – 1 арипен. Сплачує на ворога 6 денаріїв. Оре під 

озимину 2 пертики. Ручний відробіток. Курчат 3, яєць 15.  

56. Рестальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Адрільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає орної землі 1 бонуарій та 1 антсінгу, відробляє в 

будь-який тиждень 1 день. Курчат 3, яєць 15.  

57. Ґіслольд має орної землі 1 антсінгу, винограднику – 

1 арипен. Сплачує за це 1 модій вина, 1 курча, 5 яєць; та в 

будь-який тиждень 1 день. 

58. Ерменрад колон і дружина його, колона на ім’я 

Береґільдіс, мають при собі 6 дітей. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 3 з 

половиною арипени. За це обробляє під озимину 4 пертики 

та сплачує поштового коня.  

59. Ебральд колон має орної землі 1 бонуарій; за це 

відробляє 1 день на тиждень. 1 курча.  

60. Сікхельм тримає 1 журналь землі; за це відробляє 

1 день на тиждень. 1 курча, 5 яєць. 

61. Оґеберт має 2 арипени винограднику і нічого за це 

не відробляє. 

62. Ґенісм серв має при собі 2 дітей. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

2 антсінги. Сплачує вином (?). В тиждень – 2 [дні] польового 
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відробітку; ручний відробіток. Курчат 3, яєць 15. Відробляє у 

винограднику 4 арипени, на третій рік – 1 пертика огорожі.  

63. Вітлеїс серв і дружина його, колона на ім’я 

Ґіслехільдіс, мають при собі 4 дітей. Тримає 1 сервільній 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 

арипен, луки – 1 арипен. Інше сплачує як Ґенісм. 

64. Раґфрід колон і дружина його, рабиня на ім’я 

Адальґундіс, мають при собі 3 дітей. Тримаю 1 сервільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 

2 арипени. Сплачує 2 модії вина. Ручний відробіток. Курчат 

3, яєць 15. На третій рік – 1 пертика огорожі. Обробляє у 

винограднику 4 арипени.  

65. Ерканальд серв і дружина його, колона на ім’я 

Еріберта, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. 

Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен. Сплачує 2 модії вина, курчат 3, 

яєць 15. Польовий, ручний відробіток. На третій рік – 

1 пертика огорожі. Обробляє у винограднику 4 арипени. 

66. Ґунтхарій серв і дружина його, колона на ім’я 

Ерканільдіс, мають при собі 5 дітей. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 2 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – половину арипена, луки – 

1 арипен. Сплачує 1 модій вина. Оре під озимину 2 пертики. 

Курчат 3, яєць 15. На третій рік – 1 пертика огорожі. Ручний, 

польовий відробіток.  

67. Бертальд серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Ерментрудіс, мають при собі 4 дітей. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 1 арипен. Сплачує 1 модій вина, 

3 курча, 15 яєць. Підвозний, ручний відробіток.  

68. Вітбальд серв і дружина його, колона на ім’я 

Ерменільдіс, мають при собі 4 дітей. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу. Курчат 3, яєць 15. Обробляє у винограднику 

4 арипени; ручний, підвозний відробіток.  
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69. Радоард тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 1 арипен. Обробляє 1 антсінгу та сплачує 

5 солідів срібла.  

70. Крістінґауд, Раґен, Ґерсінда, Радоард. Ці четверо 

мають орної землі 2 антсінги, винограднику – половину 

арипена. За це сплачують 1 солід срібла.  

71. Фрамн має 1 бонуарій орної землі, 1 арипен 

винограднику. За це сплачує 6 денаріїв.  

72. Айтінґауд має 2 антсінги землі. За це сплачує 

8 денаріїв; та 1 день в жатву, та на лузі так само. 

73. Хільдеґауд сплачує 3 соліди. 

74. Лотфрід сплачує чиншу 4 денарія. 

75. Вульфланд і дружина його на ім’я Клара. Має землі 

2 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. За це 

сплачує 2 соліди срібла. Оре під озимину 2 пертики.  

76. Хільдеґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіслефреда, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

половину антсінги, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 антсінгу. Сплачує чиншу 3 соліди срібла. Оре під озимину 

1 антсінгу. 1 модій вина, 3 курчат, 15 яєць. 

77. Має Ґерард бонуарій землі. Сплачує за це чиншу 

2 соліди. 

78. Ерменрік і дружина його, колона на ім’я 

Адрехільдіс, має землі 2 бонуарії, під виноградником та 

лукою – половину арипена. За це сплачує 1 солід срібла та 

6 денаріїв.  

79. Ґіслульф, чоловік святого Германа, має землі 

1 бонуарій, винограднику – четверту частину арипена, луки – 

половину арипена. За це обробляє 1 антсінгу. Та чиншу – 

2 соліди срібла.  

80. Вальтарій чиншу – 3 денарії.  

81. Вальтарій – 4 денарії, Елісм так само, Анструдіс так 

само, Радоїльдіс так само, Євсебія так само, Ава так само, 
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Хільдуїльдіс так само, Хайрхард так само, Алемун так само, 

Хільдеґарій так само, Ґісла так само, Раґен так само, Рантґуда 

так само, Ґотліндіс так само, Нордоїн так само, Ґіслефріда 

так само, Раґанфрід так само, Крістенґауд так само, 

Сіклехільдіс так само, Ґерсінда так само, Раґамберт так само, 

Хартґарій так само, Отбальд так само, Ерканфрід так само, 

Сіклеберта так само, Езау так само, Андрехарій так само, 

Моронд так само і сестра його так само. 

82. Є в Фількузі
47

 7 арипенів винограднику.  

83.
48

 Є в графстві Вітрамна, в окрузі Пінсере, вілла, яку 

називають Магедон
49

. І в цій віллі є 1 власницький манс. І до 

цього мансу належать 24 госпіції з власницькою церквою, 

полями, лугами, виноградниками, з одним млином та будь-

чим, що до того згаданого мансу вочевидь відноситься.  

84. Знаходяться у Вілларі житло братів, друге, що 

тримають вищезазначені, 51 вільний манс, які сплачують 

гостиліція 83 соліди та 2 денарія кожен рік; за випас – 

85 модіїв вина; 1 солід срібла, чиншу 28 солідів, 7 денаріїв, 

17 модіїв вина, 3 овець; 2200 ґонтин на третій рік.  

Є 5 з половиною сервільних мансів. Сплачують 

10 модіїв вина. 

Сплачують курчат із яйцями загалом 183.  

Сплачують 10 солідів в якості форкапія. 

 

85. В часи старого абата Альберіка
50

 зайшла певна 

жінка на імʼя Інґа, благородна, яка себе передала святому 

Герману, кожен рік сплачуючи 4 денарія. 

 

 

                                                 
47 Найвірогідніше суч. комуна Фурке (деп. Івлін), 7 км від Ла-Сель-Сен-Клу. 
48 Цей абзац доданий значно пізніше написання Поліптику.  
49 Суч. комуна Медан (деп. Івлін), що дійсно належав до графства Пінсере – pagus 

Pinciacensis. 
50 Роки абатства Альберіка – 987-990. 
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VIII. Короткий опис Новігента
51

.  

Є в Новігенті господський манс з будинком та іншими 

будівлями в достатній кількості. 

Є там орної землі 3 культури, котрі мають 55 бонуаріїв 

та можливо посіяти там модії пшениці. 

Є там винограднику 41 з половиною арипен, де можна 

зібрати 300 модіїв вина. 

Є там 43 арипени луки, де можна зібрати 120 возів сіна. 

Є там лісу, за оцінкою усього в обхід 15 льє, де можна 

прогодувати тисячу свиней.  

Є там 1 млин, з якого виходить річний ценз у 30 модіїв 

[зерна].  

2. Є там 1 церква. Належить тій церкві 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 1 арипен, луки 

2 з половиною арипени.   

3. Вульфард колон та дружина його вільна, на ім’я 

Ермоара, мають при собі 3 дітей таких імен, Вульфрік, 

Альдеберґа, Вульфільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв, винограднику 2 арипени, луки – 3 з 

половиною арипени. Сплачує на ворога вина 10 модіїв, за 

випас – модії 3, одне порося вартістю в один солід. Оре під 

озимину 6 пертик, під яровину 3 пертики. Польового, 

лісорубного, підвозного та ручного відробітку, скільки 

доручено. Курчат 3, яєць 15. Возить вино, як належить. 

100 ґонтин. Робить на луці один арипен.  

4. Бертульф літ та дружина його колона на ім’я 

Ґізоберґа, люди св. Германа; мають при собі 3 дітей таких 

імен: Акард, Аґенард, Аґія. Тримає вільний манс один з 

половиною, що має орної землі 3 бонуарії з половиною, 

2 арипени винограднику, 3 арипени луки. Сплачує так само. 

5. Хільдебальд колон та дружина його вільна на ім’я 

Трутліндіс, мають при собі 3 дітей таких імен: Фулькрай, 

Хільдрад, Маурсінда. Тримають 1 вільний манс із 

                                                 
51 Суч. комуна Ножан-л’Арто (Nogent-l'Artaud), деп. Ена, регіон О-де-Франс або 

Пікардія. 
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половиною, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

1 арипен з половиною, луки 5 арипенів. Сплачує так само. 

6. Ґерульф колон та дружина його колона на ім’я Сакса, 

люди св. Германа. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

2 бонуарії з половиною, винограднику 2 арипени з четвертою 

частиною арипена. Оре під озимину 4 пертики, під яровину 

2 пертики. Інше сплачує як Вульфард.  

7. Ґодехарій, колон святого Германа, має при собі двоє 

дітей таких імен: Бертрад, Берлоїндіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 1 арипен, 

луки 5 арипенів. Сплачує так само. 

8. Ґіслольд, колон святого Германа, має при собі 

1 дитину на ім’я Ґісліндіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 1 арипен та четверту 

частину арипену, луки 7 арипенів. Сплачує так само. 

9. Фулькоїн, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії з половиною, 

винограднику арипен 1 з половиною, луки арипен 1. Сплачує 

так само. 

10. Ерлефред та дружина його колона на ім’я Ґрімільдіс 

мають при собі 3 дітей таких імен: Вальтґрімн, Ерлоїс, 

Ґоїтла. Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

1 з половиною бонуарій, луки 1 арипен, винограднику 

половину арипену. Сплачує вина за випас 1 модій, інше – як 

з половини манса.  

11. Ґіроїн колон та дружина його колона на ім’я 

Вальдеґардіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ґероард, Ґіроїс, Ґероільдіс, Мадаліндіс. Вульфрік 

колон та дружина його колона на ім’я Ґіслоара, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Ротмар, Ґіслоїн. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику арипен 1 з четвертою частиною 

арипену, луки 4 арипени. Сплачують так само. 

12. Хукбольд, колон святого Германа, має при собі 

матір та 2 братів таких імен: Ґісліндіс, Ґіследрудіс. Тримає 
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1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику 

арипен 1 та четверту частину арипену, луки 2 з половиною 

арипени. Сплачує так само.  

13. Фініт колон та дружина його колона на ім’я 

Хінкберта, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 3 бонуарії, винограднику арипен 1 та 

четверту частину арипену, луки 2 з половиною арипени. 

Сплачує так само.  

14. Флотґіс колон та дружина його колона на ім’я 

Ґодельґардіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Одельґіс, Теутґіс, Флотсідіс, Гільдеґардіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та одну 

антсінґу, винограднику 2 арипени, луки 3 арипени. Сплачує 

так само.  

15. Роїтль колон та дружина його колона на ім’я 

Адальберґа, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Аудоен, Ґодоальд, Савія. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 2 арипени, 

луки 1 арипен. Сплачує так само. 

16. Рутбальд колон та дружина його колона на ім’я 

Бірта, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Вітрамн, Фускільдіс, Ісґільдіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику 1 арипен, 

луки 5 арипенів. Сплачують так само. 

17. Хільдеґінґ, колон святого Германа, має при собі 

матір на ім’я Амальґардіс та брата на ім’я Вандреґарій та 

сестру на ім’я Евреґардіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 1 арипен, луки арипен 

один з половиною. Сплачує так само. 

18. Амбрік колон та дружина його, літа на ім’я 

Берінтільдіс, люди святого Германа; Амальґауд колон та 

дружина його, колона на ім’я Ернесідіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають манс вільний, що має орної землі 

5 бонуаріїв з половиною, винограднику арипен 1, луки 

3 арипени. Сплачують так само. 
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19. Сіґебольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Теудасія, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Сіґебранд, Ермбранд, Дроктеліндіс, Теутхільдіс, 

Сіґебурґіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику 2 арипени, луки 2 з половиною 

арипени. Сплачують так само. 

20. Ротхарій та дружина його, колона на ім’я 

Амальґільдіс, мають при собі 6 дітей таких імен: Ротліндіс, 

Ратхільдіс, Амальґардіс, Скопілій, Вальтхарій. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

2 арипени, луки 3 арипени. Сплачує так само. 

21. Теудольд, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 1 з 

половиною арипен, луки 2 з половиною арипени. Сплачує 

так само. 

22. Ратґіс та дружина його, колона святого Германа, 

мають при собі 3 дітей таких імен: Ерменарій, Ротхад. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 з половиною 

бонуарії, винограднику 1 арипен, луки 4 арипени. Сплачує 

так само. 

23. Вінеґарій, староста, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 1 арипен, луки 

3 арипени. Сплачує так само.  

24. Вульфеґауд, колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі бонуаріїв 5 з половиною, 

винограднику арипен 1 з четвертою частиною арипена, луки 

арипенів 2 з половиною. Відробляє у винограднику арипенів 

2. Барана – 1; вина за випас 3 модії. Оре під озимину пертики 

4, під яровину пертики 2. Польового, лісорубного, підвозного 

та ручного відробітку, скільки доручено. 100 ґонтин, 

курчат 3, яєць 15. 

25. Айульф, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

винограднику арипен 1, луки арипенів 6. Сплачує так само.  
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26. Ермґіль колон та дружина його, колона на ім’я 

Бальдеґардіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину на ім’я Ермесідіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 2 з половиною бонуарії, винограднику 1 арипен 

та третю частину арипену, луки арипенів 5 з половиною. 

Сплачує так само. 

27. Ґодельсад колон та дружина його колона на ім’я 

Аґентрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей, 

таких імен: Раґентрудіс, Вульфедрудіс, Вальтхільдіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику 

1 арипен, луки 2 арипени. Сплачує так само. 

28. Варімберт серв та дружина його, колона на ім’я 

В[у]арліндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей: 

Варлаїк, Ванарій. Тримає 1 сервільний манс, що має орної 

землі 4 з половиною бонуарії, винограднику 1 з половиною 

арипен, луки 2 арипени. Сплачує вина за випас 3 модії, 

1 барана. Відробляє у винограднику 4 арипени. Оре під 

озимину 3 пертики, під яровину пертику. Ручного, 

підвізного, польового та лісорубного відробітку, скільки 

доручено. Курчат 3, яєць 15, ґонтин 100, гірчиці повну ступу.  

29. Фредеґарій та дружина його, колона святого 

Германа на ім’я Анделіндіс, мають при собі 1 дитину на ім’я 

Фредек. Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 

2 бонуарії, винограднику арипен 1 та четверту частину 

арипену, луки арипен 1 з половиною. Сплачує так само. 

30. Ермерамн, колон святого Германа; Вульфін колон 

та дружина його, колона на ім’я Анструдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину, на ім’я Ансбольд. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику 2 арипени, луки 1 з половиною арипен. 

Сплачує так само.  

31. Хільдебод та дружина його, колона святого Германа 

на ім’я Ароїс, мають при собі 5 дітей таких імен: Хільдесмод, 

Айроальд, Хільдефред, Хаймерік, Ебреарій. Тримають 

1 сервільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 



112 

винограднику 1 арипен та четверту частину арипена, луки 

1 арипен. Сплачує так само. 

32. Еркамберт та дружина його, колона святого 

Германа на ім’я Адаліндіс мають при собі 4 дітей таких імен: 

Лантфред, Еркаліндіс, Ерменґардіс, Інґальберт. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику 1 арипен та три [четвертих] частини арипену, 

луки 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

33. Алаґіз літ та дружина його колона на ім’я 

Раґамбурґіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Раґамберт, Адальґіз. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 2 з половиною 

бонуарії, винограднику 1 арипен, луки 1 з половиною 

арипен. 

34. Ґодеберт колон та дружина його, колона на ім’я 

Раїнтліндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Раґамберт. Тримає 1 сервільний манс, що має орної 

землі 5 з половиною [бонуаріїв], винограднику дві [третіх] 

частини арипена, луки 4 арипени та дві [третіх] частини 

арипена. Сплачує так само. 

35. Ансеґіс та дружина його рабиня святого Германа, 

Ґіслеберґа, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей: 

Кустуїн, Ґунтфред, Ґаусфред, Амброзія. Тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, луки 

2 арипени, За це відробляє... Сплачує за це 1 барана вартістю 

4 денарії; 3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 2 пертики, під 

яровину – 1 пертику.  

36. Пробард, колон святого Германа, тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, луки 

4 арипени. Оре під озимину 2 пертики, під яровину – 

1 пертику. Курчат 3, яєць 15. У будь-який тиждень 

[відробляє] 3 дні. 

37. Евдальд серв та дружина його, колона на ім’я 

Ланда, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких 

імен: Хільдеберт, Хільдебранд, Лантфред, Ґаудія. Тримає 
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сервільний манс, що має орної землі 2 бонуарії з половиною, 

винограднику три [четвертих] частини арипена, луки – 

2 арипени. Сплачує за це 1 барана, вина за випас 3 модії. Оре 

під озимину 2 пертики, під яровину 1 пертику. 3 курчат, 

15 яєць. Польового, лісорубного, підвозного та ручного 

відробітку, скільки доручено.  

38. Ерлебальд, колон святого Германа, тримає половину 

мансу, що має 2 бонуарії орної землі, половину арипена 

винограднику, 1 арипен луки. 

39. Берноїс – 4 денарії, Ділеґільдіс так само, Ґріма так 

само, Хільделільдіс так само, Аутбольд так само. 

40. Вульфард має орної землі половину бонуарія; 

Ґодальхарій – 1 бонуарій; Флотґіс – половину бонуарія; 

Алакхіс – 1 бонуарій; Хільдеґін – 1 бонуарій; Ґіслольд – дві 

[третіх] частини бонуарія; Ерлефред – 1 з половиною 

бонуарій. Ґероїн – 1 бонуарій; Вульфрік – 1 бонуарій; 

Сікбольд – третю частину бонуарія; Варімберт так само; 

Пробард дві [третіх] частини бонуарія. 

41 Хельвідіс із синами своїми. 

42. Є в Новіґенті, згідно із тим, що вище записано, 24 з 

половиною вільні манси. Сплачують на військові дії 

205 модіїв вина, за випас – 74 [модії] вина, 20 з половиною 

поросят, 4 барани, 74 курчатка з яйцями. 

Є сервільних мансів 10. Сплачують за випас вина 21 з 

половиною модій, 8 з половиною баранів, 650 ґонтин, курчат 

з яйцями – 30.  
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IХ. Короткий огляд Вілламільт
52

. 

1. Є у Вілламільт власницький манс з будинком та 

іншими будівлями в достатній кількості. Є там 21 культура, 

великі та малі в усіх трьох деканіях, що мають 446 бонуаріїв, 

де можна посіяти 1500 модіїв зерна; старого винограднику – 

68 арипенів, нового винограднику, який насадив пан Ірмінон 

– 17 арипенів, з яких можна зібрати 150 модіїв вина; луки – 

76 арипенів, з яких можуть бути зібрані 100 возів сіна. Є там 

лісу, пригодного до випасу свиней, в усіх деканіях 

70 бонуаріїв, в яких можна прогодувати 100 свиней. Нового 

же [лісу], який наказав зростити пан Ірмінон – 7 бонуаріїв.  

2. Є між Вілламільт та Альнідом
53

 22 млини, що 

приносять загалом 1490 модіїв живого зерна, 177 модіїв 

солодового сусла
54

, 16 солідів срібла, 12 жирних свиней, 

36 відгодованих курей, 600 яєць. Кожного разу дають 

2 денарії з кожною жирною свинею, яку дають. І якщо ті, хто 

у Вілламільт наглядають за тими млинами, зможуть сліймати 

вугря, сплачують за це 100, що разом складає 900 [денаріїв?]. 

Якщо ж вони нічого не зможуть здобути, нічого за це не 

платять.  

3. Є однак там 4 млини, які збудував пан Ірмінон, які 

досі ще не обкладені чиншем. 

4. Є там церква, добре споруджена, на честь святого 

Мавриція
55

. Належать цій церкві власницької землі 

                                                 
52 Суч. комуна Вільме-сюр-Ер (Villemeux-sur-Eure), деп. Ер-і-Луар. Первісною 

назвою була Villa Militum або Villa Militis. Поселення в Х ст. було інфеодовано до 

сеньйорії Ножан-ль’Ерембер (суч. Ножан-ле-Руа), тримач якої втім знаходився у 

вассалітеті до Сен-Жермен-Де-Пре. 1180 року це був Радульф де Тені. 1219 р. 

Ножан перейшов до королівського домену.  
53 Оне-су-Кресі у 12 км від Вільме-сюр-Ер. Млини розташовувались на річках Ер 

та Блез. 
54 В тексті de braciis. Bracium (bracis, braseum etc.) – старовинне кельтські слово, 

що означає солод. У виробництві солода млин не потрібен. Однак перед 

виробництвом солодового (пивного) сусла, солод необхідно роздрібнити або 

перемолоти, що й пророблялось на тих млинах.  
55 Церква Сен-Моріс і зараз існує у Вільме-сюр-Ер. Теперішня будівля 

споруджена у ХV-ХVI ст. з окремими збереженими частинами, що походять з 

ХI ст. 
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24 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 4 арипени, 

пасовиська – 1 бонуарій.  

Належать цій церкві 6 мансів; вогнищ же 16. Землі 

загалом мають 74 бонуарії, луки – 1 арипен, пасовиська – 

1 бонуарій. Сплачують на ворога 12 солідів срібла, 

подушного – 6 солідів, 35 модіїв полби, 54 курча з яйцями, 

700 дранок, 700 ґонтин. 

Є там 13 госпіцій, які відробляють 1 день в будь-який 

тиждень, якщо їх нагодує. 

5. Є там інша церква, добре споруджена, на честь святої 

Марії
56

, яка підлежить вищезмальованій церкві. Цій церкві 

належать 4 бонуарії орної землі, 1 арипен луки, 1 бонуарій 

лісу та два серви.  

6. Є в Бідоліді
57

 церква добре споруджена. Належать до 

цієї церкви 6 госпітів. Є у цього пресвітера та цих госпітів 

20 бонуаріїв орної землі, 3 бонуарії пасовиська. Сплачують 

разом на ворога 16 денаріїв, подушного – 2 соліди, 

августатика – 2 денарії, 20 секстаріїв полби, 15 курчат з 

яйцями. Відробляють 1 день в будь-який тиждень, та 2 в 

жнива. Орють половину риги.  

7. Є у Віллі Гізона
58

 церква добре споруджена. 

Належать цій церкві 12 бонуаріїв орної землі.  

8. Вульфрамн, староста та колон, і дружина його, 

колона на ім’я Леутґардіс. Ці є їхні діти: Ґодеверт, Мавронт, 

Ґульфрамн, Осанна, Елісанна, Ґодальсіндіс. Він живе у Віллі 

Теодульфа
59

. Тримає 2 вільних манса, що мають 36 бонуаріїв 

орної землі. І наглядає там за службою; і сплачує коня та 

                                                 
56 Церква Нотр-Дам-де-Вільме в ХI ст. стала пріоратом, залежним від абатства 

Нотр-Дам-де-Кулон. Її було знищено під час Французької революції. 
57 Суч. комуни Ле-Булле-Тьєррі, Ле-Булле-Мівой та Ле-Булле-ле-Дез-Еґліз (деп. 

Ер-і-Луар), що всі знаходяться на відстані 5-7 км одна від одної та межують із 

Вільме-сюр-Ер. Розділення перших двох топонімів прослідковують з ХII ст. В 

ХIII ст. Ле-Булле-Тьєррі була сеньйорією, залежною від шателена Ножан-ле-Руа. 
58 Комуна Жіронвіль-е-Невіль увійшла у 1972 р. до складу комуни Трамбле-ле-

Вілляж (деп. Ер-і-Луар). 
59 Найближчий відповідник – суч. комуна Тіонвіль-сюр-Оптон (деп. Івлін) в 15 км 

на північний схід від Вільме. 
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випасає іншого; і дає на Різдво Господнє 4 свиней, двох 

великих та двох малих, і 1 корову.  

9. Іворій колон і дружина його колона на ім’я Ерміна. 

Цє їхні діти: Ерменґардіс, Фруда, Адальбурґіс. І Фродак 

колон і дружина його, колона на ім’я Аїтла. Це їхні діти: 

Леутґардіс, Фротбурґіс. І Фродоард і дружина його, колона 

на ім’я Ербедільдіс. Це їхні діти: Адоард, Хільдоард, 

Ербоард, Акберґа. Всі вони є людьми святого Германа; 

живуть у Вілламільт, тримають 1 вільний манс, що має 

11 бонуаріїв орної землі, половину арипена винограднику. 

Якщо мають з чого, сплачують на ворога половину бика, 

якщо не мають з чого сплатити половину бика, сплачують 

4 баранів; і кожний – 4 денарії за свою голову. Ліньяриції з 

усіх – 4 денарії; 5 модіїв полби на випас коня. 100 дранок, 

якщо їм не наданий ліс; якщо ж наданий ліс – 200 віддають; і 

ті, які тримають цей манс, відвозять ці дошки на господське 

подвірья. І половина тих дранок залишається на 

господському подвір’ї, іншу ж половину з двох мансів везуть 

до монастиря. І сплачують разом 100 ґонтин, не з 

господського лісу, але зі свого заготовлених. 6 курчат з 

яйцями. Та сплачують на третій рік 1 однорічну овечку. 

Орють під озимину 4 пертики, під яровину – 2 пертики. 

Відробляють в полі скільки буде необхідно, та коли не 

орють, відпрацьовують три дні ручного відробітку. Та 

роблять весь рік поміж усіма трьома деканіями 1 віз 

вікаріски
60

, якщо їм доручено.   

10. Ванульф колон і Вінеґіз, колон, люди святого 

Германа. Ці двоє живуть у Вілламільт. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 1 арипен 

винограднику. Відробляють так само.  

11. Адалільдіс, колона святого Германа. Ці її діти: 

Ракберт, Інґальберт. Та Бон. І Варімфрід колон, і дружина 

його, колона на ім’я Вінеґардіс, люди святого Германа. Ці 

                                                 
60 Wicharisca. Припускається, що це різновид підвозного відробітку, можливо 

підвоз гороху.  
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троє живуть у Вілламільт. Тримають 1 манс, що має 

10 бонуаріїв орної землі, луки – 2 арипени, винограднику – 

четверту частину арипена. Сплачують так само. 

12. Алак колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґенґундіс. Це їх діти: Остревальд, Салак, Блатфрід, Амак, 

Дедоїк. І Вінеґауд колон. Це – його діти: Остревольд, Ґріма, 

Вінебурґіс, Остревольда, Адальґріма. Та Ґероард колон і 

дружина його, колона на ім’я Адальтрудіс. Це – їхні діти: 

Ґерард, Ермольд, Ґерлау. Ці троє живуть у Вілламільт. 

Тримають 1 вільний манс, що має 9 бонуаріїв орної землі, 

1 арипен луки. Сплачують так само.  

13. Монтрамн чужоземець і дружина його, колона на 

ім’я Ерменавра. Це – їхні діти: Ерменарій, Ерменульф, 

Ерменільдіс, Ерменґардіс. І Адальґіз колон і дружина його, 

колона на ім’я Райнтільдіс: Адалард – їх син. І Ландольд 

колон і дружина його, колона на ім’я Леутрудіс. Це – їхні 

діти: Ґаусбальд, Леуто, Ґіслебальд. Ці троє живуть у 

Вілламільт. Тримають 1 манс, що має 12 з половиною 

бонуаріїв орної землі, половину арипена виноградників, 

шосту частину арипена луки. Сплачують так само.  

14. Ґерурф колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґамальтрудіс. Та Адреґауд колон і дружина його, колона на 

ім’я Ансеґундіс. Це – їхні діти: Адреґундіс, Ерменґардіс. Ці 

двоє живуть у Вілламільт. Тримають 1 вільний манс, що має 

13 з половиною бонуаріїв орної землі, половину арипена 

луки. Сплачують так само.  

15. Аклуїн колон. Це – його діти: Аклеард, Ґамальберт, 

Доденільдіс, Акледонія, Даґуїн, Бальдрамн. І Амальґауд 

колон, і дружина його, колона на ім’я Аґана. Це – їхні діти: 

Аґан, Ґамальбольд, Амальґільдіс, Аклеїльдіс, Амальґіс. І 

Ґіслевольд, і дружина його, колона на ім’я Елісанна, з 

бенефіція Роткарія. Це – їхні діти: Інґальґарій, Інґальхард, 

Бернеард, Анстей, Ракберґа, Іоанна. Та Анседей колон. Ці 

четверо живуть у Вілламільт. Тримають 1 вільний манс, що 

має 12 бонуаріїв орної землі. Сплачують так само.  
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16. Аклуїн колон і дружина його, колона з бенефіція 

Фріґіака на ім’я Теутліндіс. Це – їхні діти: Герман, Ербуїн, 

Ербона, Аклетрудіс. І Акбальд літ і дружина його, колона на 

ім’я Ульберта. Це – їхні діти: Теутбальд, Альдрада, Айтберґа. 

Ці двоє живуть у Вілламільт. Тримають 1 манс, що має 

10 бонуаріїв орної землі, четверту частину арипена 

винограднику, стільки ж луки. Сплачують так само. 

17. Ґерхай літ і дружина його, колона на ім’я 

Мадальхільдіс. Це – їхні діти: Адалард, Ґерард, Ґерхард, 

Ґерлай. Та Вандремар колон. Це – його діти: Еркамбальд, 

Вальтхільдіс, Вальдедрудіс. Та Ербуїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Елізабет. Це – їхні діти: Арвуїс, Ґерменарій, 

Ізентрудіс, Елізабіріс. Ці троє мешкають у Вілламільт. 

Тримають 1 манс, що має 11 з половиною бонуаріїв орної 

землі. Сплачують так само.  

18. Еркамбальда колона. Це – її діти: Еркамберт, 

Аркамбольд, Вільтрудіс. І Хільґадрудіс колона. Це – їхні 

діти: Хільґарн, Ґунтліндіс. І Марина колона, Хільдеґардіс – її 

донька. Й Ерменґардіс колон і дружина його, колона на ім’я 

Марія. Це – їхні діти: Марта, Ерменільдіс. Всі вони 

мешкають у Вілламільт. Тримають 1 вільний манс, що має 

16 бонуаріїв орної землі, половину арипена луки. Сплачують 

так само.  

19. Аларік і дружина його, колона на ім’я Дідохільдіс. 

Це – їхні діти: Аґенульф, Адальрік, Дідоїн, Адалард, Бетла, 

Берта. Та Дідоїн і дружина його, колона на ім’я Ратбурґіс. Це 

– їхні діти: Дедоард, Адальрід. Ці двоє мешкають у 

Вілламільт. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачують так само.  

20. Фаруїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменільдіс. Це – їхні діти: Ерментей, Хабунд, Сіґедей, Деда. 

Та Ґендрад колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільдебурґіс. Це – їхні діти: Хільдеґарій, Вальткарій, Анстей, 

В[у]їнефрід, Адальсіндіс. Ці двоє мешкають у Вілламільт. 
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Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

луки – половину арипена. Сплачують так само.  

21. Ербемар колон і дружина його, колона святого 

Германа, з Калау
61

, на ім’я Айрбольда. Це – їхні діти: 

Ґотманн, Наталіс, Адальфріда. Та Хільдеґарій колон. І 

Леульф колон і дружина його, колона на ім’я Ерменберґа. Це 

– їхні діти: Ансеґільдіс, Ауткарій, Аутберт, Остреарій. Та 

Агрісма колона. Це – їхні діти: Аґрамн, Інґа. Та Юдінґа 

колона. Це – її діти: Юткарій, Юдельхільдіс, Луппа. Всі вони 

мешкають у Вілламільт. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 10 з половиною бонуаріїв. Сплачують так само.  

22. Фрутґауд чужеземець. Це – його діти: Адреґауд, 

Фрутліндіс. І Фулькадрамн колон і дружина його, колона на 

ім’я Оделіндіс. Це – їх діти: Фулькрай, Фулькарій. І Блідрік 

колон. Всі вони мешкають у Вілламільт. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, луки – половину 

арипена. Сплачують так само.  

23. Ерменарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Валаґіс. Це – їхні діти: Вальтхад, Ермальд, Адальмунд, 

Остревальд. Вони мешкають у Вілламільт. Тримає 1 манс, 

що має орної землі 12 бонуаріїв, луки – половину арипена. 

Сплачує так само.  

24. Ідульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Атлеверта. Це – їхні діти: Ітґауд, Острурф. І Вальдеґауд 

колон і дружина його, колона на ім’я Клемента. Це – їхні 

діти: Адаларій, Стадія. Та Хільдоард колон і дружина його, 

колона на ім’я Вальдохільдіс. Це – їхні діти: Хільдеґауд, 

Хільдеґардіс, Хільдуїс, Адальхільдіс. Всі вони мешкають у 

Вілламільт. Тримають 1 манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – половину арипена. Сплачують 

так само.  

                                                 
61 Завдяки диплому Карла Лисого від 872 року відомо, що Калау – одне із 

володінь абатства Сен-Жермен в окрузі Етампуа. Суч. комуни Шало-Сен-Мар та 

Шалу-Муліне (деп. Ессонн). 
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25. Ермбальд колон. Та Ерменальд літ і дружина його, 

літа на ім’я Ада. Це – їхні діти: Адалард, Ґербальд, 

Ерменільдіс. І Фрутберт колон і дружина його, колона, на 

ім’я Ульберта. Це – їхні діти: Ульберґа, Домлеверґа, 

Фроткарій, Фрудольд, Фротберт; ці троє є літами, 

народженими від матері-літи. Ці двоє живуть у Вілламільт. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

луки – половину арипена. Сплачують так само. 

26. Остребольда колона; Адальґіз – її син. Та Еодульф 

колон і дружина його, колона на ім’я Ада. Це – їхні діти: 

Адребальд, Аутрудіс, Евтхарій. Еоделільдіс. Та Еодальбольд 

колон і дружина його, колона на ім’я Вілла. І Сайсберт колон 

і дружина його, рабиня на ім’я Хільдрада. Всі вони 

мешкають у Вілламільт. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 13 бонуаріїв. Сплачують так само. 

 

Про Віллу Флоґіль 

27. Адрехарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ада. Це – їхні діти: Адальтей, Адрехільдіс, Адреґундіс. І 

Андеґауд колон і дружина його, колона на ім’я Вальдрада. 

Це – їхні діти: Ґеровільдіс, Сакса. Ці двоє мешкають у 

Флогілівіллі. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – 1 арипен, лісу – бонуарій. Сплачують так 

само.  

28. Ґербольд колон і дружина його, колона з бенефіція 

Ремеґа на ім’я Ульфіна; та Данд колон; та Адальбольд колон; 

та Вальтхарій колон і дружина його колона на ім’я 

Вінебурґіс. Це – їхні діти: Вінеґауд, Ютрад, Віневольд, 

Адальґундіс. Та Ава колона. Це – її діти: Еврехард, …. Всі 

вони мешкаються у Флоґільвіллі. Тримають вільний манс, 

що має орної землі 12 бонуаріїв, 1 арипен винограднику, 

стільки ж луки, 1 бонуарій пасовиська. Сплачують так само.  
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Про Левенфонтану
62

 

29. Вальтхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Іземберґа; й Адальрік колон; та Ербуїн, колон бенефіція 

Теодона, і дружина його, колона на ім’я Ґіследрудіс. Це – 

їхні діти: Ґрімбальд, Ербона, Ґіслеверґа, Аклебольда. Всі 

вони мешкають в Левана Фонтані. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 17 бонуаріїв, пасовиська – 2 бонуарії. 

Сплачують так само.  

30. Адальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Райнісма. Це – їхні діти: Райнард, Ермуїн, Раґенільдіс. Та 

Альдальд колон і дружина його, колона на ім’я Відохільдіс. 

Це – їхні діти: Альдоард, Альдоїльдіс. Ці двоє мешкають в 

Левенфонтані. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – половину арипена, лісу – стільки ж. 

Сплачують так само. 

31. Ґерульф колон і дружина його, колона бенефіція 

Амікона на ім’я Сіґенільдіс; і Рандінґ колон і дружина його, 

колона на ім’я Аґна. Це – їхні діти: Ратфрід, Ульфеґауд, 

Ґеронцій, Рандінґ, Ратбурґіс. Ці двоє мешкають в 

Левенфонтані. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

14 бонуаріїв, луки – 1 арипен, пасовиська – 1 бонуарій. 

Сплачують так само.  

32. Ерменґауд колон; і Мадальґауд колон і дружина 

його, колона на ім’я Аґенфлідіс. Це – їхні діти: Мадалькарій, 

Мадальґіс, Мадальберта, Інґофлідіс, Сіґрада, Мадальґудіс. Ці 

двоє мешкають в Левенфонтані. Тримають 1 манс, що має 

орної землі 12 бонуаріїв, луки – 1 арипен, пасовиська – 

1 бонуарій. Сплачують так само.  

33. Нодальрік колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґантрудіс. Це – їхні діти: Нодальґіс, Нодальґріма, 

                                                 
62 Levenfontana. Найближче, етимологічно близьке місце – це Левенвіль (деп. Ер-

і-Луар), історія якого добре прослідковується лише з ХVI ст. Але він знаходиться 

на відстані 30 км від Вільме. Однак ще в ХIII ст. Левенфонтен зустрічається в 

якості сеньйорії в районі сучасної комуни Вільє-ле-Мор'є, набагато ближче.  
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Нодальтрудіс. І Нодальґауд колон і дружина його, колона на 

ім’я Аґенільдіс. Це – їхні діти: Нодальберт, Аґенольд. І 

Маврин колон і дружина його, колона на ім’я Хільдегардіс; 

та Аклуїн колон і дружина його, колона на ім’я  Акледрісма. 

Це – їхні діти: Аклевольд, Аклемар, Аклоїльдіс, Альда, 

Акленільдіс. Всі вони мешкають в Левенфонтані. Тримають 

1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, луки – половину 

арипена. Сплачують так само.  

 

Про Сонтері Понс
63

 

34. Ґерульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Фрамнехільдіс. Це – їхні діти: Ґерай, Ґраульф, Ґероїльдіс. Та 

Ансґіз колон і дружина його, колона на ім’я Адалільдіс; 

Адальсіндіс – їхня донька. Та Бернеґауд колон і дружина 

його, колона з бенефіція Теодона на ім’я Остревольда. Ці 3 

мешкають в Сонтері Понсі. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 19 бонуаріїв, луки – 4 арипени, пасовиська – 

1 бонуарій. Сплачують так само. 

35. Ґаменульф і дружина його, колона на ім’я 

Мадальґудіс; та Айрін колон і дружина його, колона з 

бенефіція Амікона на ім’я Сіґемберґа; і Леутад колон. Всі 

вони мешкають в Сонтері Понсі. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 20 бонуаріїв, луки – 3 арипени. 

Сплачують так само.  

36. Ермольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерміна. Це – їхні діти: Ерменрік, Ерменарій. Та Ріґін колон; 

та Аґентей колон і дружина його, колона на ім’я Мартина. 

Всі вони мешкають в Сонтері Понсі. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 20 бонуаріїв, луки – 1 арипен. 

Сплачують так само.  

 

                                                 
63 Sonteri Pons – Міст Сонтера, первісно Міст Свінтхарія або Сойнтхарія. В 

околицях Вільме відповідник не зберігся, але можливо, що йдеться про комуну 

Шарпон (деп. Ер-і-Луар), що розміщена в 4 км на північ від Вільме.  
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Про Аудрію
64

.  

37. Рандуїн колон і дружина його, колона з бенефіція 

Ґаусбальда на ім’я Ґріма; та Адремар колон і дружина його, 

колона на ім’я Альсінія; Рестовільдіс – їхня донька. Та 

Амальберт колон і дружина його, колона на ім’я Теутліндіс. 

Це – їхні діти: Теутберт, Теутбальд, Адальґудіс, Теутхільдіс. 

Всі вони мешкають в Аудрії. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 15 бонуаріїв, пасовиська – 1 бонуарій. 

Сплачують так само. 

38. Аґанфред колон. Це – його діти: Аґенард, 

Хінкбальд, Інґальберт, Хінкарій, Аґентрудіс. І Ґеросм колон і 

дружина його, колона на ім’я Адальґільдіс. Це – їхні діти: 

Адалькарій, Адальхельм, Сіґедрудіс. Ці двоє мешкають в 

Аудрії. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, лісу – 1 бонуарій. Сплачують так само. 

39. Маркамар колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальґріма; та Адалульф колон і дружина його, колона на 

ім’я Адальґудіс. Це – їхні діти: Адалольд, Ґунтард. Ці двоє 

мешкають в Аудрії. Тримають 1 манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, пасовиська – 1 бонуарій. Сплачують так само. 

40. Еодальхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґерхільдіс. Це – їхні діти: Аклеард, Морелл. Та Інґальбольд 

колон і дружина його, колона на ім’я Еркантрудіс. Це – їхні 

діти: Ерканард, Ґодальберта, Інґальбурґіс, Ґоделіндіс. Та 

Ерміна колона. Це – її діти: Аклеарій, Теодохільдіс. Всі вони 

мешкають в Аудрії. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 12 бонуаріїв. Сплачують так само.  

 

                                                 
64 Суч. комуна Уер (Ouerre) в департаменті Ер-і-Луар, в 3 км на північ від Вільме.  
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Про Ульмід
65

 

41. Бенедикт колон і дружина його, колона на ім’я 

Ульберґа. Це – їхні діти: Фулькрай, Фульберт. Він мешкає в 

Ульміді. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв. Сплачує так само. 

42. Бертхад колон, і Додеверт колон, і Додальд літ, та 

Ансеґауд літ, і Ґіреверт літ. Всі вони мешкають в Ульміді. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

43. Еврехард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіслоїльдіс. Це – їхні діти: Ґіслоїн, Вінебольд, Фрудоїн, 

Фрудіна, Ебрехард, Ґісліндіс, Ґісла, Мадальфрід, Фротхард, 

Фротберґа. Та Ґерл колон і дружина його, колона на ім’я 

Ульмеда. Це – їхні діти: Ґіроард, Ерменґардіс. Ці двоє 

мешкають в Ульміді. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 16 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачують так 

само.  

44. Бернеард колон і дружина його, колона на ім’я Ава. 

Це – їхні діти: Пасквільдіс, Еодальбурґіс. І Бернеґарій колон. 

Ці двоє мешкають у Вілларі. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 13 бонуаріїв. Сплачують так само.  

 

Про Касдон
66

 

45. Адреґарій колон; і Ратґауд колон і дружина його, 

колона на ім’я Флабія. Це – їхні діти: Ратґарій, Трутґауд, 

Трудуїн, Ратґауд, Трудуїльдіс. Ці двоє мешкають в Касдон. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

луки – третю частину арипена, пасовиська – 1 арипен. 

Сплачують так само. 

46. Евтхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальхільдіс. Це – їхні діти: Евтхарія, Айрліндіс. Вони 

мешкають в Касдон. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

                                                 
65 Назву асоціюють або з суч. комуною Ормуа, або з Лорме. Обидві – деп. Ер-і-

Луар, перша – в 7 км на південь від Вільме, друга – в 7 км на південний схід.  
66 Суч. комуна Шодон (деп. Ер-і-Луар) в 3 км на південий схід від Вільме. 
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землі 16 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

3 арипени, новонасадженого лісу – 1 з половиною бонуарій. 

Сплачує так само.  

47. Левдо колон і дружина його, колона на ім’я Ґодема. 

Він мешкає в Касдон. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 16 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 

3 арипени, лісу – 1 з половиною бонуарій. Сплачує так само. 

48. Іктр колон і дружина його, колона на ім’я Аґіна; 

Ерменрік – їхній син. І Альдульф колон; і Ґодефрід колон; і 

Ермуїн, колон з бенефіція Фріґея, і дружина його, колона на 

ім’я Ґірохільдіс. Це – їхні діти: Ермоард, Ермохільдіс. Ці троє 

мешкають в Касдон. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 14 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачують так само. 

49. Евдо колон; Ізада та Адрама – його сестри. Та 

Хільдуїн колон і дружина його, колона на ім’я Ерменґауда. 

Хільдоара – їхня донька. Ці двоє мешкають в Касдон. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

луки – 2 арипени. Сплачують так само.  

50. Давид колон і дружина його, колона на ім’я Інґа. Це 

– їхні діти: Альбуїн, Альбрік, Лантсера. Та Теутхард колон і 

дружина його, колона на ім’я Елія. Це – їхні діти: Аноїльдіс, 

Ерменрік, Теутґардіс. І Стабіліс колон; і Ґунтхельм. Всі вони 

мешкають в Касдон. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 11 з половиною бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – третю частину арипена. Сплачують так само. 

51. Дідрад колон і дружина його, вільна на ім’я 

Ґерліндіс. Це – їхні діти: Лайпінґ, Еркамбальд, Осанна, 

Дедоїльдіс, Ґоделіндіс. Та Одальрік колон і дружина його, 

колона на ім’я Евда. Це – їхні діти: Стефан, Адальрік, 

Еодільдіс. Ці двоє мешкають в Касдон. Тримають 1 манс, що 

має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – стільки ж, пасовиська – половину бонуарія. 

Сплачують так само.  
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Про Віллу Манульфа
67

 

52. Рестад колон і дружина його, колона на ім’я 

Леутальда. Це – їхні діти: Леутберґа, Мадальберта. Та 

Беральд колон і дружина його, колона на ім’я Леодоїльдіс. 

Це – їхні діти: Альда, Береґільдіс, Ґаусбальд. Ці двоє 

мешкають у Віллі Манульфа. Тримають 1 манс, що має орної 

землі 14 бонуаріїв, луки – четверту частину арипена, 

пасовиська – 1 арипен. Сплачують так само.  

53. Аґедей колон і дружина його, колона на ім’я 

Альфазія. Це – їхні діти: Адалькарій, Аґетей, Анседей, 

Аґітонія. Та Старкарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Оделільдіс. Ці двоє мешкають у Віллі Манульфа. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, луки – 

четверту частину арипена, пасовиська – 1 бонуарій. 

Сплачують так само. 

54. Інґадрамн колон і Вінеґауґій колон. Ці двоє 

мешкають у Віллі Манульфа. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 14 бонуаріїв, пасовиська – 1 бонуарій. 

Сплачують так само.  

 

Про Віллу Модіна
68

 

55. Ґунтхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґоделіндіс; Ґунтхард – їхній син. Та Амальґауд колон і 

дружина, колона на ім’я Сіґедрудіс. Це – їхні діти: 

Ґаусліндіс, Амальвара. Та Ґрімо колон. Ці троє мешкають у 

Віллі Модіна. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв. Сплачують так само. 

56. Ерменґардіс колон і дружина його, колона на ім’я 

Сіклеверґа. Це – їхні діти: Ерменґауд, Сікледульф. І Ратмунд 

колон і дружина його, колона на ім’я Одальтрудіс. І Ратґауд 

колон; і Сікледульф колон і дружина його, колона на ім’я 

                                                 
67 Видавці відносять це місце до суч. комуни Марвіль-Мутьє-Бруле (деп. Ер-і-

Луар), 5 км на захід від Вільме. 
68 Суч. комуна Муенвіль-ля-Желен (Moinville-la-Jeulin), деп. Ер-і-Луар, в 37 км на 

південь-південний схід від Вільме. 



127 

Сіґебурґіс; Сіґебранд – їхній син. Ці 4-ро мешкають у Віллі 

Модіна. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 

бонуаріїв. Сплачують так само. 

57. Ґіврольд, колон і декан, і дружина його, колона на 

ім’я Пінола. Це – їхні діти: Евтхарій, Андреас, Лахарудіс, 

Трутхільдіс, Отліна. Він мешкає в Касдон. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена, луки – 1 арипен, пасовиська – половину 

бонуарія. Мусить сплачувати так само, але, внаслідок служби 

сплачує в травні 5 солідів та пасе коня. Відробляє ригу та 

польовий відробіток.  

58. Ульфард, колон та молодший декан, і дружина його, 

колона на ім’я Ава. Це – їхні діти: Мерульф, Ульфільдіс. Він 

мешкає у Вілламільт. Тримає четверту частину мансу, що 

має орної землі 5 з половиною бонуаріїв. Оскільки наглядає 

за службою, нічого за це не відробляє, ані ригу, ані польовий 

відробіток.  

 

Про деканію Варімберта 

59. Ерментей колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільдеґардіс. Це – їхні діти: Хільдебранд, Хільдоард, 

Хільдуїс, Леутґардіс, Ерментарія. Він мешкає у Віллі Ґізона. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 18 бонуаріїв. 

Сплачує весь чинш так само, як і вищеназвані.  

60. Ерлуїн колон і дружина його, колона з бенефіція 

Ґельрада на ім’я Раґанберґа; та Стефан колон. Ці двоє 

мешкають у Віллі Ґізона. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 13 бонуаріїв. Сплачують так само.  

61. Ґодоїн колон. Це – його діти: Амальберт, Раґанфред, 

Райнхільдіс, Андрісма. Та Ґундоїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Адальґудіс. Це – їхні діти: Хільдуїн, Ґунберґа. 

Ці двоє мешкають у Віллі Ґізона. Тримають 1 манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв. Сплачує так само.  

62. Ґодальрік колон. Він мешкає у Віллі Ґізона. Тримає 

1 манс, що має орної землі 10 бонуаріїв. Сплачує так само.  
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63. Вінеарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґерхільдіс; Вінеґіз – їхній син. І Ерканольд колон. Ці двоє 

мешкають у Віллі Ґізона. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв. Сплачують так само.  

64. Ібуїн колон; і Флодоїн колон і дружина його, колона 

на ім’я Ґауструдіс. Це – їхні діти: Флудоїк, Флодоґільдіс, 

Флодоард, Ґірард. Ці двоє мешкають у Віллі Ґізона. 

Тримають 1 манс, що має орної землі 10 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

65. Дроард колон і дружина його, колона на ім’я 

Мадальберта; Дроктарн – їхній син. Та Аузухільдіс колона. 

Це – її діти: Айстульф, Форстульф, Ерпульф, Вінеґардіс. Та 

Інґальберт колон і дружина його, колона на ім’я Маданільдіс; 

Адальберт – їхній син. Ці троє мешкають у Віллі Ґізона. 

Тримають 1 манс, що має орної землі 11 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

66. Ерменґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Вінехільдіс. Це – їхні діти: Ермбальд, Ратфрід, Ратберт. Та 

Ювіна колона. Це – її діти: Іво, Адрабольда. Вони тримають 

1 манс, що має орної землі 11 бонуаріїв. Сплачують так само.  

67. Ґодоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Евренґардіс; Ґоделільдіс – їхня донька. Та Аркамар колон і 

дружина його, колона на ім’я Аґембурґіс. Це – їхні діти: 

Аґамбальд, Адальфрід, Аґрісма. Вони мешкають у Віллі 

Ґізона. Тримають 1 манс, що має орної землі 10 з половиною 

бонуаріїв. Сплачують так само.  

68. Ґаусбальд колон тримає 1 манс, що має орної землі 

15 з половиною бонуаріїв. Сплачує так само. 

69. Адальхільдіс колона. Це – її діти: Додо, Еоделільдіс, 

Адальбурґіс, Хільдебурґіс. Ця тримає 1 манс, що має орної 

землі 15 бонуаріїв. Сплачує так само.  

70. Ґаусберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Альтхільдіс. Це – їхні діти: Ульфланд, Леутхарій. Та 

Ерменґард колон і дружина його, колона на ім’я Аклісма. Ці 
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тримають 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

 

Про Паніс Коктус
69

 

71. Урсмар колон і дружина його, колона на ім’я 

Бернеґільдіс. Це – їхні діти: Урсольд, Бернеґард. Він мешкає 

в Пані Кокті. Тримає 1 манс, що має орної землі 15 бонуаріїв. 

Сплачує так само. 

72. Фротберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґофлідіс. Це – їхні діти: Фротбурґіс, Інґелільдіс, 

Електрудіс, Інґальґардіс. І Ландрад колон і дружина його, 

колона на ім’я Альдрісма; Рестад – їхній син. Ці тримають 

1 манс, що має орної землі 16 бонуаріїв. Сплачують так само.  

73. Валамей колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґероїльдіс. Це – їхні діти: Валанд, Бернеард, Валамільт. І 

Мартин літ; та Адальґільдіс літа; та Ґіведрудіс літа. Ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 16 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

74. Старкульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Хінкфлідіс; і Танкульф, колон. Ці тримають 1 манс, що має 

орної землі 14 бонуаріїв. Сплачують так само.  

75. Валатей колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґодальберта. Це – їхні діти: Ратхард, Ґодалькарій, Валекарій, 

Вальткауд. Цей тримає 1 манс, що має орної землі 

20 бонуаріїв. Сплачує так само.  

76. Алатей колон і дружина його, колона на ім’я 

Ізамбурґіс; Анстрада – їхня донька. Та Ратфрід колон і 

дружина його, колона на ім’я Адальґудіс. Ці тримають 

1 манс, що має орної землі 16 бонуаріїв. Сплачують так само.  

 

                                                 
69 De Pane Cocto. Йдеться про суч. Панкуа, частину комуни Буллє-ле-Дез-Егліз 

(Le Boullay-les-Deux-Églises). 
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Про Альнід
70

 

77. Алькісм колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменґардіс. Це – її діти: Аклольд, Ґауда. Та Раґенард колон і 

дружина його, колона на ім’я Адальхільдіс. Це – їхні діти: 

Амалькарій, Амальґауд, Раґамберґа, Раґена, Ратберґа. Ці двоє 

тримають 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

78. Фротхай літ; і Адальґіз колон; та Альтуїн літ і 

дружина його, колона на ім’я Вінедрудіс; і Ратхарій колон; і 

Фротґауд літ і дружина його, колона на ім’я Адалонія. Всі ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 60 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

79. Ерменґардіс колон і дружина його, колона на ім’я 

Вінебурґіс. Це – їхні діти: Ерменарій, Крістофоль, Валькарій, 

Бальда. Та Вінеґарій колон і дружина його, колона з 

бенефіція Ґеррада на ім’я Валехільдіс; і Рікуїн колон і 

дружина його, колона на ім’я Фротхільдіс. Це – їхні діти: 

Фротмунд, Інґоїн. Всі ці тримають 1 манс, що має орної 

землі 14 бонуаріїв, лісу – 2 бонуарії. Сплачують так само.  

80. Дроктенґард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ландрісма; Аутліндіс – їхня донька. Та Ауткарій літ і 

дружина його, рабиня на ім’я Ландовільдіс; Фруткарій – 

їхній син. І Ґундоїн колон і дружина його, літа на ім’я 

Ґерберґа. Це – їхні діти: Ґундоард, Ґервей. І Ґундольд серв і 

дружина його, чужоземка на ім’я Нантоїльдіс. Всі ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 16 бонуаріїв, 

пасовиська – 5 бонуаріїв.  

81. Фрамбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Фротберґа; та Ансарій літ і дружина його, колона на ім’я 

Раймберта; та Бертульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Амальберґа. Це – їхні діти: Блатхарій, Детла. Та Ландей 

колон. Це – їхні діти: Лантберт, Ландольд, Лантсінд, 

                                                 
70 Суч. комуна Оне-су-Кресі (Aunay-sous-Crécy) деп. Ер-і-Луар. 
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Ландемія. Всі ці тримають 1 манс, що має орної землі 

16 бонуаріїв. Сплачують так само.  

82. Аклефред колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґрімхільдіс. Це – їхні діти: Ґрімхарій, Аклоїльдіс. І Ландрік 

колон та дружина його, колона на ім’я Маркадрудіс; 

Ландульф – їхній син. Та Андреверт колон і дружина його, 

колона на ім’я Райнхільдіс з прекарії Аклеверта. Всі ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 13 бонуаріїв, лісу – 

2 бонуарії. Сплачують так само.  

83. Вінкуїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутрудіс. Це – їхні діти: Раґанберт, Аутульф, Евруїн, 

Вінкоїльдіс. Цей тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

21 бонуарій, лісу – 1 бонуарій.  

84. Адалуїн колон і дружина його на ім’я Леудрісма. Це 

– їхні діти: Адальгіз, Адальвард, Ґаусуїн, Ґаусельм, Ансельм, 

Адальвільдіс, Адальвара. Та Мадальґільдіс колон. Це – його 

діти: Роткарій, Даґуїн, Даґа, Мадальвін, Мадалькарій. Ці 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 22 бонуарії, 

лісу – 2 бонуарії. Сплачують так само.  

85. Родоарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Фрамбольда. Це – їхні діти: Аґрамн, Радальд, Аґрісма, 

Хільдеґардіс. І Ратґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Фруда. Це – їхні діти: Радуїн, Ратбольд, Роткарій, Сінедрудіс. 

Ці тримають 1 манс, що має орної землі 24 бонуарії, 

пасовиська – 4 бонуарії. Сплачують так само.  

86. Бертоїн колон. Це – його діти: Вінмар, Вінкоард, 

Ансурік, Акуїн, Адальґудіс. І Дроктарн колон. Ці тримають 

1 манс, що має орної землі 18 бонуаріїв. Сплачують так само.  

87. Атмар літ і Асмунд літ. Ці тримають 1 манс, що має 

орної землі 15 бонуаріїв, луки – 1 арипен, лісосіки – 1 з 

половиною бонуарій. Сплачують так само.  

88. Аклульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Ермемберта. Це – їхні діти: Амалькарій, Акль, Ерменсінта. 

Та Альдр колон. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 
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20 бонуаріїв, луки – 1 арипен, лісосіки – 4 бонуарії. 

Сплачують так само.  

 

Про Бедолід 

89. Ґоденульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Ландедрудіс. Це – їхні діти: Лантберт, Ґодоїн, Ґоделільдіс. І 

Сікфрід колон і дружина його, колона на ім’я Альдісма; та 

Аґрамн колон. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв, лісосіки – 1 бонуарій. Сплачують так само. 

90. Еркахарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Маркадрудіс. Це – їхні діти: Ерканард, Маркард, Ерканільдіс. 

Та Ерлуїн колон і дружина його, колона на ім’я Вінебольда. 

Це – їхні діти: Ландісма, Вінеґардіс, Райнхільдіс. І Ґерольд 

колон і дружина його, колона на ім’я Ґейльсіндіс. І Ґіслольд 

колон і дружина його, колона на ім’я Хінкбольда; Ґісла – їхня 

донька. Усі ці тримають 1 манс, що має орної землі 

20 бонуаріїв, луки – половину арипена, пасовиська – 

2 бонуарії. Сплачують так само.  

91. Інґальхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Євгенія. Та Ґероард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґауструдіс; ці – їхні діти: Ґаусбальд, Ґейрад, Аґенольд, 

Ґерліндіс, Ґейрісма. Та Ґауйольд колон і дружина його, 

вільна на ім’я Інґальвіс. Всі ці тримають 1 манс, що має 

орної землі 21 бонуарій, лісосіки – 3 бонуарії. Сплачують так 

само.  

 

Про Віллу Сенарда
71

 

92. Кріад колон і дружина його, колона на ім’я Рестада; 

це – їхні діти: Леутґардіс, Адальґундіс, Адальберта. Та 

Маркамар колон і дружина його, колона на ім’я Ґрімоїльдіс; 

це – їхні діти: Сенард, Маркоїльдіс, Кріада, Ґодісма, 

Марканберґа, Маркохільдіс. Ці тримають 1 манс, що має 

                                                 
71 Сучасний відповідник Сенарвіль невідомий, однак селище Сенармон в межах 

комуни Байо-л’Евек (Bailleau-l'Évêque, деп. Ер-і-Луар), можливо є відозміненим 

Сенарвіль.  
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орної землі 21 бонуарій, пасовиська – 1 бонуарій. Сплачують 

так само. 

93. Ортрад колон і дружина його, колона на ім’я 

Блатберта; Бенедикт – їхній син. І Маркард колон. І Сенак 

колон. І Фрамбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Іземберґа; це – їхні діти: Ратхарій, Ґісла. Ці тримають 1 манс, 

що має орної землі 20 бонуаріїв, пасовиська – половину 

бонуарія. Сплачують так само.  

94. Амальґард колон і дружина його, колона на ім’я 

Берта; це – їхні діти: Берноала, Берноард. Та Іземберта 

колона; це – їхні діти: Рестаґн, Рамістаґн, Ґаутліндіс, 

Ізембурґіс. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

22 бонуарії, пасовиська – 1 бонуарій. Сплачують так само. 

95. Радалькарій колон; це – його діти: Бертхарій, 

Валафред, Ґаусберт, Ґаусбальд, Ратберґа. Та Інґальберт колон 

і дружина його, колона на ім’я Кріада; це – їхні діти: 

Крістофіл, Радоїльдіс. І Аклульф колон і дружина його, 

колона на ім’я Теодільдіс; це – їхні діти: Аклольд, Баракта, 

Отлільдіс. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

24 бонуарії. Сплачують так само.  

96. Блатфрід колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальберґа; це – їхні діти: Райнільдіс, Рестада. Та Райнґауд 

колон і дружина його, колона на ім’я Амальтрудіс. Ці двоє 

тримають 1 манс, що має орної землі 14 бонуаріїв. 

Сплачують так само. 

97. Інґедей колон і дружина його, колона на ім’я 

Еркадрудіс; це – їхні діти: Інґальмар, Ґодоїн. І Вальдеґарій 

колон і дружина його, колона на ім’я Ґоделільдіс; Ґоденія – 

їхня донька. Та Вінеґард, літ. І Бенедикт колон і дружина 

його, колона на ім’я Деодата; це – їхні діти: Іво, Івінґа. Всі ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 18 з половиною 

бонуаріїв, пасовиська – 1 з половиною бонуарій. Сплачують 

так само.  
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Про Віллу Левака
72

 

98. Адальґрім колон і дружина його, колона на ім’я 

Сіґоара. Це – їхні діти: Сіґеверт, Фулькоара. Він мешкає у 

Віллі Левака. Тримає 1 манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв. Сплачує так само. 

99. Андрамн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґріма. Це – їхні діти: Теодоен, Адальбурґіс, Фулькоїс. Він 

мешкає у Віллі Левака. Тримає 1 манс, що має орної землі 

21 бонуарій. Сплачує так само.  

100. Адальхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутліндіс; Адалард – їхній син. Та Амальтрамн колон. І 

Вінеґауд колон і дружина його, колона на ім’я Ерментрудіс. 

Усі ці тримають 1 манс, що має орної землі 17 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

 

Про Віллу Теудульфа 

101. Теутхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Фроделіндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Теутґардіс, Ґунтберґа. Та Уремар колон і дружина його, 

колона на ім’я Бенедикта. Ці двоє тримають 1 манс, що має 

орної землі 12 бонуаріїв. Сплачують так само. 

102. Ландольд колон і дружина його, колона з бенефіція 

Інґальрамна на ім’я Ульфільдіс. Це – їхні діти: Ландоард, 

Ландрісма, Ульфлеудіс. Та Елегій колон і дружина його, 

колона на ім’я Ерноїльдіс. Це – їхні діти: Бернехільдіс, 

Еліґардіс. Ці двоє тримають 1 манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв. Сплачують так само.  

103. Ерменфред колон і дружина його, колона з 

бенефіція Ґодоена на ім’я Вінеґільдіс. Та Ерменґауд колон; і 

Мікахель колон і дружина його, колона на ім’я Аудіна; це – 

їхні діти: Аудінґ, Ауденільдіс, Надаліндіс. Ці тримають 1 

манс, що має орної землі 18 бонуаріїв. Сплачують так само. 

                                                 
72 Суч. Левасвіль з 1972 р. у складі комуни Сен-Совер-Марвіль (деп. Ер-і-Луар) в 

15 км на захід-південний захід від Вільме.  
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104. Адалард колон і дружина його, колона на ім’я 

Теодоїльдіс. Це – їхні діти: Теудо, Адалольд, Адальберґа. Та 

Аґантей колон і дружина його, колона на ім’я Альдінґа. Це – 

їхні діти: Раґантей, Аґантісм, Адальґіз. І Фродерік колон і 

дружина його, колона з бенефіція Хільдеґарія на ім’я 

Баловільдіс. І Хітхарій колон і дружина його, літа на ім’я 

Рестовільдіс; це – їхні діти: Стефан, Ґадалькарій. Всі вони 

мешкають у Віллі Дедульфа
73

. Тримають 1 манс, що має 

орної землі 16 бонуаріїв. Сплачують так само.  

105. Ульфард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґерінґа. Це – їхні діти: Валамей, Ульфлей, Евранд, Фулькард, 

Ульфіярдіс. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв. Сплачують так само.  

106. Вальдеґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґерінґа; це – їхні діти: Ґерінґ, Хальдрінґ, Ізанґільдіс, Ґерберґа. 

Та Фродек колон і дружина його, колона на ім’я Дроктара; це 

– їхні діти: Ізанбранд, Друктоїн, Хільдебольд, Хільдеберґа. 

Та Адальґіз з бенефіція Ґрімбальда і дружина його, колона на 

ім’я Аклільдіс; Аклоїльдіс – їхня донька. Та Ґундоїн з 

бенефіція Ґрімбольда і дружина його, колона на ім’я Ґісла. 

Всі ці тримають 1 манс, що має орної землі 13 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

 

Про Віллу Стріковільда 

107. Ґерад; це – його діти: Ґерхард, Ґерхай, Бенедикта. 

Вона мешкає у Віллі Стріковільда. Тримає 1 манс, що має 

орної землі 17 бонуаріїв. Сплачує так само. 

108. Ґодребальд колон і дружина його, чужоземка. Цей 

тримає 1 манс, що має орної землі 17 бонуаріїв. Сплачує так 

само. 

109. Ґаутмар колон і дружина його, колона на ім’я 

Ландедуна. Це – їхні діти: Ґаусбальд, Фротбранд, Ґохард, 

                                                 
73 Варіант написання назви Вілли Теудульфа. 
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Ґауттрудіс, Ерміна. Цей тримає 1 манс, що має орної землі 

20 бонуаріїв. Сплачує так само. 

110. Еврульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Адрабольда. Це – їхні діти: Евреманд, Евреґауд. І Крістіна 

колона. Це – її діти: Вінемунд, Ґодісма. Ці двоє тримають 

1 манс, що має орної землі 13 бонуаріїв, пасовиська – 

2 бонуарії. Сплачують так само. 

111. Ґодальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґрімхільдіс. Це – їхні діти: Амалькарій, Ґодальберґа, 

Аусґудіс. Цей тримає 1 манс, що має орної землі 

13 бонуаріїв. Сплачує так само.  

112. Фротґауд колон і дружина його з бенефіція 

Ґодоена на ім’я Германа. Та Фротмунд колон і дружина його, 

колона на ім’я Херканфлідіс. І Фродеґіз колон і дружина 

його, колона на ім’я Теутліндіс. Це – їхні діти: Еврульф, 

Аклебольда. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

16 бонуаріїв. Сплачують так само.  

113. Фродоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Райнхільдіс. І Ґіроард колон і дружина його, колона на ім’я 

Лантрудіс; Ґервольд – їхній син. І Ґаутліндіс колона. Це – її 

діти: Ландард, Ермуїн, Ербедільдіс, Райнтбольда, Альсінія, 

Сіґіна. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 19 бонуаріїв. 

Сплачують так само. 

114. Альдеґарій колон і дружина його, колона з 

бенефіція Патерна на ім’я Ґіроїльдіс. Цей тримає 1 манс, що 

має орної землі 12 бонуаріїв. Сплачує так само.  

115. Анстасій з прекарії Аклеверта та дружина його, 

колона на ім’я Ісла; Існард – їхній син. І Ґаудій колон і 

дружина його, колона на ім’я Флабія. Та Вальдеґауд з 

бенефіція Ґеррада і дружина його, колона на ім’я 

Ерменґільдіс; це – їхні діти: Вандальґауд, Вандальґарій, 

Вандальґіс, Вандал, Вандалбурґіс. Ці тримають 1 манс, що 

має орної землі 17 бонуаріїв. Сплачують так само.  
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Про Віллу Амонти
74

  

116. Алоен колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґаусліндіс. Це – їхні діти: Аґенульф, Ґаусберт, Аґа. Та 

Аґенард колон і дружина його, колона на ім’я Генезія. Ці 

двоє мешкають у Віллі Амонти. Тримають 1 манс, що має 

орної землі 16 бонуаріїв. Сплачують так само.  

117. Вінекарій колон. Та Айльм колон і дружина його, 

колона на ім’я Бертарія. Та Теудоїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Хітхільдіс; Ітхард – їхній син. Та Альдадей 

колон і дружина його, колона на ім’я Берітла; Ґіследей – 

їхній син. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

14 бонуаріїв, пасовиська – 3 бонуарії. Сплачують так само.  

118. Ґаут колон і дружина його, колона на ім’я 

Бероїльдіс; це – їхні діти: Бероїн, Бероард. І Райнберт колон і 

дружина його, колона на ім’я Фраменґаудія; Берта – їхня 

донька. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 18 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

 

Про Апіаролу
75

 

119. Альфій колон і дружина його, колона на ім’я 

Варна; це – їхні діти: Фротґрім, Фротбайд (Фротбальд?), 

Маврин, Варнеґауд, Урсальд, Варімберт, Альфія. Та 

Бернеґарій колон і дружина його, колона на ім’я Блідіна; 

Валемільдіс – їхня донька. Ці двоє тримають 1 манс, що має 

орної землі 18 бонуаріїв. Сплачує так само. 

120. Ландо колон і дружина його, колона на ім’я 

Елізабет. Це – їхні діти: Ландоард, Ландоїн, Ґайло, Ґіроард. 

Та Інкхард колон і дружина його, колона на ім’я Альвія. Це – 

їхні діти: Фрамтрудіс, Інґенільдіс. Ці двоє тримають 1 манс, 

що має орної землі 21 бонуарій. Сплачують так само. 

                                                 
74 О. Лоньйон повʼязує назву цієї вілли із населеним пунктом Монвіль, що існував 

в межах комуни Шампсерю у 25 км на південний схід від Вільме.  
75 Населений пункт із такою назвою не зберігся, однак в межах комуни Тьові-

Ашере (деп. Ер-і-Луар) зберігся ставок Ашероль.  
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121. Ґірольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аклезінта; це – їхні діти: Сікбольд, Сіґеверт, Ґерхільдіс. І 

Белеґарій колон і дружина його з бенефіція Фріґея на ім’я 

Ґодальберґа. Та Ансфрід колон і дружина його, колона на 

ім’я Ансеґудіс. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

20 бонуаріїв. Сплачують так само.  

 

Про Кастель  

122. Мадальґіль колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґодісма; це – їхні діти: Ґодасманн, Мадальбольд, Альтфріда. 

Та Вілерік колон і дружина його, колона з бенефіція 

пресвітера Аудульфа. Ці двоє тримають 1 манс, що має орної 

землі 17 бонуаріїв, пасовиська – 10 бонуаріїв. Сплачують так 

само.  

123. Мадальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Фрамнетрудіс; Фрамтрудіс – їхня донька. Та Грегорій колон і 

дружина його з бенефіція Фроткара на ім’я Лантрудіс. І 

Бертоломей. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

14 бонуаріїв, пасовиська 9 бонуаріїв. Сплачують так само.  

 

Про Віллу Ландульфа
76

 

124. Варімбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Нантедрудіс; це – їхні діти: Бернеард, Бернеґауд, 

Валемільдіс, Ґертрудіс. І Фрамберт колон і дружина його, 

колона на ім’я Адальхільдіс. Ці двоє мешкають у Віллі 

Ландульфа. Тримають 1 манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв. Сплачують так само. 

125. Фротлаїк колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутліндіс; Фротхард – їхній син. І Ратґауд колон. Ці двоє 

тримають 1 манс, що має орної землі 16 бонуаріїв. 

Сплачують так само. 

                                                 
76 Комуна Ландувіль, що була приєднана у 1846 р. до комуни Трембле-ле-Віконт, 

а та, в свою чергу, у 1972 р. увійшла до складу Трембле-ле-Віллаж (деп. Ер-і-

Луар, 11 км на південь – південний захід від Вільме). 
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126. Хільдеґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Фрудіна. Це – їхні діти: Фрудоїн, Фротхард, Іва. Та Хільдрад 

колон. Ці двоє тримають 1 манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв. Сплачують так само.  

127. Кріад колон і дружина його, колона на ім’я 

Альберта; Еммо – їхні син. Цей тримає 1 манс, що має орної 

землі 30 бонуаріїв. Сплачує так само.  

128. Аґард колон тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 25 бонуаріїв. Сплачує так само.  

129. Адальрік колон тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 25 бонуаріїв. Сплачує так само. 

130. Вілеверт колон тримає і дружина його, колона на 

ім’я Хільдеґардіс. Це – їхні діти: Вітберт, Вінеґільдіс. І 

Ґрімберт колон і дружина його, колона з бенефіція Фріґея. Та 

Бертульф колон і дружина його, колона на ім’я Блатхільдіс; 

Бертольд – їхній син. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

22 бонуарії. Сплачують так само.  

 

Про Кадену
77

 

131. Ґермунд колон і дружина його, чужоземка. Він 

мешкає в Катені. Тримає 1 манс, що має орної землі 

20 бонуаріїв. Сплачує так само. 

132. Адальрік колон і дружина його, колона з бенефіція 

Ґодоена на ім’я Ґерберґа. Та Айнбальд колон і Адальберта 

колона. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 14 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

133. Ерканфред колон з бенефіція Ґодоена і дружина 

його, колона на ім’я Ермена. Це – їхні діти: Ґероїн, Ерканрік, 

Ерканрад, Еркантрудіс, Ерменберґа. Цей тримає 1 манс, що 

має орної землі 17 бонуаріїв. Сплачує так само.  

134. Еврехард з бенефіція Ґодоена. Та Адальґрім колон 

і дружина його, колона на ім’я Амальберґа; це – їхні діти: 

Сіґрамн, Ґерард, Фротхай, Хільтрудіс, Адальтрудіс, 

                                                 
77 Комуна Шен-Шеню, що у 1972 р. увійшла до складу Трембле-ле-Віллаж (деп. 

Ер-і-Луар, 14 км на південний захід від Вільме). 
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Адальрада. Ці двоє тримають 1 манс, що має орної землі 

13 бонуаріїв. Сплачують так само.  

 

Про Вілітту
78

 

135. Адальбольд колон і дружина його, чужоземка. Він 

мешкає у Вілітті. Тримає 1 манс, що має орної землі 

15 бонуаріїв, лісу – 5 бонуаріїв. Сплачує так само. 

136. Беравій колон і дружина його з бенефіція Ґодоена 

на ім’я Ґенільдіс. І Блатхарій колон. Ці двоє тримають 

1 манс, що має орної землі 18 бонуаріїв, лісу – 3 бонуарії. 

Сплачують так само.  

137. Хайрмунд колон і дружина його з бенефіція 

Ґодоена на ім’я Альдедрудіс. І Ратбольд літ і дружина його, 

колона на ім’я Аклоїльдіс; це – їхні діти: Аклульф, Ґунтберґа. 

Та Радульф літ і дружина його на ім’я Райовільдіс; Ратсоїс – 

їхня донька. Та Домберт колон. Всі ці тримають 1 манс, що 

має орної землі 25 бонуаріїв.  

138. Ґіслебольд колон і дружина його з бенефіція 

Теодона на ім’я Інґальберта. Та Ремеґій колон і дружина його 

з бенефіція Ґодоена на ім’я Альделіндіс. Ці тримають 1 манс, 

що має орної землі 25 бонуаріїв, лісу – 5 бонуаріїв. 

Відробляють так само. 

139. Варімберт, декан (десятник) та колон, і дружина 

його, колона на ім’я Райнтрудіс. Цей тримає 1 манс, що має 

орної землі 15 бонуаріїв, пасовиська – 2 бонуарії. Мусить 

всю службу віддавати, властиву вільній людині за цілий 

манс; однак, оскільки наглядає за службою, випасає коня та 

сплачує 5 солідів. Відробляє за це риги та польовий 

відробіток на користь абата та препозита  

140. Ґендальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Еліда. Це – їхні діти: Теутхард, Ґідальберт, Ґамальберта. Цей 

тримає половину мансу, що має 9 бонуаріїв орної землі. 

                                                 
78 Комуна Віллєт-ле-Буа, приєднана 1855 року до комуни Шен-Шеню. 
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Відробляє за це ригу та польовий відробіток на користь абата 

та препозита.  

 

Ці є госпітами деканії Варімберта: 

141. Ульфрік, Фредеґауд, Фредеґард (або Фредеґардіс), 

Ракоїн, Мавронт, Фротхарій чужоземець, Плектрудіс.  

 

Про манси конярів 

В деканії Варімберта 

142. Озарій колон і дружина його, вільна на ім’я 

Бальдруна. Це – їхні діти: Осґарій, Целінія. Він мешкає у 

Віллі Леударда. Тримає 1 манс, що має орної землі 

35 бонуаріїв. Відробляє за це риги та польові відробітки на 

користь абата та препозита.  

143. Дадалькарій колон і дружина його, колона з 

бенефіція Ґеррада на ім’я Ізенґільдіс. І Ґодальсад колон і 

дружина його, колона з бенефіція Патерна на ім’я 

Альдедрудіс. Ці тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 36 бонуаріїв. Відробляють так само. 

144. Артемій колон і дружина його вільна. Це – їхні 

діти: Сіґуїн, Сіґемунд, Сіґебурґіс, Ґульфрамн, Вінедрудіс. Він 

мешкає в Апіарії
79

. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 18 бонуаріїв. Відробляє так само.  

 

В деканії Ґіврольда 

145. Альдульф, чия дружина з дітьми не належать 

святому Герману. Він мешкає у Вілламільт. Тримає 1 манс, 

що має орної землі 11 з половиною бонуаріїв, луки – 1 з 

половиною арипен, пасовиська – 1 бонуарій. Відробляє так 

само. 

146. Еврефрід колон і дружина його, колона на ім’я 

Ріктрудіс. Це – їхні діти: Ерменард, Фротберта. Він мешкає у 

                                                 
79 Має бути частиною села Теві-Ашере в межах суч. комуни Трембле-ле-Вілляж, 

хоча існує також комуна Ашере в деп Івлін, в Х столітті також відома під нахвою 

Вілла Апіарія.  
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Вілламільт. Тримає 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

луки – 1 арипен. Відробляє за це, скільки б інші міністеріали 

йому не наказали зі своїм конем.  

147. Айтль вільний і дружина його, колона на ім’я 

Ансохільдіс. Цей тримає половину мансу, що має орної землі 

4 з половиною бонуарії, луки – третю частину арипена. 

Сплачує наперед йому своїм конем.  

148. Саламон колон і дружина його, колона на ім’я 

Сенедрідіс. Це – їхні діти: Сеневольд, Самсон. Він мешкає в 

Ульміді. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

16 бонуаріїв, луки – половину бонуарія. Відробляє так, як і 

інші конярі.  

149. Хільдеґарій колон і дружина його, колона з 

бенефіція Ґодоена на ім’я Теутберґа. Та Райнтельм колон і 

дружина його, колона з бенефіція Ґодоена на ім’я Флабія. Ці 

двоє мешкають в Кольриді
80

. Тримають 1 манс, що має орної 

землі 20 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Відробляють так само.  

150. Ґауйольд колон мешкає в Тельвіці
81

. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв. Виробляє за 

це 6 blasos
82

. 

151. Саламон те Бенедикт тримають половину мансу в 

Касдон, що має орної землі 7 бонуаріїв та 2 пертики, луки – 

третю частину арипена, пасовиська – 1 бонуарій. Та нічого за 

це не відробляють, хіба на люмінарій святого Германа – 

3 соліди.  

152. Даріння, що його зробив Аклеверт в окрузі Дре, у 

віллі, що зветься Альнід; дав там 4 манси та четверту 

частину млина. 

153. Криціан, колон святого Германа, мешкає в 

Самнарії
83

. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

                                                 
80 Ле-Кудре, Le Coudray в межах комуни Сенант (Senantes, деп. Ер-і-Луар) в 8 км 

на схід від Вільме. 
81 Теві у складі комуни Трембле-ле-Вілляж, 15 км на південний захід від Вільме. 
82 Blasum – слово, що не має точного перекладу. Однак етимологічно 

пов’язується у словнику Дю Канжа із певним різновидом зброї.  
83 Суч. комуна Сольньєр (деп. Ер-і-Луар), в 14 км на захід від Вільме.  
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12 бонуаріїв, пасовиська – 2 бонуарії. Сплачує на ворога 

2 баранів, 5 модіїв полби; відробляє цілу ригу. 3 курчат з 

яйцями. Та в кожну сівбу відробляє 1 [день] польового 

відробітку та інший – з хлібом та питвом. Відробляє 

вінерицію з двома тваринами або до Парижу, або до 

Орлеану, або до Блуа. 100 ґонтин, 1 віз ліньяриції.  

154. Ґероїн колон і дружина його, колона святого 

Германа на ім’я Ойсберта. Це – їхні діти: Ґеррад, Інґо, 

Ґерфлідіс, Ґароїльдіс, Ґісла, Дайдрісма, Ґероара. Та Лаутмар, 

серв святого Германа, і дружина його, чужоземка. Ці двоє 

мешкають в Альніді. Тримають 1 манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачують так само та 

відробляють до того ж дві риги. 

155. Альціан літ і дружина його, рабиня на ім’я 

Ерлоїльдіс. Це – їхні діти: Ерлуїн, Ерлоард, Ерменберґа, 

Лантхільдіс. Він мешкає в Альніді. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв. Сплачує на ворога 1 барана, 

5 модіїв полби. Відробляє цілу ригу. 3 курчат з яйцями. 

Відробляє у полі як і інші та вінерицію з одним биком. 

100 ґонтин, 1 віз ліньяриції.  

156. Альдо серв. Цей тримає госпіцій, що має орної 

землі 3 бонуарії та 2 пертики. Відробляє за це три [дні] в 

тиждень. Сплачує 3 курчат з яйцями.  

157. Берто чужоземець, чия дружина та діти не 

належать святому Герману. Він мешкає в Самнарії. Тримає 

госпіцій, що має орної землі 1 бонуарій. Відробляє так само.  

 

158. Відповідно до прийнятого, на рахунок святого 

Германа [манс] власницький з будинком та всіма будівлями в 

достатній кількості та церква 1 добре споруджена. Належить 

до цього власницького мансу орної землі 15 бонуаріїв, луки – 

3 арипени, з яких можна зібрати 4 вози сіна, 

новонасадженого лісу 9 бонуаріїв. І належить до цієї церкви 

орної землі 9 бонуаріїв. Належать до цього власницького 

мансу інші 5 мансів, що мають поміж собою 60 бонуаріїв 
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орної землі, луки – 1 з половиною арипен. Сплачують 

загалом на ворога 5 баранів, 25 модіїв полби, 15 курчат, 75 

яєць та 5 возів ліньяриції, 500 ґонтин. І належить до цього 

мансу 1 власницький млин, який сплачує намолу зі всього 

зерна – 100 модіїв, та 1 жирну свиню, 1 баранця, 12 денаріїв, 

3 пулярки, 60 яєць. Є там 8 госпітів, які відробляють 1 день в 

будь-який тиждень. Курчат 18 з яйцями.  

 

В деканії Акледульфа 

159. Хінклеарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Амальберта. Це – їхні діти: Рестад, Рестемунд, Відульф, 

Фульберт, Адальберта, Рестовільдіс. Він мешкає у Віллі 

Ландульфа. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, пасовиська – половину бонуарія. Сплачує так 

само, як і інші.  

160. Райнтард колон і дружина його, колона на ім’я 

Альтрада; Валіткарій – їхній син. Та Ідуїн колон. Ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 16 бонуаріїв, 

пасовиська – 1 арипен. Сплачує так само.  

161. Бернеґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґрада. Це – їхні діти: Бертульф, Стадія, Статґільдіс, 

Еркахарій. Та Амалькарій колон і дружина його, колона на 

ім’я Аклільдіс. Це – їхні діти: Аклеарій, Ґамальберт, 

Ландрісма. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, пасовиська – 2 бонуарії. Сплачують так само.  

162. Одоард колон і дружина його, колона на ім’я 

Маркоїльдіс. Це – їхні діти: Оділард, Маркуїн, Оделіндіс. І 

Деддо колон; це – його діти: Аґрульф, Адальґауд, Аклара. Та 

Аґенольд колон і дружина його, колона на ім’я Одальберґа. 

Це – їхні діти: Ґіврольд, Аґенульф, Аґенільдіс, Отліндіс. І 

Макберт колон. Всі ці тримають 1 манс, що має орної землі 

11 бонуаріїв. Сплачують так само.  

163. Вальткарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Рестільдіс. Це – їхні діти: Вітхельм, Антонія. Та Ґероард 
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колон. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, 

пасовиська – 1 з половиною бонуарій.  

 

Про Віллу Анея
84

 

164. Фрудуард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіврісма; Фрудін – їхній син. Та Адальґард колон і дружина 

його, колона на ім’я Ульфрада. Це – їхні діти: Ульфрамн. 

Ільґарн, Адалькарій, Радоарій, Хі[ль]деґардіс, Теутґардіс. Та 

Аклуїн колон і дружина його, колона на ім’я Аґітія. Це – їхні 

діти: Раґантей, Раґанхільдіс. Всі ці тримають 1 манс, що має 

орної землі 19 бонуаріїв, лісосіки – 7 бонуаріїв. Сплачують 

так само.  

 

Про Віллу Оффона
85

 

165. Адальґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіроїльдіс. Це – їхні діти: Ґероард, Адальґільдіс, Адалільдіс, 

Альтрада, Ґейрберґа. Та Алафій колон і дружина його, 

колона на ім’я Адаліна. Це – їхні діти: Адеґарій, Адаліна, 

Акфріда, Ґунтберґа, Адальсіндіс. Ці тримають 1 манс, що має 

орної землі 16 бонуаріїв. Сплачують так само.  

166. Аксінд колон і дружина його, колона на ім’я 

Маданільдіс. Це – їхні діти: Аґенульф, Акледульф, 

Аклебольда. Та Амалькарій колон і дружина, колона на ім’я 

Адальґардіс. Це – їхні діти: Хільдеґардіс, Амальберґа. Та 

Ідала колона; це – її діти: Теутліндіс, Ідоліндіс, Теутсіндіс, 

Ідальберґа. Всі ці тримають 1 манс, що має орної землі 

17 бонуаріїв. Сплачують так само.  

 

                                                 
84 Анвіль у складі комуни Буґленваль (деп. Ер-і-Луар), в 11 км на південь від 

Вільме. 
85 Оффонвіль чи Аффонвіль, на сьогоднішній день населений пункт розділений 

між комунами Тімер-Ґатель та Вериньї (деп. Ер-і-Луар), у 20 км на південний 

захід від Вільме. Варто однак мати на увазі і Фонвіль (ком. Ле-Булле-Мівуай) в 5 

км від Вільме. Однак останній розташований далі від концентрації сіл, що 

належали до деканії Акледульфа.  
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Про Віллу Ґаудена
86

 

167. Ерменард колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґехільдіс; Ерментарій – їхній син. Та Альдедрамн колон і 

дружина його, колона на ім’я Вальдофлідіс. Та Альдоїк 

колон і дружина його, колона на ім’я Ідерна; Ґізульф – їхній 

син. І Бетто колон. Всі ці тримають 1 манс, що має орної 

землі 14 бонуаріїв, винограднику – половину арипена. 

Сплачують так само.  

168. Ербенольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальґільдіс; Це – їхні діти: Адальхільдіс, Плантасіріка. Та 

Ерменґарій колон і дружина його, колона на ім’я Ансфлідіс; 

це – їхні діти: Ерменарій та Амальтрудіс. Та Ідельґардіс 

колон і дружина його, колона на ім’я Ґейліндіс; Це – їхні 

діти: Ідельберґа, Ільдеберґа, Ґейла. Всі ці тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена. Сплачують так само.  

169. Радінґ колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґаудіда; це – їхні діти: Адальтрудіс, Рандінґа, Ансбурґіс. Та 

Адалульф колон і дружина його, колона на ім’я Ерміда: 

Адальфрід – їхній син. Та Адальґіз колон і дружина його, 

колона на ім’я Рандоїльдіс; Ерміна – їхня донька. Ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, пасовиська – 1 бонуарій. 

Сплачують так само.  

170. Атлульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Райнісма; це – їхні діти: Ґаудоїн, Ратґауд. І Бернеарій колон і 

дружина його, колона на ім’я Ґодільдіс; Бертін – їхні син. Ці 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв.  

171. Раґенарій, колон з бенефіція Роткарія, і дружина 

його, колона на ім’я Адрама; Райнбольд – їхній син. І 

Райнард колон. І Берноїн колон і дружина його, колона на 

ім’я Адальтрудіс. Це – їхні діти: Адо, Леодоїльдіс, 

Амальсіда, Трісільдіс, Бертіна. Та Амаїліс колона; це – її 

                                                 
86 Гуанвіль у складі комуни Сент-Арну-де-Буа (деп. Ер-і-Луар), в 25 км на 

південний захід від Вільме. 
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діти: Ґейрінґ, Амальґільдіс, Адрада. Ці –римають 1 манс, що 

має орної землі 17 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена. Сплачують так само.  

172. Бертоїн колон і Мадахарій колон. Та Ернеґільдіс 

колона. Цей тримає 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

лісосіки – 2 бонуарії. Сплачує так само.  

 

Про Віллу Сонана
87

 

173. Райноард колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґенільдіс; це – їхні діти: Аґамбольд, Амальрік, Раґенільдіс, 

Адальхільдіс. Та Аґрад колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіміна; це – їхні діти: Мадреверт, Аґрада, Бертріда. Ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 13 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

174. Ерменґард колон і дружина його, колона на ім’я 

Електа; це – їхні діти: Рестедун, Мартин, Райноїльдіс. Та 

Андреверт колон і дружина його, колона на ім’я Ґісла. Це – 

їхні діти: Еврін, Ґотфрід, Ґіслоард, Андеґауд, Ґіслоїльдіс, 

Нодальберта. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

13 бонуаріїв. Сплачують так само.  

175. Фредеґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ратґундіс; Кріад – їхній син. І Бертоїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Марина. Ці двоє тримають 1 манс, що має 

орної землі 9 бонуаріїв. Сплачують так само, за виключенням 

ґонти.  

 

Про Ульмі
88

 

176. Блітмунд чужоземець і дружина його, колона на 

ім’я Петронія; це – їхні діти: Блітмар, Йонатан, Адам, 

Йонаам, Сіґрісма, Деодата. Та Елісанна колона; це – її діти: 

                                                 
87 Поселення Сененвіль у складі комуни Кольтенвіль (деп. Ер-і-Луар) в 22 км на 

південь – південний схід від Вільме 
88 Ідентифікується із поселенням Орм в комуні Шатенкур (деп. Ер-і-Луар) в 16 км 

на захід від Вільме. Однак Орм знаходиться на значному віддаленні від інших 

локацій деканії. 
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Ґерхай, Ґаровільдіс, Ербедільдіс. Ці тримають 1 манс, що має 

орної землі 13 бонуаріїв. Сплачують так само.  

177. Віневольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Берта; це – їхні діти: Ґівін, Вікбольд, Теутбальд, Інґрісма, 

Дода, Мадальберта. Та Ідульф колон і дружина його, колона 

на ім’я Віневольда: Варімберт – їхні син. Ці тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 15 бонуаріїв. Сплачують 

так само.  

178. Фрутґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Евразія; це – їхні діти: Фротберґа, Акледрудіс, Фротхільдіс. І 

Ґаусбальд колон. І Фротґауд колон і дружина його, колона на 

ім’я Клемента; це – їхні діти: Фротхард, Берта. Ці тримають 

1 манс, що має орної землі 12 з половиною бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

179. Бертольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґедрудіс; це – їхні діти: Домінік, Леутберт, Аґантрудіс. І 

Райнтельм колон і дружина його, колона на ім’я Аусбальда; 

це – їхні діти: Ратґауд, Берта, Райнільдіс. Ці тримають 

1 манс, що має орної землі 12 з половиною бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

180. Ґарульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґрада. Це – їхні діти: Ґаудальберт, Одальберт, Даґрад, 

Ґіследульф. Цей тримає 1 манс, що має орної землі 

15 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

181. Ландарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґероїльдіс; це – їхні діти: Бертрік, Грегорій, Амальтрудіс. Та 

Ербуїн колон і дружина його, колона на ім’я Фротберґа; це – 

їхні діти: Фротхард, Фротґардіс, Торвей, Адальрада. І 

Фрудеґарій колон; це – його діти: Фротґарій колон, 

Флодеґарій. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

15 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачують так само.  

182. Ґодефред колон. Та Ерлеґауд колон. Та Берольд 

колон. Ці тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

16 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачують так само.  
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183. Райнатт колон і дружина його, колона на ім’я Ава. 

Та Ратбальд колон і дружина його, колона на ім’я Бенедикта; 

це – їхні діти: Теутбальд, Сенедрік, Леодоїльдіс. Ці тримають 

1 манс, що має орної землі 20 бонуаріїв, луки – половину 

арипена. Сплачують так само.  

184. Аґуїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Райнільдіс; Теодерік – їхній син. Та Аґенульф колон і 

дружина його, колона на ім’я Ґамальберта; це – їхні діти: 

Адалольд, Адрад, Ніктоїльдіс. І Луп колон і дружина його, 

колона на ім’я Ансільдіс; це – їхні діти: Берольд, Альдуїн, 

Леудо, Ансґундіс, Елізорія. Та Нівал колон і дружина його, 

вільна на ім’я Інґофлідіс; Альтрудіс – їхня донька. Ці 

тримають 1 манс, що має орної землі 23 бонуарії, луки – 

половину арипена. Сплачують так само.  

 

Про Віллу Аллена
89

 

185. Леодоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґанфреда; Адо – їхній син. І Ґодальхард колон. Ці тримають 

1 манс, що має орної землі 20 бонуаріїв. Сплачують так само. 

186. Андрес колон і дружина його на ім’я Ґароїльдіс; це 

– їхні діти: Ґароїн, Ґаронцій, Андафрід, Андеґіз, Лупітт. Цей 

тримає 1 вільний манс, що має орної землі 22 з половиною 

бонуарії. Сплачує так само.  

187. Аутбальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ланда; це – їхні діти: Аґанфред, Акбольд, Еодільдіс, 

Аутбурґіс. Та Аутхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Теодоїльдіс. Ці тримають 1 манс, що має орної землі 

20 бонуаріїв. Сплачують так само.  

188. Бернард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіслеверґа. Та Адальхард колон і дружина його, колона на 

ім’я Інґрісма; Еларій – їхній син. Та Ґероард колон і Ґерард 

колон. Усі ці тримають 1 манс, що має орної землі 21 з 

половиною бонуарій. Сплачують так само.  

                                                 
89 Скоріш за все, суч. комуна Алленвіль (деп. Ер-і-Луар) в 13 км на північний 

захід від Вільме.  
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Про Віллу Леда
90

 

189. Бертульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Аклебольда; це – їхні діти: Бертольд, Ґіследрудіс. Та 

Адальбольд колон и дружина його, колона з бенефіція 

Ґодоена на ім’я Ротберґа. Ці тримають 1 манс, що має орної 

землі 22 бонуарії. Сплачують так само.  

190. Бернеард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ландохільдіс; Бернард – їхній син. Цей тримає 1 манс, що 

має орної землі 16 бонуаріїв. Сплачує так само.  

191. Бернард колон і дружина його, колона на ім’я 

Рікхільдіс; це – їхні діти: Клемент, Фрамнеґарій, Рікберт. І 

Берта колона; це – її діти: Деодат, Авід, Рітберт, Деодата, 

Авіда, Аклехільдіс. І Вальтхарій колон і дружина його, 

колона на ім’я Нодальхільдіс; це – їхні діти Евреверт, 

Страдеґарій. Всі ці тримають 1 манс, що має орної землі 

20 бонуаріїв. Сплачують так само.  

192. Аклольд колон. Це – його діти: Ґейрінґ, Адальґрім, 

Адальґудіс. Цей тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

16 бонуаріїв. Сплачує так само.  

193. Актуїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіслебольда; це – її діти: Ґіслевольд, Фулькоїн, Райноїн, 

Райнберта. Та Акледрісма колона; Аклульф – її син. Цей 

тримає 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв. Сплачують 

так само.  

194. Інґальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Альфазія; Інґальберта – їхня донька. Та Ерменбольд колон і 

дружина його, колона на ім’я Ербедільдіс; це – його діти: 

Аґрамн, Айтфред, Іоанн, Ербедонія. Та Вандремар колон і 

дружина його, колона на ім’я Аґедрудіс; Ановільдіс – їхня 

донька. Всі ці тримають 1 манс, що має орної землі 

15 бонуаріїв. Сплачують так само.  

195. Елісанна колона; це – її діти: Симеон, Деонат, 

Адерісма. Та Рестедун колон і дружина його, колона на ім’я 

                                                 
90 Вірогідно Ледвіль (комуна Тевіль, деп. Ер-і-Луар), у 28 км на південь від 

Вільме.  
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Аґама; це – його діти: Рестольд, Рестоїн, Хальдедрінґ, 

Ґодальтрудіс. Ці двоє тримають 1 манс, що має орної землі 

13 бонуаріїв. Сплачують так само.  

196. Цельсоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутліндіс; це – їхні діти: Аутберт, Інґлебольд, Аутеліндіс. Та 

Наредульф колон і дружина його, колона на ім’я Адальґіза: 

Надалія – їхня донька. Ці тримають 1 манс, що має орної 

землі 12 бонуаріїв. Сплачують так само.  

197. Мадальґрім колон і дружина його, колона на ім’я 

Надальберґа; Мадальґільдіс – їхня донька. Та Ерменґард 

колон; та Евдо колон; та Еміна колона. Ці тримають 1 манс, 

що має орної землі 13 бонуаріїв. 

198. Адальмунд колон; це – його діти: Адальґарій, 

Херлоїн, Адальхільдіс, Альсінія, Евдільдіс, Евдальґардіс. І 

Ратґауд колон і дружина його, колона на ім’я Вальтберта; це 

– їхні діти: Амальрік, Амальґільдіс. Ці тримають 1 манс, що 

має орної землі 14 бонуаріїв. Сплачують так само.  

199. Евроїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Бальдрада; Бальдоїн – їхній син. І Вальткарій колон і 

дружина його, колона на ім’я Ґіслеверта; це – їхні діти: 

Амалькарій, Акледульф. Ці двоє тримають 1 манс, що мав 

орної землі 13 з половиною бонуаріїв. Сплачують так само.  

200. Ґауструдіс колона; це – її діти: Адальгіз, Ґаутсельм, 

Мадалуїн, Ґізульф, Ґауйоард, Ґізоард, Мадалуїс, 

Хільдеґардіс, Ґісла. Ця тримає 1 манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв. Сплачує так само.  

201. Андреарій та Леудоїн, та Нівелонґ, та Луп, та 

Аутхарій, та Адальхарій, та Бернард, та Ґіроард, та Ґірард. 

Всі ці тримають 1 манс понад свої манси, що має орної землі 

4 з половиною бонуарії. Сплачують разом все, що мусять, 

окрім магіски, ані ґонту, ані ліньярицію. 
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Про Віллу Дисбот
91

 

202. Ґіслехільдіс колона; це – її діти: Ізульф, Ізенбард, 

Акледей, Райнтберта. Та Амальхарій колон і дружина його, з 

бенефіція Ґеррада на ім’я Вальдрінґа. Ці двоє мешкають у 

Віллі Дисбот, мають орної землі 12 бонуаріїв. Сплачують так 

само.  

203. Акфреда колона; це – її діти: Ґіслоард, Ґіслемунд, 

Аклема, Акледільдіс, Ґіслоїльдіс, Альдрісма. Та Ерлемунд 

колон і дружина його, колона на ім’я Осанна; це – їхні діти: 

Ерменґарій, Ерменґіс, Аусбурґіс. Та Ерлеарій колон і 

дружина його, колона на ім’я Адальґардіс; це – їхні діти: 

Айтенольд, Ерлеманд, Альма, Адальхільдіс, Айтебурґіс. Всі 

ці тримають 1 манс, що має орної землі 14 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

204. Хільґерн колон і дружина його з бенефіція 

Фулькрада на ім’я Теутфріда. Та Ґерульф чужоземець і 

дружина його, колона на ім’я Лантхільдіс. Та Флідаст з 

бенефіція Ґодоена і дружина його, колона на ім’я Евреберґа; 

це – його діти: Еброїн, Евранд, Літберґа. Ці тримають 1 манс, 

що має орної землі 13 бонуаріїв. Сплачують так само.  

205. Хайтенульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Райнтберта; це – їхні діти: Теутмунд, Теуделіндіс, 

Теутбурґіс, Амальберґа. Та Ґодальрік колон і дружина його, 

колона на ім’я Айльсандра; це – їхні діти: Надалій, 

Надальбурґіс, Аделіндіс, Адальґудіс. Ці двоє тримають 

1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв. Сплачують так само.  

206. Варенґарій колон та Айтольд колон. Ці двоє 

тримають 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

207. Стефан колон і дружина його, колона на ім’я 

Бетла; це – їхні діти: Бенедикт, Іоанна. Та Херменхард колон 

і дружина його, колона на ім’я Петренілла; це – його діти: 

Леутхард, Амальберґа, Ерменрада, Ерменберґа. Ці двоє 

                                                 
91 Впевненої прив’язки до сучасного топоніму немає. 



153 

тримають 1 манс, що має оної землі 15 бонуаріїв. Сплачують 

так само.  

208. Радоарій колон та Ерменарій колон. Ці двоє 

тримають три частини цілого мансу. Віддають за три частини 

цілого мансу.  

209. Акледульф, колон і декан (десятник), і дружина 

його, колона на ім’я Ґаутліндіс; це – їхні діти: Ґаудовід, 

Аклехарій, Стефан, Акледільдіс, Ансеґардіс. Він мешкає у 

Віллі Додана
92

. Тримає 1 манс, що має 10 бонуаріїв 

Відробляє за це ригу та польовий відробіток абатові та 

препозиту. І сплачує за це випас коня та 5 солідів. І більше 

нічного іншого не відробляє окрім служби, за якою наглядає.  

210. Крістоїн, колон та молодший декан, і дружина 

його, колона на ім’я Вальтрада. Це – їхні діти: Бер, 

Вальдрісма. Він мешкає в Ульмі. Тримає половину мансу, що 

має орної землі 6 бонуаріїв. Відробляє за це ригу та польовий 

відробіток абату та препозиту. І більше нічного іншого не 

відробляє окрім служби, за якою наглядає. 

211. Тресберту даємо ділянку, що має орної землі 

3 бонуарії. Віддає за це теличку.  

 

Про сервільні манси деканії Ґіврольда 

212. Ерментарій, та Адалільд, та Вінеберґа. Ці 

тримають четверту частину сервільного мансу, що має орної 

землі 3 бонуарії. Перекопує за це чотири арипена у 

винограднику; та коли той виноградник не перекопує, то 

відробляє 3 дні на тиждень та відробляє вахту та скільки б 

йому не було доручено. І якщо вино зростить у тому 

винограднику, який обробляє, то віддає за це 1 модій за 

випас; якщо ж не зростить, нічого не дає. Сплачує 3 курчат, 

15 яєць. Виконує перевезення до Парижу. Виконує польовий 

відробіток.  

                                                 
92 Суч. Денвіль у комуні Леве (деп. Ер-і-Луар), в 22 км на південь від Вільме.  
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213. Вальдеґауд серв і дружина його, літа на ім’я 

Ел[е]ґія. Це – їхні діти: Рестуїн, Елеґій, Елеґія, Електрудіс, 

Ґерліндіс. Цей тримає половину мансу, що має орної землі 

5 з половиною бонуаріїв. Сплачує так само.  

214. Ерменберт серв та дружина його, рабиня, на ім’я 

Урслейя. Це – їхні діти: Ерменарій, Інґальберт, Ерменберґа. 

Цей тримає половину мансу сервільного, що має орної землі 

5 з половиною бонуаріїв. Відробляє так само.  

215. Ерменберґа. Цей тримає половину сервільного 

мансу, що має орної землі 5 з половиною бонуаріїв. 

Відробляє так само. 

216. Вальдеґарій серв і дружина його рабиня на ім’я 

Маркадрудіс; Вальтберта – їхня дитина. Цей тримає 

половину сервільного [мансу], що має орної землі 

6 бонуаріїв, луки – половину арипена. Відробляє так само.  

217. Базін серв тримає четверту частину сервільного 

мансу, що має 4 бонуарії орної землі. Відробляє так само.  

218. Хільдебальд серв і дружина його, колона на ім’я 

Бенедикта. Цей тримає четверту частину сервільного мансу, 

що має орної землі 4 бонуарії. Відробляє так само. 

219. Хербуїн серв та Ґріма рабиня, та Амальберга 

рабиня. Ці тримають четверту частину сервільного мансу, що 

має орної землі 3 бонуарії. Відробляє так само.  

220. Ернуїн серв і дружина його, рабиня на ім’я Ербона. 

Це – їхні діти: Ербоард, Ербедісдіс. Цей тримає четверту 

частину сервільного мансу, що має орної землі 3 бонуарії. 

Відробляє так само.  

221. Ґрімоард літ і дружина його літа на ім’я Райнільдіс. 

Це – її діти: Мавронт, Ґрімоїльдіс. Цей тримають половину 

сервільного мансу, що має орної землі 4 з половиною 

бонуарії. Відробляє так само.  

 

У сусідстві Евріна 

222. Ранґіль серв і дружина його, рабиня на ім’я Юліда. 

Це – їхні діти: Рікхард, Райнард. Цей тримає четверту 
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частину сервільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії, 

луки – половину арипена, пасовиська – 1 бонуарій. Сплачує 

так само. 

223. Райнінґ серв і дружина його, рабиня на ім’я Атла. 

Це – їхні діти: Атлільдіс, Альтла, Ербоїльдіс, Альдофлідіс. 

Цей тримає четверту частину сервільного мансу, що має 

орної землі 4 бонуарії, луки – половину арипена. Відробляє 

так само.  

224. Йонам серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Вальтсіда. Цей тримає четверту частину сервільного мансу, 

що має орної землі 3 бонуарії, луки – половину арипена. 

Відробляє так само.  

225. Райноард серв і дружина його, колона з бенефіція 

Теодоніс на ім’я Айрліндіс. Цей тримає четверту частину 

сервільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 

половину арипена. Відробляє так само.  

226. Теутхард серв і дружина його, колона на ім’я 

Ерменрада. Цей тримає четверту частину сервільного мансу, 

що має орної землі 4 бонуарії, луки – половину арипена. 

Відпробляє так само.  

227. Бертольд серв. Цей тримає четверту частину 

сервільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

228. Адрабольд, серв та келарь. Цей тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 7 бонуаріїв, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

229. Ґерульф серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Ерміна. Цей тримає четверту частину сервільного мансу, що 

має орної землі 4 бонуарії, луки – половину арипена. 

Сплачує так само.  

230. Атлульф серв і дружина його, колона з Буксида на 

ім’я Фароїльдіс. Це – їхні діти: Ґодовольд, Урседрамн, 

Альдульф. Цей тримає четверту частину сервільного мансу, 

що має орної землі 4 бонуарії, луки – половину арипена. 

Сплачує так само.  
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Про виноградарів, які тримають вільні манси 

231. Ерменґарій серв і дружина його, колона на ім’я 

Раґоїльдіс. Це – їхні діти: Альдіна, Ерменґільдіс. Він мешкає 

у Вілламільт. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв. Мусив би віддавати вільний чинш, однак 

за те, що обробляє виноградник, віддає сервільний чинш.  

232. Бальдуїн і дружина його, колона на ім’я 

Еврохільдіс. Це – їхні діти: Евруїн, Стефан, Хільдуїн, 

Ґаудоїн. Цей тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв. Відробляє так само.  

233. Ерлульф серв тримає половину вільного мансу, що 

має орної землі 4 бонуарії. Відробляє так само.  

 

Про сервільні манси деканії Варімберта  

234. Еврульф серв і дружина його, колона на ім’я Беата; 

Бейртла – їхня донька. Цей тримає половину сервільної 

ділянки, що має орної землі 1 з половиною бонуарій. 

Наглядає за це за лісом. Відробляє за це ригу озимини та 

яровини. Сплачує за це 5 сестаріїв полби та половину 

денарію августатика; 3 курчат з яйцями.  

235. Арея рабиня. Це – їхні діти: Фрамерік, Адруїн. Ці 

тримають половину сервільної ділянки, що має орної землі 

1 з половиною бонуарій. Відробляє ригу; відгодовує курок, 

інше – так само.  

 

Про сервільні манси деканії Акледульфа 

236. Інґальґарій серв і дружина його, колона на ім’я 

Адальбольда; Інґедрамн – їхній син. Цей мешкає у Віллі 

Ґаудена. Тримає половину сервільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв. Наглядає за це за вівцями. Відробляє за це 

ригу озимини та яровини. Та сплачує за це 2 денарії 

августатика та 1 барана на ворога; 3 курчат з яйцями.  

237. Осанна рабиня; Ґерульф – її син. Цей мешкає у 

Віллі Сонана. Тримає половину сервільного мансу, що має 
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орної землі 5 бонуаріїв та 2 пертики. Віддає все належне так 

само. 

238. Дроктінґ серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Ербона. Це – їхні діти: Аутліна, Ерпоїльдіс, Ґерісма. Цей 

мешкає в Ульмі. Тримає половину сервільного мансу, що має 

орної землі 6 бонуаріїв. Сплачує так само.  

239. Ґірульф серв і дружина його з бенефіція 

Ґрімбольда на ім’я Ґундрісма. Цей мешкає в Ульмі. Тримає 

половину сервільного мансу, що має орної землі 5 бонуаріїв. 

Виконує за це польові відробітки в достатній кількості. 

Перекопує за це 4 арипени винограднику. 3 курчат з яйцями.  

240. Міліс серв і дружина його, колона на ім’я 

Ґамальберґа. Цей мешкає у Віллі Сонана. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 5 з половиною 

бонуаріїв. Сплачує так само.  

241. Фротґауд серв. Це – його діти: Фротхард, 

Фротберґа, Аутліндіс. Цей мешкає у Віллі Сонана. Тримає 

половину сервільного мансу, що має орної землі 5 з 

половиною бонуаріїв. Сплачує так само.  

242. Деорульф серв і дружина його, літа на ім’я Берта. 

Цей мешкає у Віллі Сонана. Тримає половину вільного 

мансу, що має орної землі 3 бонуарії. Виконує за це польові 

відробітки та перекопує за це 4 арипени, та сплачує 3 курчат 

з яйцями.  

243. Ландрік серв. Це – його діти: Дроґо, Теудульф, 

Теутмунд. Цей мешкає у Віллі Дісбот. Тримає половину 

вільного мансу, що має орної землі 4 з половиною бонуарії. 

Сплачує за це випас коня та 1 барана на ворога, та два 

денарія августатика. Відробляє за це ригу та наглядає за 

вівцями. Сплачує 3 курчат з яйцями.  

 

В деканії Ґіврольда. 

244. Вінеґауд тримав 2 поля з господського фіску, що 

мають орної землі 3 бонуарії, та землю, яку тримав садовник 
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Ґодоен. Їх даєм Тресберту за одну ділянку. Та відробляє за це 

теличку. 

245. Ґундоїн тримає з господського фіску 2 журнеля.  

246. Ґіврорд тримає, понад свій манс, 2 журнеля. Оре за 

це 9 пертик.  

247. Матір Евтхара, вільна жінка, дає дітям зі свого 

спадкового майна 9 журнелей. Оре за це 1 декстер, під 

яровину – половину. 

248. Вінеґіз тримає 1 декстер господського фіску понад 

свій манс, який Хільдоарду ми вирішили дати, та 2 журнелі, 

які тримав Ґундоїн, щоб мав половину мансу. 

249. Ґеросм мав 1 ділянку і нічого раніше за це не 

відробляв. Вінеґауд і Ґіроард так само.  

250. Сівальд тримає половину ділянки, що має орної 

землі 6 бонуаріїв. І нічого раніше за це не відробляв.  

251. Ремегій тримає 1 ділянку; і нічого не відробляв. 

252. Дідрад тримає понад свій манс 1 ділянку і нічого за 

це не відробляє. 

253. Аґарду та Адальріку ми надали 1 манс їхньої землі, 

щоб сплачували все, що за це належить.  

254. Вінедрамн тримає 6 журнелей. Наглядає за це за 

млином.  

 

В деканії Акледульфа. 

255. Тримає Аклольд 1 ділянку понад свій манс; та 

відробляє за це ригу та засіває. Айтоїно так само.  

256. Альтмар тримає, понад свій манс, 2 бонуарії 

господського фіску, які, як сам сказав, пан абат йому надав. 

Оре зе це половину ділянки.  

257. Земля, яку Ерменґарій, колон святого Германа, 

підшукав в окрузі Карнотін, має орної землі 1 бонуарій та дві 

[третіх] частини іншого, винограднику – третю частину 

арипена. Тримають тепер її Аґард та Аларік, його 

племінники, та нічого за це не відробляють.  
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258. Ґеррад тримає орної землі 3 бонуарії, які Ісаак 

йому дав.  

259. Еодальбольд та Фродоард тримають даріння 

Еутбранда, що має орної землі 2 з половиною журнеля. 

260. Хільдоард тримає 1 поле з господського фіску. 

261. Вальґарій тримає з господського фіску орної землі 

1 бонуарій, що, як сам сказав, пан абат йому надав. 

262. Ґульфрамн тримає з господського фіску 1 декстер 

263. Саламон та Бенедикт тримають в Касдон 

7 бонуаріїв та 2 пертики. Та нічого за це не відробляють, хіба 

на люмінарію святого Германа за вищеозначений манс
93

.  

 

264. Даріння, яке зробила Ланда в окрузі Доркассін, у 

віллі, що зветься Вілламільт. Дала 1 манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, луки – четверту частину арипена. Сплачує на 

люмінарію святого Германа 4 денарії та відробляє половину 

риги.  

265. Даріння, яке зробив Хінклед в окрузі Доркасін, у 

віллі Самнарій. Дав там орної землі 13 бонуаріїв. Тримають 

тепер там Давид і Хінклед, племінники Танкульфа, та дають 

за це 1 солід.  

266. Даріння, які зробив Танкульф в окрузі Дорґасін, в 

місцевості, яка зветься Вілла Матіана
94

. Дав 1 манс, що має 

орної землі 16 бонуаріїв. Тримає тепер його Фроткарій літ та 

дружина його, колона на ім’я Сідонія. Це – їхні діти: 

Фароард, Ландрік. Сплачує за це 1 на ворога та стільки ж за 

ручний відробіток, 5 модіїв полби, 3 курчат з яйцями. Та оре 

7 пертик під кожен посів.  

267. Даріння, яке зробив Вальдо та Ґенерісма у віллі 

Чорний Гай
95

. Дали там від кожного 1 манс, що має орної 

землі 13 бонуаріїв.  

                                                 
93 Виділене курсовом є пізнішою вставкою. 
94 Ферма Маженвіль у комуні Сольньєр (Вілла Сомнарія) 
95 Niger Lucus – сучасне місце положення не відоме, хоча Б. Ґерар припускав, що 

це Ґрулю, селище, розташоване у 4 км на південний захід від Маженвіль.  
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Ґеноард колон і дружина його, колона на ім’я 

Еодальберґа. Це – її діти: Вальдо, Вальдовільдіс. Він мешкає 

у Чорному Гаї. Тримає половину цього даріння, що має орної 

землі 6 з половиною бонуаріїв. Сплачує за це 2 соліди. 

Відробляє 3 риги та виконує польовий відробіток.  

Ульфін вільний тримає іншу половину цього даріння, 

що має орної землі 6 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен. Відробляє за це ригу та мусив за це сплачувати 

2 соліди на люмінарію і більше нічого не робить.  

268. Даріння, яке зробив Міло в окрузі Доркассін, у 

Віллі Бротканта
96

. Дарував там 1 манс, що має орної землі 

9 бонуаріїв, луки – 1 арипен, лісу – 1 з половиною бонуарій. 

Тримає тепер його син його Хаймерік, який по хартії має 

захист святого Германа. Та тримають його брати його разом 

із ним, які не є святого Германа. Але діти Хаймульфа є 

святого Германа. Сплачують за це 12 денаріїв на люмінарію.  

269. Прекарія, яку тримає Аклеверт у Віллі Альніда. 

Має там власницький манс з будинком та іншими будівлями 

в достатній кількості. Належать до цього мансу орної землі 

15 бонуаріїв, луки – 4 арипени, лісу – 8 бонуаріїв, 1 млин.  

270. Має там церкву, добре споруджену. Належать цій 

церкві орної землі 12 бонуаріїв та два госпіти, які 

відробляють 1 день в будь-який тиждень та сплачують 

1 курча з яйцями.  

271. Анстасій, староста та колон, тримає 1 манс, що має 

орної землі 12 бонуаріїв. Сплачує на ворога 1 барана, модій 

полби. Відробляє вінерицію з одним биком. 100 ґонтин, 

3 курчат з яйцями. Виконує 2 [дні] польових відробітків та 

ригу, та 2 дні в тиждень.  

272. Крістей колон і дружина його, колона з бенефіція 

Теодона. Він мешкає в Альніді. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 12 бонуаріїв. Відробляє так само.  

                                                 
96 Суч. комуна Брешам в 4 км на схід від Вільме.  
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273. Крістуїн колон та Адріан колон. Він мешкає в 

Альніді. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв. Відробляє так само.  

274. Хінкберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Валедрудіс. Це – їхні діти: Валанд, Валафрід, Інґельберт, 

Бертінґ. Та Інґельфлідіс. Та Ульфеґауд колон і дружина його, 

колона на ім’я Раґоїльдіс. Усі ці тримають 1 манс, що має 

орної землі 12 бонуаріїв. Відробляють так само.  

275. Вальткарій і дружина його, колона на ім’я Елізабія. 

Це – їхні діти: Вальфрід, Вальберт, Вальдрісма. Цей тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 11 бонуаріїв. Відробляє 

так само.  

276. Адалькарій колон. Цей тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 12 бонуаріїв. Відробляє так само.  

277. Прекарій, котрий тримає Ротмунд, не може бути 

записаний. І той, що Айруїс тримає... 

 

278. Даріння, яке зробила Дедда та Хісла в окрузі 

Шартра, у місцевості, що зветься Вілла Вадріка
97

. Дарували 

там 1 власницький манс з будинком і дарували там 2 з 

половиною манси. Належать до цього власницького мансу 

орної землі 10 бонуаріїв, які можна засіяти 40 модіями полби 

та вівсу; луки – 4 арипени, з яких можна зібрати 3 вози сіна. 

Є там ліс, що в обхід загалом дорівнює 2 льє, в якому можна 

прогодувати 200 свиней.  

279. Еврін серв і дружина його, літа на ім’я 

Ерментільдіс. Це – її діти: Евреманн, Бероїн, Ерменрада, 

Берольд, Ермуїн. Він мешкає у Віллі Вадріка. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 5 з половиною бонуаріїв. 

Сплачує на ворога 12 денаріїв та 2 дні в тиждень. Але за той 

хлів, що за ним наглядає, не сплачує денаріїв, але виконує 

польові відробітки та риги скільки б собі не наказав чоловік. 

Та сплачує 3 курчат з яйцями.  

                                                 
97 Б. Ґерар вважав, що тут ідеться про Ґодревіль (колишня комуна Ґрандвіль), 

15 км на південний схід від Вільме.  



162 

280. Аклеарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерледрудіс. Це – її діти: Надалін, Аклеард, Ерлеґільдіс, 

Ерлеґауд, Ерлоїльдіс, Аклеїльдіс. Та Хільдінґ колон і 

дружина його, вільна. Це – їхні діти: Хільдеберн, Ґейртрамн. 

Ці двоє тримають 1 манс, що має орної землі 9 з половиною 

бонуаріїв. Сплачує на ворога 2 соліди; 6 курчат з яйцями. 

Виконують польові відробітки та риги, та 2 дні на тиждень. 

 

Про Морнане Вілларе
98

 

281. Ґенеарій колон; та Ансмар колон і дружина його, 

колона на ім’я Вінехільдіс. Ці двоє тримають 1 манс, що має 

орної землі 10 бонуаріїв. Сплачують так само.  

282. Райнард колон і дружина його, колона з бенефіція 

Ґерберна на ім’я Маркадрудіс; та Інґадей літ. Ці двоє 

тримають 1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

283. Еркантей колон і дружина його, вільна на ім’я 

Адальтрудіс. Він мешкає в Дініаці
99

. Тримає 1 манс, що має 

орної землі 13 бонуаріїв. Мусить сплачувати повний чинш, 

як і інші мешканці округа, однак нічого за це ні відробляє.  

284. Даріння, яке зробив Ульмар пресвітер в окрузі 

Карнотіна в сотні Кауноценз, у віллі, що зветься Ідоніс 

Вілларіс. Дарував там 1 манс з будинком. Належать до цього 

мансу орної землі 10 бонуаріїв, лісу – 1 бонуарій. Цього ніщо 

не обтяжує, оскільки жодного чиншу з нього не взискуєтся.  

285. Євсебій літ і дружина його, літа на ім’я Бероїльдіс; 

Бернард – їхній син. І цей нічого не тримає, але наглядає за 

свинями.  

286. Ґіследрудіс, Осовільдіс. Ці тримають госпіцій, що 

має орної землі 1 бонуарій. Сплачує 2 курчат з яйцями. 

Відробляє 1 день в будь-який тиждень та 2 дні в августатик.  

 

                                                 
98 Якщо припустити, що поселення Mornane Villare ідентичне із Manus Villare з 

акту 986 р., тоді це суч. Менвільє в двох кілометрах на захід від Шартру.  
99 Комуна Діньї (деп. Ер-і-Луар) в 28 км на південний захід від Вільме.  
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У Фонтанеллі 

287. Є там власницький манс з будинком та іншими 

будівлями. Належать до цього мансу 3 бонуарії орної землі, 

де можна засіяти 9 модіїв жита. Є там ліс, за оцінкою 4 льє, в 

якому можна прогодувати 400 свиней.  

288. Ерлульф літ і дружина його, колона з бенефіція 

Хільдеґарія на ім’я Данахільдіс. Цей тримає 1 манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв. Сплачує за це на ворога 6 денаріїв. 

Оре під озимину 3 пертики, під яровину – 3. Відробляє 2 дні 

на тиждень, коли не виконує польового відробітку. Сплачує 

3 курчат з яйцями.  

289. Вітбальд літ і дружина його, чужоземка на ім’я 

Хільдедрудіс, чиї діти не є святого Германа. Цей тримає 

1 манс, що має орної землі 7 з половиною бонуаріїв. Сплачує 

так само.  

290. Фротберт літ і дружина його, чужоземка на ім’я 

Ґерлільдіс, чиї діти не є святого Германа; та Сікбольд літ і 

дружина його, колона на ім’я Ульфінґа. Ці двоє тримають 

1 манс, що має орної землі 7 з половиною бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

291. Є там 1 незайнятий манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв.  

292. Адальфрід літ і дружина його, чужоземка. Цей 

тримає госпіцій, що має орної землі 1 бонуарій. Сплачує 

2 курчат з яйцями та відробляє 1 день в будь-який тиждень.  

293. Ці сплачують 4 денарії за свою голову: 

Аклісма, Теодісма, Бертінґа, Лантберґа, Теутлільдіс, 

Нелія. 

294. Ці промовили клятву: 

Ерлульф, Ландульф, Асмар, Вітбольд. 

295. Ці промовили клятву в деканії Варімберта: 

Кріад, Ерлоїн, Вінкоїн, Адальбольд, Ґіслебольд, 

Хальтмар, Фротмунд, Інґальґарій, Раґанберт, Валатей, 

Еврурф, Валамей, Алатей. 

В деканії Акледульфа так само промовили: 
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Рестедун, Аґенульф, Бернард, Айтольд, Айтоїн, 

Симеон, Флідаст, Хільтґерн, Інґлехарій, Бернеґауд, 

Амалькарій, Райнберт, Аудоард. 

В деканії Ґіврольда так само промовили: 

Фродоард, Аларік, Ерменарій, Рестад, Інґадрамн, Анґіз, 

Старткарій, Амальґауд, Вінеґауд, Фулькадрамн, Ванульф, 

Вінеґіз, Бонард. 

296. Це – літи деканії Ґіврольда: Акбольд, Ґерхай, 

Ерменольд, Додеверт, Додальд, Ансеґауд, Ґіреверт, Евдо. 

Це – літки: Райнтільдіс, Ґерберґа, Райнізма, Ґодовільдіс, 

Хільдеґардіс, Хільтґа, Ґунсберта, Ґунсільдіс, Хальтберта. 

Це – рабині деканії Ґіврольда: 

Хільдрада, Вальтсента, Ґірофлідіс, Ерміна, Хальдовіс, 

Атла, Рантґільдіс, Ербона, Ерменільдіс, Маркадрудіс, 

Урслея, Хільттрудіс, Вальтсіда. 

297. Це – літи деканії Варімберта: Мартин, Фротхай, 

Альтуїн, Фротґауд, Ауткарій, Ансарій, Бертоен, Альтмар, 

Асмунд, Інґедей, Вальдеґарій, Вінеґард. 

Це – літки: Інґальвіс, Ґельдраберта, Ґунхільдіс, Біада, 

Ландовільдіс, Фротхільдіс, Ґерберґа, Інґовільдіс, Аутберґа, 

Адальґардіс, Адальтрудіс, Рестоільдіс. 

Це – рабині деканії Варімберта: 

Домновільдіс, Арія, Вінедрудіс, Леудовільдіс, Адрісма 

298. Це – рабині деканії Акледульфа:  

Осанна, Ербона, Аґовільдіс, Берта. 

 

В Мансі Белони 

299. Володіє Адальберт у Мансі Белони. Сплачує 

гостиліція 6 денаріїв. Оре протягом трьох посівів 18 пертик. 

Сплачує 3 курчат. Відробляє у всі тижні 2 дні; але за сам 

ручний відробіток сплачує 1 віз з двома бочками.  

Ґрімхарій – так само. Елеґій – так само. Поміж 

Домініком та родичами його – так само. Поміж Вітлаєм та 

Електеєм – так само. 
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Має Страділій 1 кварту. Ермехарій – 1 госпіцій; 

відробляє у всі тижні – 1 день, сплачує 2 курчат.  

Маґенард – половину госпіція. Відробляє в будь-який 

[тиждень] 1 день; курча – 1.  

Адальхарій – так само. 

Сплачує Адальберт 4 денарії. 

Ґрімхарій – 3 з половиною денарії.  

300. В деканії Ґіврольда з тих, хто має сплачувати 

подушне, за передане у тримання: 

Фрамн, Амальґауд, Ерментей, Райноард, Вінемар, 

Ґунтхарій, Ратбольд, Ґіслеарій, Самарін, Ерменард, Ідін, 

Аклаверт, Ратберт, Інґарад, Хайнарад, Валарік, Ерменарій, 

Лантбольд, Айґрід, Тресберт, Альбрік, Адальфрід, Евремар, 

Фротґауд, Альтоард, Ерменґауд, Ґіденольд, Аґенольд, Аґуїн, 

Хільткарій, Аклеарій, Бертоїн, Данеґауд, Варімберт, 

Сікбальд, Вандремар, Сініґ, Бертлаїк, Бернард, Ерменольд, 

Едальбольд, Рікбольд, Амалькарій, Перістанто, Ермофрід, 

Ербоїн, Фрамнеґарій, Леутхад, Ґатхарій, Ерменольд, Альбітт, 

Аґанбольд, Ерменарій, Сікбард, Ерменард, Адоарій, Сіврак, 

Алоїн, Теутхард, Вінеґауд, Райноард, Ґехільхард, Вінедульф, 

Ґейрверт, Аклеард. 

З чужинців: 

Еврехард, Анаудін, Ерменмар, Стефана, Аклесінта, 

Еларій, Сульпіций, Фротберт, Ізон, Сіґвін, Аґенольд, 

Евреґауд, Альткарій, Ербемар, Рікберт, Ермедрудіс, 

Хільдебольд. 

301. В деканії Варімберта, з тих, что сплачує 4 денарія 

за свою голову, за передане у тримання: 

Петро, Раґанбольд, Ґауйольд, Мартин, Райнберт, Салак, 

Еркамбольд, Бернеґарій, Ардульф, Дройтберт, Йонам, 

Вільтфрід, Інґальхард, Ерменульф, Ґаут, Ґіслемар, 

Ерканґарій, Фрамнеїльдіс, Відреверт, Ґерменарій, Ґотфрід, 

Бертольд, Айнбальд, Аклерік, Крітіан, Флотвей, Варімбод, 

Раґанбальд, Ратґауд, Ульдрінґ. 

З чужинців: Еврохільдіс, Вальдрісма 
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302. В деканії Акледульфа за передане у тримання: 

Адальрад, Адравольд, Адальбольда, Леудо, Альдедей, 

Евремар, Ґейрард, Ґерульф, Аґенульф, Адалуїн, Актульф, 

Адальґард, Інґальґарій, Акледульф, Адальфред, Ґенад, 

Бертрамн, Інґенольд, Рестенций, Відульф, Сіклеарій, Сіклуїн, 

Адравей, Адраґауд, Даґуїн, Ландрамн, Аклоард, Ітґій, 

Адальберт, Відуїн, Ґодальсад, Теодоїльдіс, Ерменґардіс, 

Ерместей, Сіґемар, Хільсоард. 

303. Наділили ми Еврарда у Вілларі зі свого алода 

5 журнелями, звідки виділили Сіґембольту половину 

четвертої частини. І за це даємо ще вказаному Еврарду в 

Катені 6 журнелей. Даємо ще у вказаній віллі з цієї землі 

9 журнелей за 9 денаріїв.   

 

Даріння Хільдемода 

304. Є у віллі Цельзіак
100

 незайнятий власницький манс, 

до якого відносяться 7 бонуаріїв орної землі. Є там шість 

мансів, що сплачують сріблом за весь рік 9 солідів, за 

підвозний відробіток до Труа – 9 денаріїв. Зорюють під 

озимину 10 пертик, від яровину – 4 пертики; 4 польових 

відробітки якщо биків мають; підвозний відробіток в 

Еквілін
101

 на третій рік. Притягають на третій рік навозу, 

скільки можна натягати за два дні; 3 банни. Є там п’ятеро 

людей святого Германа, які сплачують 20 денаріїв. 

Відробляють в будь-який тиждень 6 днів у жнива; 

Виконують 3 польових відробітки та отримують хліб та 

м’ясо. Сплачують 6 курчат із яйцями. Є там лісу 2 бонуарії. 

Належить до того місця церква, споруджена на честь 

святого Мартина з даним; однак нічого не сплачує. До цієї 

церкви належать 5 госпіцій, але усі незайняті крім одного, 

який сплачує на цю церкву 6 денаріїв. Є при цій церкві 1 манс 

у бенефіції, який сплачує 8 солідів срібла.  

                                                 
100 Суч. комуна Сузі-ла-Бріш (деп. Ессонн) 
101 Sylva Æquilina – назва лісу на захід від Парижу, трансформувалась у назву 

утвореного у 1968 р. департаменту Івлін.  
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Х. Короткий огляд Вітріака
102

 

1. Є в долині Вітріака господський манс з будинком та 

іншими будівлями в достатній кількості. Є там церква 

велика та одна каплиця, з усією оздобою, ретельно 

споруджена. Є там орної землі 10 культур, де можна 

посіяти 600 модіїв; винограднику старого, який насадив 

святий Герман, 53 арипени. Є там луки 52 арипени. Є там 

ліс, що зветься Пуціоль, який належить до цієї вілли, котрий 

ліс, разом з цією віллою, став алодом святого Германа. 

Колони же, які цю замешкують віллу, так до цього часу є 

вільні, як і були за часів святого Германа; оскільки ніякі 

люди, ані силою, ані за власним бажанням, без наказу абата 

чи архістерія, ані скільки не несли би служби. Однак сам 

алод святий Герман вніс на люмінарію церкви святого 

Хреста та святого Стефана першомученика або святого 

Вінцентія левіта та мученика; і з того часу мають 

виплачувати кожен рік на цю церкву 8 секстаріїв олії або 

22 лібри воску.  

2. Є там суміжно з іншим одним володінням, що 

зветься Валліак
103

, та інше, далі, що зветься Ґалліак
104

; їх 

отець святого Германа від графа Ерменфріда отримав, та 

їх означений святий покровитель передав означеній церкві 

святого Хреста та святого першомученика Стефана чи 

святого Вінцентія левіта та мученика, з усіма доданками 

своїми; до того часу, роки єдині, на спомин народження 

батька чи матері своїх, сплачують на поховання їх дві 

воскові свічі, звісно по вісім лібрів кожна, та на 

підтримання братів 20 солідів. Додав до цього означений 

святий покровитель відлучення в присутності 19 єпископів, 

будь-кого, хто неразумною впертістю це даріння, що своїй 

                                                 
102 Суч. комуна Бітрі (деп. Ньєвр). За палеографічними даними весь розділ 

написаний в ХI ст. та не містить інформації, що відносилась би до IХ ст. 
103 Валльї в межах комуни Алліньї-Кон (деп. Ньєвр) в 4 км на південний захід від 

Бітрі. 
104 Назва змінилась. Припускають, що це може бути Сен-Верен посередині між 

Алліньї-Кон та Бітрі.  
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зробив церкві, з власного звісно володіння, дерзнув би 

відібрати, будь то єпископ міста Аутіссіодер (Осер), в 

чиєму знаходяться діоцезі, будь то князь Неверський, під 

чиєю знаходяться владою, з Юдою зрадником прокляття хай 

отримають віднині та в віках.  

3. День кончини отця його, іменем Елевтерія, календи 

листопада; матері його, іменем Євсебії
105

, V календи січня.   

 

 

ХI. Короткий огляд Нувіліака
106

. 

А. Є в Нувіліаці власницький манс та інші будівлі в 

достатній кількості. Є там 10 маленьких полів, що мають 

40 бонуаріїв, де можна засіяти 200 модіїв вівса, луки – 

9 арипенів, де можна зібрати 10 возів сіна. Є там ліс, згідно з 

оцінкою, 3 льє завдовжки, завширшки – 1 льє, в якому можна 

відгодувати 800 свиней. 

1. Електей серв і дружина його, колона на ім’я Ландіна, 

люди святого Германа, мешкають в Нувіліаці. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 

половину арипена. Оре під озимину 4 пертики, під яровину 

13. Звозить навоз на господське поле та нічого іншого не 

робить і не віддає, навзамін за службу, яку він споглядає. 

2. Абрахіль серв і дружина його, літа на ім’я 

Бертхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Абрам, 

Авремар, Бертрада. Та Цеслін
107

 літ і дружина його, літа на 

ім’я Леутберґа. Це – їхні діти: Леутґардіс, Інґохільдіс. Та 

                                                 
105 Ці імена батька та матері св. Германа фінурують у Житії святого Германа, 

складеному Фортунатом, єпископом Пуат’є.  
106 З двох можливих інтерпретацій: Неї-ле-Біссон (Neuilly-le-Bisson, деп. Орн, 

Нижня Нормандія) та Неє-ле-Буа (деп. Ендр у долині Луари) дослідники віддають 

перевагу другій. Першу доводить відсутність в описі виноградників, що 

характерно для Нормандії. Другу підтримують наявність в районі Неє-ле-Буа 

величезних лісів Тібо, Ніерн та Ґарамбо, а також наявність поряд відповідника до 

назви Сустрад. Втім ліси є і в Нормандії, а Неє-ле-Буа розташована задалеко. 
107 Наявність серед жіночих імен місцевих мешканців Цельсовільдіс та Цельси 

наводить на думку, що Цеслін є помилковим написанням імені Цельсин. Однак 

далі (12) зустрічаєм ту ж саму особу, знову під іменем Цеслін.  
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Ґодальберт літ. Це їхні діти: Ґедалькай, Цельсовільдіс, 

Бладовільдіс. Ці 3 мешкають у Нувіліаці. Тримають 1 манс, 

що має орної землі 15 бонуаріїв, луки – 4 арипени. 

Відробляють ангарію в Анжу, та в травні місяці – до Парижу. 

Сплачують на ворога 2 баранів, 9 курчат, 30 яєць, 100 дранок 

та стільки ж ґонтин, 12 бочарних клепок, 6 ободів, 

12 смолоскипів; та відвозять дві вози деревини до 

Сустрада
108

. Обносять у господському дворі парканом 

4 пертики, на луці – 4 пертики огорожі, а в жнива – скільки 

може. Орють під озимину 8 пертик, під яровину – 26 пертик. 

Під час польового відробітку та оранки звозять навоз на 

господське поле. Сплачують кожен 4 денарії за свою голову.  

3. Ґіслеверт серв і дружина його, літа на ім’я Ґотберґа. 

Це – їхні діти: Раґно, Ґаусберт, Ґауйойн, Ґаутліндіс. Та Сіноп 

серв і дружина його, рабиня на ім’я Фролайка. Це – їхні діти: 

Сікланд, Фротхард, Марелл, Адалуїльдіс, Фротлільдіс. Та 

Ансеґудіс рабиня. Це – їхні діти: Інґальберт, Фротберт, 

Фротлаїк, Фротберґа. Ці троє мешкають у Нувіліаці. 

Тримають 1 манс, що має орної землі 26 бонуаріїв, луки – 

8 арипенів. Сплачують так само.  

4. Мауріфій літ та дружина його, колона на ім’я 

Ерменґардіс: Ерменґільдіс – їхній син. Та Ґаудульф літ і 

дружина його, літка на ім’я Цельса: Ґаудільдіс – їхній син. Ці 

двоє мешкають у Нувіліаці. Тримають 1 манс, що має орної 

землі 28 бонуаріїв, луки – 4 арипени. Сплачують так само.  

5. Раґенард серв і дружина його, колона на ім’я Даґена: 

Раґенай – їхній син. Та Ґаусбольд серв і дружина його, літа 

на ім’я Фареґільдіс. Ці двоє мешкають у Нувіліаці. Тримають 

1 манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, луки – 4 арипени. 

Відробляють так само.  

6. Феремунд серв і дружина його, колона на ім’я 

Креада; та Фероард серв і дружина його, літа на ім’я 

                                                 
108 Можна припустити, що йдеться про старовинне поселення Сутре (Subtray, 

Sutray), яке наразі входить до складу комуни Мезьєр-ан-Бренн (деп. Ендр, 17 км 

від Неє-ле-Буа). 
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Адальґардіс: Іллєґардіс – їхня донька. Та Фароен серв і 

Адальґрім серв. Ці 4 мешкають у Нувіліаці. Тримають 

1 манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, луки – 4 арипени. 

Відробляють так само.  

7. Ґаутмар серв і дружина його, літка на ім’я Сіґальсіс. 

Це – їхні діти: Сіклевольд, Сіклеард. Він мешкає у Нувіліаці. 

Тримає четверту частину манса, що має орної землі  1 з 

половиною бонуарій, луки – 1 арипен. Сплачує четверту 

частину цільного мансу.  

8. Хільдебольд серв та дружина його, літка на ім’я 

Бертенільдіс. Це – їхні діти: Альдеґрамн, Адальберт, 

Хільдеґауд, Трутґауд, Бернард, Бертрамн, Хільдоїн, 

Хальдедрудіс, Мартінґа. Та Хальдемар серв і дружина його, 

колона на ім’я Мотберґа. Це – їхні діти: Мартин, 

Сіклехільдіс, Бернеґільдіс. Ці двоє мешкають у Нувіліаці. 

Тримають [половину мансу], що має землі 6 бонуаріїв, луки 

– половину арипена. Віддають половину того, що належить з 

цільного мансу.  

9. Бертлін літ і дружина його, колона на ім’я Лантсіда. 

Це – їхні діти: Креат, Мартин, Лантберт. Він мешкає в 

Нувіліаці. Тримає 4-у частину мансу, що має орної землі 3 

бонуарії, луки – 2 арипени. Відробляє ригу. Має сплачувати 

четверту частину цільного мансу, але за те, що винен, 

наглядає за свинями.  

10. Є в Нувіліаці зайнятих мансів 6 з половиною, та 

інша половина є порожньою: є, [рахуючи] за горнищами, 16. 

Сплачують на ворога 12 баранів; подушного – 5 солідів та 

4 денарії; 48 курчат, 160 яєць, 600 дранок та стільки ж 

ґонтин, 54 бочарних клепки та стільки ж обручів, 

72 смолоскипи. Відробляють два вози вінериції та магіски – 

два вози із половиною, і половину бика.  

11. Це – серви:  

Електей, Ґіслеверт, Сіноп, Раґенард, Ґаусбольд, 

Феремунд, Ґедальберт, Фароард, Абрахіл, Фароїн, Адальґрім, 

Ґаутмар, Хільдевольд. 
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Ці сплачують смолоскип та відробляють перевезенням.  

12. Це – літи: 

Мауріфій, Ґаудульф, Бертлін, Цеслін, Ґедальберт. 

13. Це – рабині:  

Фротліна, Ансеґундіс, Альда, Фрамберта. 

Ці відгодовують курей та виготовляють одяг, якщо їм 

надано вовну.  

14. Це – літки:  

Бертхільдіс, Леутберґа, Ґотберґа, Цельса, Фареґільдіс, 

Сіґальсіс, Бертенільдіс.  

Ці сплачують 4 денарії літомонія. 

15. Раґенард тримає з господського фіску 1 бонуарій. 

Ґіслеверт тримає, понад свій манс, 2 ольки.  

 

 

ХII. Короткий огляд Корбонської сотні 

1. Даріння, яке зробила Ідерна в окрузі Ємуа
109

, у 

Корбонській сотні
110

, у віллі, що зветься Понтіс
111

. Отож дала 

там 4 манса, що мають 25 бонуаріїв орної землі, 13 арипенів 

луки; 1 млин та таких манципіїв, чиї імена такі: Віневерт та 

дружина його Ґаутхільда, чиї діти: Вінеберт, Віневольд, 

Вінеманн, Вінеґільдіс, Адрехільдіс, Вінеберґа; та Сієверт і 

Сольберта, його дружина, їхні діти: Сеґенанд, Сільваній, 

Сіємберґа, Сіґенільдіс, Сесберґа; також Теутґардіс і 

Вінекарій, та Адреберґа, та Сівара.  

2. Даріння, яке зробив Ґодельхард в тому ж окрузі та в 

тій же сотні, у віллі, що зветься Куртіс Саоніс
112

. Дав отож 

                                                 
109 Графство Ємуа (pagus Oximensis) у часи Франкського королівства мало своїм 

центром місто Ексм (деп. Орн, Нормандія) та загалом відповідало церковному 

діоцезу м. Се (civitas Sagiorum). Станом на 853 р. графство вже було розподілено 

на три округи чи графства – Ємуа, Се та Корбон. 
110 Centena Corbonensis з головним містом – Корбон (суч. комуна кантона 

Мортань, деп. Орн).  
111 В окрузі Корбон було два місця із назвою Ле Пон, Le Pont. Одне із них 

розміщувалось у 2,5 км на захід від Корбону, інше – за 3,7 км. Йдеться про будь-

яке з них.  
112 Припускають, що йдеться про Куржеон у 3 км від Корбону.  
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1 власницький манс, що має орної землі 15 бонуаріїв, луки – 

8 арипенів; та інших мансів 3, що мають орної землі 

20 бонуаріїв, луки – 7 арипенів, лісу – 3 бонуарії; та 1 млин; 

та таких манципіїв, чиї імена наступні: Ратґауд; і Ранґауд, 

діти якого не належать святому Германові; та Ротхільдіс з 

дітьми своїми, тобто, Адревольдом та Райнбольдом; і 

Теутґардіс; та Айрфрід з дітьми своїми, тобто Балдуїном, 

Соандом, Ареґарієм та Айрбольдою; та Соара з дітьми 

своїми, тобто Сікфаром, Айртрудіс, Сікфарою, Коциктом; та 

Сікхільдіс.  

Усього мансів 8. Сплачують поміж усіма сріблом, 

замість підвозного відробітку, 2 соліди та 8 денаріїв; замість 

лляного полотна (чи одягу) – 4 з половиною соліди; 5 курчат 

з яйцями. 

3. Даріння, яке зробила Альда в окрузі Ємуа, в сотні 

Корбонській, у віллі, що зветься Ландас
113

. Дала там 2 манси, 

що мають орної землі 44 бонуарії, луки – 4 арипени, лісу – 

4 бонуарії, за виключенням придбання, яке разом зі своєю 

дружиною Аклеард придбав. З цього придбання усього та 

повністю, як будівель, так і дворових місць та орної землі і 

лісів та лук, третю частину святому Герману уступив. І та 

манципія таких є імен: Бертланд та дружина його, на ім’я 

Варсінда; це їхні діти: Варнуїн, Бертлаїк, Ландінґ, Бертґауд, 

Лантбурґіс, Сіґембурґіс, Сіґедрудіс, Берткардіс; і Теутфрід, 

та Адальґіз. За це даріння отриманими в прекарій є 

вищезгадані даріння, тобто даріння Ґодальхарда та Ідерни. 

Сплачує звідти за люмінарію святого Германа 3 соліди. 

Всього є мансів 10.  

4. Даріння, яке зробила Альда за сина свого на ім’я 

Аттон в окрузі Ємуа, в сотні Корбонській, в місцині що 

зветься Подвірья Ансґіла. Дав там орної землі 4 бонуарії, 

луки – 4 арипени. Тримає це даріння Альда разом із іншими 

даріннями.  

                                                 
113 Вірогодіно Ле Ланд, найближча місцина із такою назвою була в 9 км на 

південний схід в Корбону. 
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5. Даріння, яке зробив Іоанн в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Ґамарзіак. Дав там 

1 манс, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 1 з половиною 

арипен.  

6. Даріння, яке зробив Вальткай в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у місцині, що зветься Подвір’я Фрудана, 

та у віллі Ґамартіаз. Дав там також 1 власницький манс з 

будинком та іншими будівлями, що має орної землі 

8 бонуаріїв, луки – 7 арипенів, лісу – 1 бонуарій. Тримає його 

Ґерольд, серв святого Германа, та дружина його на ім’я 

Райнбольда з бенефіція Ґеррада; їхній син – Райнмар. 

7. Також даріння Вальткарія, яке зробив в тому ж 

окрузі та в тій же сотні, у віллі, що зветься Подвір’я 

Дотлена
114

. Дав там орної землі 2 з половиною бонуарії, луки 

– 1 з половиною арипен. Це не тримає людина святого 

Германа.  

8. Також даріння Вальткарія, якяе зробив в тому ж 

окрузі та в тій же сотні, у віллі, що зветься Гора Альдульфа. 

Дав там власницький манс з будівлями та інших 3 манси, що 

мають поміж усіма орної землі 19 бонуаріїв, луки – 

4 арипени, лісу – 1 арипен. І така манципія: Флотвей та 

Сароард, та Ґероїн, чия дружина на ім’я Оделільдіс є 

колоною святого Германа з Буксида, їхні діти: Одальд, 

Одальрік, Ґірард, Ґерберґа. 

9. Також даріння того ж Вальткарія, яке він зробив у 

тому ж окрузі та в тій же сотні, у віллі, що зветься Манвіс
115

. 

Дав там 2 манси, що мають орної землі 15 бонуаріїв, луки – 

13 арипенів, що нині утримують Аґуїн, колон святого 

Германа, та Адальберт мунборат, чиї дружина та діти всі 

належать святому Герману.   

10. Також даріння того ж Вальткарія, яке зробив в тому 

ж окрузі у тій же сотні, у віллі, що зветься Подвір’я Ансґіла. 

                                                 
114 Curtis Dotleni, суч. Куртулен у складі комуни Базош-сюр-Оен, деп. Орн, 14 км 

на північний захід від Корбону.  
115 Суч. комуна Мове-сюр-Юїн в 600 м від Корбону (деп. Орн). 
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Дав там 1 манс, що має орної землі 4 бонуарії та луки 

4 арипени. Та тримає його Райнхільдіс, рабиня святого 

Германа, чиї діти: Вінерад, Райнмар, Вінерільдіс. Усі ці 

працюють за половину [врожаю].  

11. Даріння, яке зробив Інґо в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, в місцині, що зветься Гора Акбода. Дав 

там 1 манс, що має орної землі 3 бонуарії, луки – 1 арипен, 

лісу – 1 бонуарій. Тримає нині його Райнберта, колона 

святого Германа, чиї діти: Райнберт, Айнерік, Айроїн, 

Аймінґ, Айрульф, Ґірберта.  

12. Даріння, яке зробив Інґобод в тому ж окрузі у тій же 

сотні, у тій же віллі. Дав там 1 манс, що має орної землі 

3 бонуарії, луки – 1 арипен, лісу – 1 бонуарій. Тримає нині 

його Ґейрвас, колон святого Германа, чиї діти не належать 

святому Герману.  

13. Даріння, яке зробив Еблін в тому ж окрузі у тій же 

сотні та у тій же віллі. Дав там 1 манс, що має орної землі 

3 бонуарії, луки – 1 арипен, лісу – 1 бонуарій. І така 

манципія, у якій такі є імена: Аґуїн та дітина його Айнберт, і 

Аудуїн, Ротґільд, Ротберґа та Аґоїльдіс. І ця земля вся є 

поділеною серед мансоаріїв.  

14. Даріння, яке зробила Електа за сина Бернарда, в 

тому ж окрузі у тій же сотні та у тій же віллі. Дала там 

1 манс, що має орної землі 3 бонуарії, луки – 1 арипен, лісу – 

1 бонуарій. І це розподілено поміж мансуаріями. 

15. Даріння, яке зробив Еббо та Ерменберґа в тому ж 

окрузі та у тій же сотні та  у тій же віллі. Дав там 

власницький манс з іншими будівлями, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – 8 арипенів, лісу – 12 бонуаріїв. Та інших 

мансур – 9, в тій же віллі, що мають орної землі поміж усіма 

23 бонуарії, луки – 6 арипенів, пасовиськ – 5 бонуаріїв. І така 

манципія: Аудінґа, Аутберґа с дітьми своїми, Леудінґа, 

Рінґоніс, чи діти не належать святому Герману, та Вілільдіс. 

Сплачують за голову свою 3 соліди та 4 денарії. Відробляють 
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ангарію та вінерицію та все, що їм доручиться. Сплачують 

курчат та яйця.  

Ці 11 дарінь отримала в прекарій Ерменберґа та 

сплачує за це 2 соліди на люмінарію святого Германа. Та в 

Анжу – 1 манс. 

16. Даріння, яке зробив Осо в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Мозоні. Дав там 

1 манс, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 3 арипени, лісу 

– 2 бонуарії. 

17. Даріння, яке зробив Стайнольд в тому ж окрузі та у 

тій же сотні та в тій же віллі. Дав там 1 манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, луки – 3 арипени, лісу – 2 бонуарії. 

18. Даріння, яке зробила Адальхільдіс в тому ж окрузі 

та в тій же сотні та в тій же віллі. Дала там 1 манс, що має 

орної землі 4 бонуарії, луки – 4 арипени, лісу – 3 бонуарії, 

пасовиська – 1 бонуарій. І за це даріння отримала в прекарій 

два даріння, згадані вище. Дає за це 4 денарії. 

19. Даріння, яке зробив Гаутарій в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Гора Дройтмунда. Дав 

там орної землі 3 бонуарії, луки – 1 з половиною арипен, 

лісосіки – половину журнеля. Тримає його Вінерад; або ж 

оре його за половину врожаю, або ж – 12 денаріїв.  

20. Даріння, яке зробила Фротсіндіс, дружина Вінерада, 

в окрузі Ємуа, в Корбонській сотні, в тій же віллі. Дала там 1 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, луки – 2 арипени. Ці два 

даріння тримає Вінерад, колон святого Германа, чиї діти: 

Вінерамн, Віклерад, Унольд, Айнард, Фротберґа. І сам 

Вінерад разом із ... своїми має із свого придбання орної землі 

2 бонуарії, лісу – 2 бонуарії в Горі Дройтмунда. Сплачує 

подушне. 

21. Даріння, яке зробила Ермендрада, дружина 

Вінеґауда, в окрузі Ємуа, в Корбонській сотні, в місцині, що 

зветься Подвір’я Ансґіла. Дала там орної землі 1 бонуарій та 

дві [третіх] частини іншого. Це даріння сам [Вінеґауд] і 

дружина його утримують. 
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22. Даріння, яке зробив Айнхард в окрузі Ємуа, в сотні 

Корбонській, у віллі, що зветься Ротніс
116

. Дав там орної 

землі 17 бонуаріїв, луки – 5 арипенів, лісу – 2 бонуарії, 

пасовиська – 2 бонуарії. Тут же даріння тримають сини його, 

Вінеґауд, колон святого Германа, і дружина його, вільна на 

ім’я Ерменрада; це – їхні діти: Вінеґауд, Бернард, 

Адальґардіс; та Вінеґард, колон святого Германа, і дружина 

його, вільна на ім’я Ротсіндіс; це – їхні діти: Вінерамн, 

Унольд, Айнард, Віллерад, Ротберґа; та Елена, колона 

святого Германа, чиї діти: Ґрімольд, Вінеґард, Вінеберт, 

Віневольд, Ерментрудіс, Ґріма; та Інґальтрудіс, колона 

святого Германа. Ці 4 тримають манс цей. Орють його за 

половину [врожаю]. Та понад цю землю, придбали, на 

вільному праві, орної землі 4 бонуарії. Та прийняв Ґеррад, на 

чужинському праві, орної землі 5 бонуаріїв, які вони 

продали. 

23. Даріння, яке зробив Елін в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Вілларіс
117

. Дав там 

1 манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – дві [третіх] 

частини арипена. Тримає його нині Аматлаїк колон і 

дружина його, колона на ім’я Вінерада, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Ерменард, Амальґауд, Ерменільдіс, 

Вінерільдіс. Орють всю землю за половину [врожаю]. Дають 

чотири денарії за голову свою, курчат та яйця.  

23. Даріння, яке зробила Вінуїдіс в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, в місцині, що зветься Подвір’я Додлена. 

Дала там 1 манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, луки – 

1 арипен. Тримає його нині Ґунтольд колон і дружина його, 

колона на ім’я Вінеґільдіс, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Ґунтберт, Ґунтрудіс. Сплачує 4 денарії за свою голову, 

курчат та яйця. 

                                                 
116 Назва збереглась у формі Ронель, населеного пункту у межах комуни Мове, в 

2 км на північний захід від Корбону. 
117 Суч. комуна Вільє-су-Монтань (деп. Орн) в 10 км на північ від Корбона. 
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25. Даріння, яке зробив Хадоард в тому ж окрузі та в 

тій же вікарії, у віллі, що зветься Подвір’я Саксони. Дав там 

1 манс, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 1 арипен з 

половиною. Тримає його Адальґардіс вільна, чиї діти не 

належать святому Герману.  

26. Даріння, яке зробив Ізембольд в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Вілларіс. Дав там 1 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, луки – 2 з 

половиною арипени, лісу – 1 бонуарій. Тримає його 

Адальґардіс. Оре його за половину [врожаю]. 

27. Даріння, яке зробила Реміс в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Подвір’я Сесольда
118

. 

Дала там 1 манс, що має орної землі 3 бонуарії, луки – 

1 арипен. Тримає його нині Ротвей монборат. Дає за своє 

монборатство воску вартістю в 1 денарій. Його діти: 

Фротхард, Фродард, Ґодалард, Роткай. Або ж орють весь 

[манс] за половину [врожаю], або сплачують 2 соліди. 

28. Даріння, яке зробила Адлеверта в окрузі Ємуа, в тій 

же сотні, в місцині, що зветься Ґамартіак. Дала там 1 манс, 

що має орної землі 13 бонуаріїв, луки – 1 з половиною 

арипен. Це ніхто не утримує.  

29. Даріння, яке зробив Скотард в окрузі Ємуа та в тій 

же сотні, у віллі, що зветься Подвір’я Вальдрадани
119

. Дав 

там орної землі 1 бонуарій, луки – 1 арипен. Тримає його 

нині Амінґ.  

30. Даріння, яке зробив Ґоденард в окрузі Ємуа та в тій 

же сотні, у віллі, що зветься Подвір’я Вальдрадани. Дав там 

луки 1 арипен. Тримає нині його Соліґнан.   

31. Даріння, яке зробив Ерпульф в тому ж окрузі та в 

тій же сотні, в місцині, що зветься Вілларіс. Дав там 1 манс, 

                                                 
118 Суч. комуна Курсро (Courcerault) в 3 км на південь від Корбона.  
119 Суч. селище Куґодре (Cougaudray) біля комуни Сен-Мар-де-Рено в 7 км на 

північ від Корбона. 
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що має орної землі 2 з половиною бонуарії, луки – 2 з 

половиною арипени. 

32. Даріння, яке зробила Райнланда в тому ж окрузі та в 

тій же сотні та в тій же віллі. Дала там орної землі 3 з 

половиною бонуарії, луки – 2 з половиною арипени. Ці два 

даріння тримає Айрульф, літ святого Германа. Оре їх за 

половину [врожаю]. 

33. Даріння, яке зробив Адалькай та Райнланда за сина 

свого Ґодеберта, в тому ж окрузі та в тій же сотні та в тій же 

віллі. Дав там 1 манс, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 

3 арипени. Тримає нині його Райнбольд, серв святого 

Германа, та дружина його, рабиня на ім’я Фрамберта. Оре 

весь [манс] за половину. Сплачує 4 денарії, курчат та яйця.  

34. Даріння, яке зробив Валатей в тому ж окрузі та в тій 

же сотні, у віллі, що зветься Подвір’я Саксони. Дав там орної 

землі 2 бонуарії, луки – 1 арипен, лісу – четверту частину 

бонуарія. 

35. Даріння, яке зробив Амадей в тому ж окрузі та в тій 

же сотні та в тій же віллі. Дав там орної землі 2 з половиною 

бонуарії, луки – 1 арипен, лісосіки – четверту частину 

бонуарія. І за це даріння отримав у прекарій вище згадане 

даріння Валатея; і дає за те 12 денаріїв.  

36. Даріння, яке зробили Скотард та Ідерна в окрузі 

Ємуа, в Корбонській сотні, в місцині, що зветься Вілларіс до 

відомої Вакти
120

. Дали там орної землі 1 з половиною 

бонуарій, лісосіки – 1 бонуарій, луки – три [четвертих] 

частини арипена. Тримає його Елло та дає за те 2 денарії.  

37. Даріння Ерменґарія в тому ж окрузі та в тій же 

сотні, у віллі, що зветься Подвір’я Ансмунда. Дав там 1 манс, 

що має орної землі 3 бонуарії.  

38. Даріння Хільдуїна в тому ж окрузі та в тій же сотні 

та в тій же віллі. Дав там 1 манс, що має орної землі 

                                                 
120 Villaris ad illam Wactam має, певно, позначати якийсь інший Вілларіс, ніж 

згаданий неодноразово досі.  
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6 бонуаріїв та три частини іншого, луки – 3 [четвертих] 

частини арипена. Є там 1 млин, лісу – 1 бонуарій.  

39. Даріння Хільдеґарія в тому ж окрузі та в тій же 

сотні та в тій же віллі. Дав там 1 манс, що має орної землі 

14 з половиною бонуаріїв, луки – 4 з половиною арипени, 

лісу – 1 бонуарій. І за це даріння отримав в прекарій вище 

згадані даріння Ерменґарія та Хільдуїна. 

40. Даріння, яке зробив Вітлаїк за сина свого Вітберта в 

окрузі Ємуа, в Корбонській сотні, у віллі, що зветься 

Молеварді. Дав там 1 манс, що має орної землі 4 з 

половиною бонуарії, луки – 1 з половиною арипен. Тримає 

його Теофрід, колон святого Германа. Сплачує за це 

12 денаріїв, за голову свою – 4 денарії, курчат та яйця.  

41. Також даріння Скотхарда в окрузі Ємуа в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Молеварді. Дав там 

1 манс, що мав орної землі 4 бонуарії, луки – 1 арипен. 

Тримає його нині Сільваній, колон святого Германа, якому 

Ідерна уступила ділянки святого Германа. Дає за це 

12 денаріїв та 4 денарії за свою голову, курчат та яйця.  

42. Даріння Амінґа в тому ж окрузі та в тій же сотні та в 

тій же віллі. Дав там орної землі 1 з половиною бонуарій та 

10 пертик. І тримає його вищезгаданий Сільваній. 

43. Даріння, яке зробив Хільдрад за сина свого 

Хільткарія в окрузі Ємуа, в Корбонській сотні, у віллі, що 

зветься Гора Айнхільди
121

. Дав там 1 манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та 37 пертик, луки – 1 арипен та 10 пертик. І 

тримає його нині Адлеверт, колон святого Германа з 

бенефіція Ґеррада. Оре всю землю за половину [врожаю]. 

44. Даріння Валатея, котре зробив він в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Пеціау
122

. Дав там 

1 манс, що має орної землі 13 з половиною бонуаріїв, луки – 

                                                 
121 Моніно (Monhinot) у складі комуни Сен-Мар-де-Рено (деп. Орн), у 4,5 км на 

північ від Корбону. 
122 Пезо біля комуни Ла-Шапель-Монліжон (деп. Орн), у 4,5 км на північ від 

Корбону. 
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2 з половиною арипени, Евріна також і дружину його з 

дітьми їх та 2 інших рабині. Тримають нині весь манс 

Хільдеґай та Еврелін, та Альдеґай, та орють весь за половину 

[врожаю]. Еврелен сплачує 4 денарії за свою голову, курчат 

та яйця.  

45. Даріння, яке зробив Остребольд в окрузі Ємуа, в 

Корбонській сотні, у віллі, що зветься Арсицій
123

. Дав там 

1 манс, що має орної землі 7 бонуаріїв та 30 пертик, луки – 

4 арипени та 28 пертик. Тримають нині цю землю Ґерхай та 

Ґерольд та Ґероард, люди святого Германа. Дають за це 

2 соліди; сплачують подушне, курчат та яйця. 

46. Даріння, яке зробив Варафій в тому ж окрузі та в тій 

же сотні, у віллі, що зветься Лаузей
124

. Да там 1 дворове 

місце, що має орної землі 1 бонуарій та 17 пертик, луки – 

3 пертики. Тримає нині його Аґеверт, колон святого Германа, 

чиї діти не належать святому Германові. Сплачують тільке 

подушне. 

47. Земля, яку підшукав серв святого Германа на ім’я 

Маурхай в окрузі Ємуа, в Корбонській сотні, в місцині, що 

зветься Валліс Маурхарії. Є там 1 манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв та 20 пертик, луки – 7 арипенів. Вітлаїк тримає 

нині цю землю у бенефіції. Має там двох чужинців 

підсельників і є там жінки святого Германа, чиї діти: 

Альтберт, Адальманн, Раґенбод, Еркамфлідіс, Адальґарія, 

Раґенберґа, Аґенберґа.  

 

Даріння графині Еви
125

 

48. В ім’я святої та неподільної Трійці. Я Ева, вільна, 

від вільних батьків народжена або ж породжена; стільки за 

зцілення душі моєї, як і за зцілення душі сеньйора мого, 

                                                 
123 Арсіс, селище комуни Корбон, в 300 м на захід від самого Корбону. 
124

 Середньовічна парафія Луазе (Loisé), нині у складі комуни Мортань, 

9 км на північний захід від Корбону. 
125 Цей акт записаний наприкінці Х ст. 
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Вальтерія
126

, рівним чином і батьків моїх, передаю та 

вручаю алод, що зветься Фуллонове поле та Манс Ротберта 

у віллі Лудольміс в Шартрському окрузі, вповні уступаємо 

святому Герману у совокупності та з усіма їх 

приналежностями, землями обробленими та необробленими, 

лугами, на скільки сягають, щоб з доходу та чиншу, що 

звідти надходитимуть, наскільки можливо світло мати 

перед святим тим похованням, оскільки цими 

благочестивими діяннями та втручаннями хотіли б сприяти 

здійсненню думок Господа та зріти його на його величному 

престолі. По правді, у що аніскільки не віримо, буде хто з 

наступників наших, що проти цієї передачі піднятися 

посягне, змушений буде відшкодувати 10 лібрів золота, та 

понад те знову нічого не досягне, та підуть проти нього усі 

злослів’я, які є записані в святих книгах. Амінь. Зроблено. 

Анафема. Маранафа
127

.  

 

 
 

49. Є в окрузі Мельдському чоловік благородний на ім’я 

Ерменхард і дружина його на ім’я Емільсіндіс, і передали 

себе святому Герману, Паризького граду єпископу, з донькою 

своєю на ім’я Хавідіс, жертвуючи усі роки життя свого по 

4 денарії, разом із потомством своїм. І є цьому свідком 

Хантасій ім’ям, колон наш з вілли Теодасіо
128

. 

Дроґоміс син його та дружина його..., Варінбурґіс та 

Альбульґіс, рабині святого Германа.  

50. Це є оздоби пана Валькерія, які при нас 

знаходяться: заалтарна завіса – 1, подушок для лавки – 2, 

                                                 
126 Ґотьє I, граф Вексена та Ам’єна, чия дружина графиня Ева принесла йому в 

придане графство Дре. Жили у 960-980-і рр. 
127 Формула прокляття для порушника. 
128 Див. розд. ХIV 
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килимів – 2, хустина – 1, покривал на ліжко – 7, завіси – 2, 

шатро – 1, на п’ять частин розділене.  

51. Кутюм, що дав......... король......... прозваному Відону 

в певній віллі святого Германа, що зветься Теодасіум, себто 

кожен рік, з кожного будинку, що має вогнище, один 

секстарій вівса..... Такий припис є щодо бика в Масіаці
129

 та 

............... вілланів, що народом зветься sporles. Це вино нехай 

зберуть міністеріали святого Германа під час збору 

винограду та зважать ексептори та кондуктори того ж 

Відона в тій же віллі. Та ці ексептори привезуть вино до 

приміщення свого, скільки пан їхній забажає. Якщо 

випадково втрата вина якась відбудеться, і колони вілли 

розрахують, що не можливо оплатити заборгованого вина 

їм встановленого, кожен з них в присутності міністеріалів 

святого та в присутності ексепторів за звичаєм............ в 

час збору винограду, виставить в час збору винограду у 

винарні, що за звичаєм винний та роздавить; і ті 

[ексептори?] приймуть все, що з нього натече. Що в сумі 

двохсот модіїв вина не може бути здобуте у винарнях 

вілланів, хай задовольнить зазначеному Відону та зі своїх 

отримають, і ніхто інший хай не дерзне зазіхнути, ані з 

домена святого, ані з сільських, оскільки затверджено та 

визначено йому є у предписаннях королівських, да не 

зруйнуються винарні цим випадком. Цей кутюм даний цьому 

Відону королівським дарунком, таким саме чином, щоб 

вповні жодного іншого кутюму не було в цій віллі, ані права 

притулку, ані права на надання помешкання, ані 

визискування, ані обкладання, ані застосування сили, хіба під 

час збирання винограду збирачі вина свої 5 солідів на 

витрати матимуть. 

 

                                                 
129 Комуна Массі (деп. Ессонн) 
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ХIII. Короткий опис Буксида Дорґасінського
130

 

А. Є в Буксиді господський манс з будинком та іншими 

необхідними спорудами. Є там господської землі 10 великих 

полів, 2 менших, що мають 192 бонуарії і де можна посіяти 

480 модіїв зерна. Луки – 82 арипени, де можна зібрати 

100 возів сіна. Є там 7 млинів, шість старих та один, котрий 

спорудив пан абат Ірмінон. Вони сплачують борошна 

350 модіїв. Сплачують ті 5 (6?) 5 свиней, і той, що спорудив 

пан абат, дає 12 денаріїв; та ті четверо сплачують 5 солідів та 

4 денарії. Лісів за виміром – 5 льє усього в обхваті, в яких 

можна відгодувати 200 свиней. Є в Пертиці
131

 лісу, за 

виміром, усього в окружності 10 льє, в якому можна випасти 

800 свиней.  

Б. Є в Буксиді 2 добре споруджених церкви та інші 

споруди у достатній кількості. Належить до цих церков орної 

землі 11 бонуаріїв та 4-та частина бонуарія, луки – 5 

арипенів, лісосіки – половина бонуарія. Належать до них 5 

мансів, що мають усього орної землі 34 з половиною 

бонуарії, луки – 11 з половиною арипенів. Сплачують усього 

гостиліцію – 9 баранів та кожен з них – 12 денаріїв, 

подушного – 3 соліди та 9 денаріїв; полби – 9 модіїв, 50 

ґонтин, 36 курчат з яйцями, 36 бочарних клепок, стільки ж 

обручів. Відробляють два вози вінериції, стільки ж 

виконують магіски. Відробляють польове та орють пертики. 

Виготовляють запори для сходу, для огорож, для врожаю; 

відробляють і день (?). Дає за це коня. 

Є в Бізау
132

 церква та інші будівлі. Надежить до цієї 

церкви 6 бонуаріїв орної землі. Сплачує 5 солідів.  

                                                 
130 Детермінатив, доданий видавцями до назви Буксида, згадується далі в тексті. 

Він вказує на те, що йдеться про населений пункт, що знаходився в окрузі Дре 

(pagus Durocassinus або Dorgasinus). Про ідентифікацію цього населеного пункту 

було висловлено дві думки: сучасні комуни Буассі-ан-Друе (деп. Ер-і-Луар) та  

Буассі-Можі (деп. Орн). На сьогодні домінує перша точка зору.  
131 Назва лісової місцевості, що дала у ХII ст. ім’я графству Перш. 
132 Бізу (деп. Ер-і-Луар) в 6 км на північ від Буассі-Мажі. Церква у цій комуні 

посвячена в ім’я св. Германа.  
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Про Кумби
133

 

1. Хільдеґауд, колон святого Германа, та дружина його, 

вільна на ім’я Фрамхільдіс. Хільдеґай – їхній син. Та 

Надалін, колон святого Германа, його товариш, та дружина 

його, вільна. Це – їхні діти: Ульфард, Дройтольд, Ерлемунд, 

Фрамхільдіс, Ульберта. Та Райнланд колон. Ці троє 

мешкають в Кумби. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 17 бонуаріїв, луки – 4 арипени, лісосіки – 2 бонуарії. 

Сплачують на ворога, кожен рік, 3 соліди; ліньяриції – 

4 денарії, за голову свою – 4 денарії; полби, усі, хто щось з 

цього мансу тримає та вільним є – 2 модії; та за кожне 

вогнище живого зерна половину модія; та з усіх, хто цей 

манс тримає, драниць – 100, ґонтин – стільки ж, бочарських 

клепок – 12, обручів – 6; та з кожного – 3 курчат, 10 яєць. 

Орють під озимину 4 пертики та під яровину – 4 пертики, та 

для підняття целіни – 4;  на кожну сівбу – 3 (дні?) польового 

відробітку, а четвертий та п’ятий – з хлібом та питвом. І коли 

польовий відробіток не виконують, то в кожен тиждень 3 дні 

працюють руками; а коли відробляють польове, жодного дня 

не працюють над господськими справами, хіба трапиться 

необхідність. Та обносять тином 1 пертику на господському 

дворі; та обносять парканом для врожаю 8 пертик. 

Відробляють підвізне за вином до Анжу з двома тваринами з 

мансу, та везуть його до вілли Сонана
134

. Та у травні 

відробляють підвізне до Парижу з дранкою, так само з двома 

тваринами.  

2. Ерлоїн, колон святого Германа, дружина його, вільна 

на ім’я Фулькрада. Це – їхні діти: Бово, Альдрада, 

Хульдрада, Надрамна. Та Маронт колон і дружина його, 

колона на ім’я Ротґільдіс, люди святого Германа. Це – їхні 

                                                 
133 Назва, споріднена із назвою комуни Кон-ля-Віль (Combs-la-Ville, деп. Сена-і-

Марна, на південний схід від Парижу), див. розд. ХVI. Однак припускають, що 

йдеться про Комбр (деп. Ер-і-Луар). 
134 Суч. с. Сененвіль в межах комуни Кольтенвіль (деп. Ер-і-Луар), в 10 км на 

північ від Шартру та 80 км на захід від Парижу. Таким чином Вино з Анжу везли 

підводами з Комбру до Сененвіля шляхом до Парижу.  
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діти: Фротберґа, Віневерґа. Та Фароїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Айрбольда. Це – їхні діти: Фереґай, 

Фареґільдіс. Ці троє мешкають в Кумбах. Тримають вільний 

манс, що має орної землі 17 з половиною бонуаріїв, луки – 

8 арипенів, 2 бонуарії лісу. Відробляють так само.  

3. Сіґрамн колон і дружина його, колона на ім’я ..., 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Ізовін, Сіґірік, Ізоард, 

Сіґеверт, Сіґедрамн, Сіґрад, Амальхільдіс. І Концесс колон, і 

дружина його, колона на ім’я Вальтберта, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Ґода, Вальтрудіс. Ці двоє мешкають 

в Кумбах. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

14 бонуаріїв, луки – 4 арипени, лісу – 1 бонуарій. 

Відробляють так само.  

4. Гізульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґільсіндіс, люди святого Германа. Ці двоє – їхні діти: 

Ізенґауд, Іземберт, Аутмунд, Ізенард, Іземберґа. Та 

Ерменольд колон і Бальдуїн колон, і Анседоній колон, люди 

святого Германа. Ці 4 мешкають у Кумбах. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 16 бонуаріїв, луки – 

6 арипенів. Відробляють так само.  

 

Про Нову віллу
135

 

5. Ерлоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертоїльдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Надалін, 

Берноард, Берн, Бернард, Ерлоїльдіс, Клементія. Та товариш 

його, Беральд колон і дружина його, колона на ім’я Ульфа, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Берін, Фароард, 

Інґальтрудіс, Інґальсіндіс, Ґундовальд. І Сікфар колон та 

дружина його, колона на ім’я Ансеґільдіс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Бертрад, Ансоїн, Ансеґауд, Сікхарій, 

Ансеґай, Андоїн, Актохільдіс. Та Урсберт колон і дружина 

його, колона на ім’я Вінерада, люди святого Германа. Це – 

їхні діти: Урсмар, Вінерад, Віклерік. Ці 4-ро мешкають у 

                                                 
135 Суч. с. Невіль-ле-Буа в межах комуни Шатенкур, 45 км на північний схід від 

Буассі-Можі. 
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Новій віллі. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв, луки – 16 арипенів, лісу – 2 бонуарії. 

Відробляють так само.  

 

Про Райнбертовіллару
136

 

6. Айтоїн колон і дружина його, літа на ім’я 

Альтоїльдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Альтоард, 

Онхільдіс, Айтоїльдіс, Андоїльдіс. Та товариш його, 

Вальдрад колон. Це – його діти: Вальдедрамн, Варатлін, 

Вальтхільдіс, Сароара. Та Фарамунд вільний і дружина його, 

колона на ім’я Райнхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Бетто, Аутмунд, Фароард, Айтохільдіс. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, 

луки – 8 арипенів. Відробляють так само.  

7. Островольд, літ святого Германа, та дружина його, 

чужоземка; та Ґаутхільдіс колон. Це – його діти: Мартин, 

Хільтфред, Даґберт, Даїрвей. І Дакфред колон, і дружина 

його, колона на ім’я Ґайрбольда: Ґайфрід є їхнім сином. Ці 

троє мешкають в Райнбертовілларі та тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 14 з половиною бонуаріїв, луки – 

2 арипени. Відробляють так само.  

8. Ландеґільдіс, колона святого Германа. Це – її діти: 

Раґенульф, Ландеґай, Юнеґільдіс, Юнільдіс, Райнільдіс, 

Лантхільдіс. Мешкає в Райнбертовілларі. Тримає 

половинний манс, що має орної землі 4 бонуарії. Сплачує за 

половину від цілого мансу.  

 

Про Бізау 

9. Мавронт колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутбольда, люди святого Германа. Це – їхні діти: Бернехай, 

Аутберт. І Вільхай колон та дріжина його, колона на ім’я 

Райнберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Вільбод, 

Райнард, Вінедрудіс. Та Айстульф чужинець і дружина його, 

                                                 
136 Суч. комуна Сен-Жан-де-Ребервільє (деп. Ер-і-Луар), в 7 км на південь від 

Невіль-ле-Буа. 
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колона святого Германа на ім’я Ерментінґа. Це – їхні діти: 

Відо, Іво, Івонія. Ці 3 мешкають в Бізау. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, луки – 8 арипенів, 

лісосіки – 2 бонуарії. Відробляють так само.  

 

Про Каппи
137

 

10. Цельсуїн, колон святого Германа, та дружина його, 

чужоземка. Та Сталлард колон і дружина його, колона на 

ім’я Ерментарія, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Ермемберт, Цельсоїльдіс. Та Адальберт чужоземець і 

дружина його, колона святого Германа. Це – їхні діти: 

Ермоїн, Ерменґауд. Ці 3 мешкають в Каппах. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, 

луки – 2 з половиною арипени, лісу – половину бонуарія. 

Сплачують так само. 

11. Сікланд колон і дружина його, колона на ім’я 

Вальтхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фротбан, 

Сіґемунд, Сіґрад. Та Сеґенанд колон і дружина його, літа на 

ім’я Фродохільдіс, люди святого Германа. Ці двоє мешкають 

в Каппах. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, луки – 2 з половиною арипени, лісу – 1 бонуарій. 

Відробляють так само.  

 

Про Віциній
138

 

12. Ерменульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільдеверта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Айтберт, 

Ратґауд. І Серл чужинець та дружина його, колона святого 

Германа. Це – їхні діти: Арлеверт, Сарра. Та Ратхай колон, 

Ратберт є його сином. Ці троє мешкають у Віцинії. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 з половиною бонуаріїв, 

                                                 
137 Суч. с. Шапп в межах комуни Сен-Мексм-Отрів (деп. Ер-і-Луар), в 4 км на 

південний захід від Сен-Жан-де-Ребервільє.  
138 Суч. с. Вуазен в межах комуни Баржувіль (деп. Ер-і-Луар), безпосередньо на 

південь від Шартра. 



188 

луки – 2 з половиною арипени, лісосіки – половину бонуарія. 

Відробляють так само.  

13. Райнольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Фротберґа, люди святого Германа. Райнард є їхнім сином. 

Мешкає у Віцинії. Тримає половинний манс, що має орної 

землі 4 з половиною бонуарії, лісу – 1 арипен. Відробляє все 

як за половину мансу, крім вінериції.  

14. Ерлуїн колон тримає 1 ділянку, понад той манс, що 

тримає разом зі своїми товаришами, що має орної землі 

4 бонуарії. Сплачує за це включно з ґонтинами та дранкою..... 

2 соліди; на ворога – 9 денаріїв. Оре на три сівби 3 пертики. 

Та 1 денарій ліньяриції. Та підвозний відробіток, магіску з 

половиною вола.  

15. Ремеґій колон і дружина його, колона з бенефіція 

Інґальрамна на ім’я Ерлісма, люди святого Германа. 

Тримають 1 ділянку, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 

половину арипена. Та відряджає 1 вола для підвозного, опріч 

вінериції та магіски. Сплачує курчат та яйця, 25 ґонтин, 

стільки ж драниць, 3 бочарських клепки, 3 обручі, 1 модій 

полби та 4 денарії за свою голову. Сплачує на ворога 9 

денаріїв. Відробляє польове і так далі так як інші.  

16. Фротфрід колон і брат його Вальдінґ колон, люди 

святого Германа. Мешкають у Віцинії. Тримають половину 

вільного мансу, що має орної землі 4 з половиною бонуарії, 

луки – 4 арипени, лісу – 2 журнелі. Віддає половину від того, 

що повинний від цілого мансу.  

Про Рід
139

 

17. Адо чужинець та дружина його, колона святого 

Германа на ім’я Бертхільдіс. Це – їхні діти: Алло, Адальмод, 

Інґальсіндіс. І товариш його, Вандален, чужинець, і дружина 

його, колона святого Германа на ім’я Альдрада. Це – їхні 

діти: Вандоїльдіс, Вандальвіс. Ці двоє мешкають у Ріді. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 19 з 

                                                 
139 Пропонувалися такі локалізації: Ре (Ray) в 3,5 км на схід від Буассі-Можі (деп. 

Орн), Буа-Рідон (комуна Діньї, деп. Ер-і-Луар), Жодре (деп. Ер-і-Луар).  
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половиною бонуаріїв, луки – 8 арипенів, лісу – 1 бонуарій. 

Відробляють так само.  

18. Валатей, колон та декан, і дружина його, колона на 

ім’я Хільдеґардіс з бенефіція Ротмунда, люди святого 

Германа. Та товариш його Вальдредамн колон і дружина 

його, колона на ім’я Інґальберґа, люди святого Германа. Це – 

їхні діти: Вальтманн, Інґальберт, Вальдрада. Ці 2 мешкають в 

Ріді. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 9 з 

половиною бонуаріїв, луки – 6 арипенів, лісу – 1 з 

половиною бонуарій. Сплачують так само.  

19. Ландоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Райнохільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Мартин, 

Раґенільдіс. І товариш його, чужинець на ім’я Хільдеґауд, і 

дружина його, колона святого Германа. Це – їхні діти: 

Фареґауд, Хільдеґудіс. Ці двоє мешкають в Ріді. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 

3 арипени, лісу – 1 бонуарій. Відробляють так само.  

20. Амальберта, колона святого Германа. Це – її діти: 

Сіґінберт, Сіґінберґа, Ґаусбольда. Мешкає в Ріді. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 4 бонуарії з половиною, 

луки – 2 з половиною арипени. Сплачує половину того, що 

повинна з цілого мансу.  

 

Про Буксид 

21. Дроктольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Амальберта. Та Гінкберт, колон святого Германа. Це – його 

діти: Інґанульф, Інґальберт. І Бернеґай, колон святого 

Германа. Та Інґрада колона. Це – її діти: Елісей, Іоанн, Інґо. 

Ці 3 мешкають у Буксиді. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 10 бонуаріїв, луки – 4 з половиною арипени, 

лісосіки – 1 бонуарій. Відробляють так само.  

22 [23]. Мадалуїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільдебранда, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Ульфрамн, Ульфрад. І Ґайрбольд, колон святого Германа. Ці 

двоє мешкють в Буксиді. Тримають 1 вільний манс, що має 
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орної землі 6 з половиною бонуаріїв, луки – 1 арипен. 

Відробляють так само.  

 

Про Померид
140

  

24. Ванінґ літ і дружина його, колона на ім’я Сікхільдіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Леутхай, Сікмар, 

Валакхільдіс. Та Адальґільдіс, літа святого Германа. Це – її 

діти: Бріций, Адальґард, Адальґіз, Адалільдіс, Евреґардіс, 

Хільдеґардіс. Ці двоє мешкають в Помериді. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 9 з половиною бонуаріїв, 

луки – 3 арипени. Відробляють так само.  

25. Фротлаїк літ і дружина його, колона на ім’я 

Адальтрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Фротбольд, Мартин, Адальґіз, Ротберґа, Раґентрудіс. Та 

Хайрвей літ і дружина його, літа на ім’я Вальтхільдіс, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Альдедрамн, Айроїльдіс. І 

Марґільд літ і дружина його, літа на ім’я Інґальтрудіс. Це – 

їхні діти: Інґальберт, Інґальбод, Фротберт, Амальтрудіс. Ці 3 

мешкають в Помериді. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 14 з половиною бонуаріїв, луки – 2 з половиною 

арипени. Сплачують так само.  

26. Альтрамн літ і дружина його, літа на ім’я Варна, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Варнальд, Альтбранд, 

Альдр. І Хільдуїн колон. Це – його доньки: Хільдеґардіс, 

Хільдеґудіс. І Ґіральд чужинець та дружина його, колона на 

ім’я Ермтрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Елеґард, Інґальґард. Ці 3 мешкають в Помериді. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 з половиною бонуаріїв, 

луки – 8 арипенів. Сплачують так само.  

 

                                                 
140 Пропонувалися два населених пункта в деп. Ер-і-Луар з назвою Поммре, 

обидва зараз не існують: La Pommeraye в межах комуни Шуїн та в комуні Тімер-

Ґатель чи Шатоньоф. 
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Про Віллу Озони
141

 

27. Мадальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Еркантільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фароїн, 

Ерканольд, Мадальберта, Вінерада. Та Мадальфред колон і 

дружина його, колона на ім’я Теодолільдіс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Теутліндіс, Вальдрада. Ці двоє 

мешкають у Віллі Озони. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 16 бонуаріїв, луки – 3 арипени, лісу – 2 бонуарії. 

Відробляють так само.  

28. Нотбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Рестата, люди святого Германа: Фароїльдіс є їхньою 

донькою. Та Інґоїльдіс, колона святого Германа. Це – її діти: 

Вальдрад, Інґальберт. Ці двоє мешкають у Віллі Озони. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

луки – 2 арипени. Відробляють так само.  

 

Про Віллару
142

 

29. Інґульф, колон святого Германа, і дружина його, 

вільна на ім’я Санктонія. Це – їхні діти: Аклентій, Евлалія, 

Анґала. Та Вінемунд колон і дружина його, колона на ім’я 

Хотліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Аутоїн, 

Вікберт, Відо, Хільдоара. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 9 бонуаріїв, луки – 8 арипенів, лісосіки – 

2 арипени. Та крім того мансу тримає Інґульф 2 бонуарії з 

господського поля.  

30. Ульґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Айрлільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Айрберт, 

Айрульф, Айрвей, Аутрудіс. І товариш його, Ґіслоїн колон і 

                                                 
141 Пропоновані локалізації – Озонвіль (Ausonville) в межах комуни Франкурвіль 

та комуна Уазонвіль (Oysonville), обидві – деп. Ер-і-Луар, проте досить далеко від 

скупчення попередніх локалізацій розділу, на схід від Шартру. 
142 Villare, Villaris – назва, що позначає просто невелике селище, частину 

маєтності або цілий маєток. В принципі не обов’язково потребує локалізації. Втім 

від цього слова в межах деп. Ер-і-Луар походять назви комун Вільє-Сент-Оріан, 

Вілльє-ле-Мор’є та селища Вілльє в комуні Тімер-Ґатель в 4 км від Сен-Жан-де-

Ребервільє.  



192 

дружина його, колона на ім’я Теутберґа, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Ґіследрудіс, Ґіслеґільдіс, Ґісла. Ці 

двоє мешкають у Вілларі. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачують 

так само.  

31. Аґанфред, колон та староста, і дружина його, 

колона на ім’я Фарохільдіс, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Вальдінґ, Феред, Аґенард, Теутґардіс, Айнбурґіс. 

Мешкає у Віллі Аґінберта
143

. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 13 бонуаріїв, луки – 13 арипенів, лісосіки – 

3 бонуарії. Сплачує так само, як і інші.  

32. Вілерік колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Адальґільдіс, Ґерберґа. Та Віллеверт колон і дружина його, 

колона святого Германа на ім’я Альдоїльдіс з Вілламільта. 

Вільберґа є їхньою донькою. Це двоє мешкають у Віллі 

Айнберта. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

11 бонуаріїв, луки – 10 арипенів, лісу – 1 з половиною 

бонуарій. Сплачують так само.  

33. Валамей колон і дружина його, колона на ім’я, 

Адальсіндіс, люди святого Германа. Мешкає у Вілларі. 

Тримає половину мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки 

– 3 арипени. Відробляє цілу ригу, а інше – як за половину 

мансу. 

34. Фродеґай колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Теутберт, 

Ґундоїн, Теутоїльдіс. Мешкає у Вілларі. Тримає половину 

мансу. І брат його, на ім’я Фредеберт, колон, і дружина його, 

колона на ім’я Віклеберґа, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Хільдебод, Віневерґа. Тримають половину мансу, що 

                                                 
143 Valle Aginberti – у Долині Аґінберта, але далі одного разу йдеться про Долину 

Айнберта (32), далі – Ville Aginberti. Можливо Імберме в комуні Марвіль-Мут’є-

Брюле. Втім така назва має походити від стародавнього Мансу Аґінберта, а не 

Долини чи Вілли Аґінберта.  
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має орної землі 5 бонуаріїв, луки – 2 арипени, лісу – 

2 бонуарії. Відробляють так само.  

35. Іоанн колон та дружина його, колона на ім’я 

Вальдоїльдіс, люди святого Германа: Вальтхай є їхнім сином. 

Мешкає у Віллі Бідульфа. Тримає половину вільного мансу, 

що має орної землі 10 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Відробляє 

так само.  

36. Варнуїн серв і дружина його, колона на ім’я 

Радамільдіс. Це – їхні діти: Маврелл, Майнберт, Варноїльдіс. 

Та Маврин серв і дружина його, колона на ім’я Адальберґа. 

Це – їхні діти: Адальґіз. Мешкають в Бізау. Тримають 

половину вільного мансу, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

луки – 1 арипен, лісу – 1 бонуарій. Сплачують так само.  

37. Фаруїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Альдріда, люди святого Германа. Це – їхні діти: Бальдуїн, 

Конґаудія. Та Бальдеґай, колон святого Германа. Це – його 

діти: Ермольд, Бальдеґауд, Ерменґард. І Амальберт серв та 

дружина його, колона на ім’я Хінклехільдіс, люди святого 

Германа. Ці 3 мешкають в Буксиді. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, луки – половину 

арипена. Мусять сплачувати все, що винні за цілий манс, 

крім підвозного відробітку щодо вина.  

38. Також Адо тримає в Дреавзії половину вільного 

мансу, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 1 з половиною 

арипен. Мусить відробляти як інші за половину вільного 

мансу, але все відплачує власними руками.  

Блатхай, колон бенефіція Ротмунда, тримає половину 

вільного мансу в Драавії
144

, що має 3 з половиною бонуарії 

орної землі. Відробляє як за половину мансу, крім підвозного 

відробітку щодо вина, відробляє магіску.  

 

                                                 
144 Драавія відповідає Друе в комуні Ментенон (деп. Ер-і-Луар), однак є вагомі 

підстави вважати, що Драавія та Дреавзія є одним і тим самим населеним 

пунктом. Тож не зрозуміло, яка із форм цієї назви коректна.  
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Про тих, хто сплачує денарії за літські манси 

39. Ермольд колон і брати його, Ґерард, Ерменай, 

Ерменульф, Ізембурґіс, люди святого Германа. Й Ансард 

колон і дружина його, колона на ім’я Інґрада, люди святого 

Германа: Ґерольд є його син. Ці двоє мешкають в Кумбах. 

Тримають 1 літський манс, що має орної землі 16 з 

половиною бонуаріїв, луки – 6 бонуаріїв. Сплачують вдвох 

2 соліди на ворога та інше – так само як і ті, хто тримають 

вільні манси, окрім одного соліда на ворога. 

40. Аутхай колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґоделіндіс, люди святого Германа. Та Ґунтберта колона. Це – 

її діти: Ґунтольд, Ґундад, Ульфаїк, Бертхільдіс. Ці двоє 

тримають 1 літський манс, що має орної землі 16 бонуаріїв, 

луки – 9 арипенів. Сплачують так само.  

41. Варімберт чужинець та дружина його, колона 

святого Германа на ім’я Хінклехільдіс. Це – їхні діти: 

Блатхай, Інґальрік, Інґальманн, Інґалай, Варамбольд. І 

Хрістіан колон і дружина його, колона на ім’я Аклеїльдіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Валамей, Сідоній. Ці 

двоє тримають 1 літський манс, що має орної землі 

13 бонуаріїв, луки – 5 арипенів. Сплачує так само, крім 

половини вола для підвозного відробітку.  

42. Дакбольд колон і дружина його, літа на ім’я 

Ґаудовільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґаувін, 

Дакберт, Акберґа. Та Бертмір колон і дружина його, колона 

на ім’я Дедла. Бертедруда та Бетліна є їхніми доньками. Та 

Ерлемар чужинець і дружина його, колона святого Германа: 

Аклеверт є їхнім сином. Ці троє мешкають у Кумбах. 

Тримають 1 літський манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

луки – 2 арипени. Сплачують так само, як інші.  

43. Бертиніан колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґірліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґіроард, 

Мартин, Ґірульф, Анастасія. Та Бальдеверт колон і дружина 

його, колона на ім’я Хільдеґардіс, люди святого Германа. Це 

– їхні діти: Бетто, Інґалард. Ці двоє мешкають в Новій віллі. 
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Тримають 1 літський манс, що має орної землі 16 бонуаріїв, 

луки – 4 арипени, лісу – 3 журнеля. Сплачують так само.  

44. Ґаутсіндіс, колона святого Германа, та син її серв на 

ім’я Сіклард і сестра її, рабиня на ім’я Бальдісма. Та 

Фарамунд літ і дружина його, колона на ім’я Сікланда. Ці 

двоє мешкають в Новій віллі. Тримають 1 літський манс, що 

має орної землі 7 бонуаріїв, луки – половину арипена. 

Сплачують так само.  

45. Ґаутсай колон і дружина його, літа на ім’я 

Фароїльдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґауд, 

Фареґай, Ґауґіольд, Ґаудоїльдіс. Та Еркхенґауд серв і 

дружина його, на ім’я Іслебурґіс, люди святого Германа. Та 

Бернеай колон і дружина його чужинка. Та Райнхай серв і 

дружина його, колона на ім’я Ротліндіс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Надалін, Бона. Ці четверо мешкають 

у Новій віллі. Тримають 1 літський манс, що має орної землі 

14 бонуаріїв, луки – 8 арипенів. Відробляють так само.  

46. Вітлаїк літ. Це – його діти: Вітхай, Вітхільдіс. І 

Вітбольд літ і дружина його, літа на ім’я Інґальберта, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Інґальберт, Вільтрамн, 

Інґальберґа. Та Вінеґай літ і дружина його, колона на ім’я 

Хінкхільдіс. Це – їхні діти: Вінеґіз, Райнберґа. Та Альдрісм 

літ і дружина його, колона на ім’я Беноїльдіс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Кріспедей, Альдрісма. Ці 4-ро 

мешкають у Новій віллі. Тримають 1 літський манс, що має 

орної землі 12 бонуаріїв, луки – 5 арипенів, лісу – 1 бонуарій.  

47. Вальдінґ колон і дружина його, колона на ім’я 

Анахільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Бернеґай, 

Едоїльдіс. І Фароїн колон і дружина його, літа на ім’я Бертла. 

Наїльдіс є його донькою. Та Айтоїн літ і дружина його, 

колона на ім’я Мадахільдіс, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Ноктоїн, Айтоард, Мадальберґа, Мадальберта. Та 

Бероїн колон і дружина його, літа на ім’я Вандаїльдіс, люди 

святого Германа. Берноїн є їхнім сином. Та Отбольд літ и 

дружина його, колона на ім’я Фрамнеґільдіс. Ерлоїльдіс є 
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його донькою. Та Айтард літ і син його Ґіроард. Ці шестеро 

мешкають у вілларі Хакхельма
145

. Тримають 1 літський манс, 

що має орної землі 14 бонуаріїв, луки – 8 арипенів. 

Відробляють так само.  

48. Ґауґіольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Маделіндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Вітлаїк, 

Аклеїльдіс. Та Ґауйовін колон і дружина його, колона на ім’я 

Вінерада, люди святого Германа. Та Аґедей колон. Та Ульсін 

колон і брати його Інґальберт, Мадальґрім, люди святого 

Германа. Ці четверо мешкають у Кумбах. Тримають 

1 літський манс, що має орної землі 10 з половиною 

бонуаріїв, луки – 4 арипени. Відробляють так само.  

49. Інґаверт літ і дружина його, колона на ім’я 

Ґальдісма, люди святого Германа. Це – їхні діти: Інґальфрід, 

Гіспанель, Інґальберт, Хінкберт, Ерментріда. Та Надалій літ і 

дружина його, колона на ім’я Теотлільдіс, люди святого 

Германа. Та Надальґрім літ. Ці 3 мешкають в Бізау. 

Тримають 1 літський манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

луки – 1 арипен. Відробляють так само.  

50. Акледульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутґудіс, люди святого Германа. Та Фротмунд серв і 

дружина його, колона на ім’я Ротлея, Фротберт є їхнім 

сином. Беральд серв і дружина його, колона на ім’я 

Айнхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Бернальд, 

Берноїн, Берноїльдіс. Та Аудоїн літ і дружина його, колона 

на ім’я Альдеґільдіс, люди святого Германа. Ці 4-ро 

мешкають у Новій віллі. Тримають 1 літський манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв, луки – 8 арипенів. Відробляють так 

само.  

51. Хонтхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґунтберґа, люди святого Германа: Ґунтхард є їхнім сином. Та 

Хінкбольд колон і дружина його, рабиня на ім’я Еврехільдіс. 

Це – їхні діти: Хонтхай, Еврін, Хінкбольда. Та Сіклебольд 

                                                 
145 О. Лоньон вважав, що йдеться про Шовільє в комуні Сен-Леже-дез-Обе (деп. 

Ер-і-Луар).  
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колон і дружина його, колона Бернехільдіс з бенефіція 

Інґальрамна, люди святого Германа. Ці 3 мешкають у Віллі 

Бадульфа. Тримають 1 літський манс, що має орної землі 7 з 

половиною бонуаріїв, луки – 3 арипени, лісу – половину 

арипену. Відробляють так само.  

52. Родрамн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ландісма, люди святого Германа. Це – їхні діти: Лантбод, 

Лантберт, Фротберт, Фроттрудіс. І Фродеґард колон і 

дружина його, колона на ім’я Вальдрада, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Фродеґай, Вальдуїн. Це двоє 

мешкають у Віллі Озони. Тримають 1 літський манс, що має 

орної землі 9 з половиною бонуаріїв, луки – 2 арипени. 

Відрбляють так, як і інші за літські манси, крім 1 волу на 

вінерицію.  

53. Інґалай колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальберта, люди святого Германа. Мешкає в Буксиді. 

Тримає 1 літський манс, що має орної землі 5 з половиною 

бонуаріїв, луки – 2 арипени. Відробляє так само.  

54. Ґудоїн колон і дружина його, літа на ім’я Родінґа, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґоденард, 

Ґодальтрудіс. І Ґейлін літ і дружина його, рабиня на ім’я 

Аутберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Аутмунд. Ці 

двоє мешкають у Помериді. Тримають 1 літський манс, що 

має орної землі 5 бонуаріїв, луки – 2 арипени. Відробляють 

так само.  

55. Айрульф, літ святого Германа, та дружина його, 

вільна. Та Юніґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Бальдофлідіс з бенефіція Ротмунда, люди святого Германа. 

Мешкають у Віллі Озона. Тримають 1 літський манс, що має 

орної землі 13 з половиною бонуаріїв, луки – 2 арипени, лісу 

– 1 з половиною бонуарій. Сплачують все, що винні, так само 

як інші за літські манси.  

56. Хільдеґауд літ і дружина його, рабиня на ім’я 

Бертоїльдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Беренґай, 

Хільдеґай, Бернеард, Сареґауд. І Ротбольда, колона святого 
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Германа. Це – її діти: Аймерік, Фроделіндіс. Ці двоє 

мешкають в Помериді. Тримають 1 літський манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, луки – 8 арипенів, лісу – 4 бонуарії. 

Відробляють так само.  

57. Хільдевольд колон і дружина його, літа на ім’я 

Теутберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Хільделаїк, 

Хільдоїльдіс, Бертохільдіс. І Ґодо колон, і дружина його, 

рабиня на ім’я Адальберґа, люди святого Германа. Та 

Варнуїн літ. Ці 3 мешкають у Помериді. Тримають 1 

літський манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, луки – 5 

арипенів, лісосіки – 1 бонуарій. Відробляють так само.  

58. Фродеґауд літ та дружина його, зайшла на ім’я 

Бенедикта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Бенедикт, 

Фротґій, Фредеґільдіс, Ґіслеверґа, Ґіслехільдіс. Та Фароїн 

колон і дружина його, колона на ім’я Райноїс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Альтвей, Сеатт, Райрік, Райнберт. Ці 

двоє мешкають в Помериді. Тримають 1 літський манс, що 

має орної землі 9 з половиною бонуаріїв, луки – 3 з 

половиною арипени. Відробляють так само, як інші.  

59. Мерль колон та дружина його, колона на ім’я 

Фротліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Вітбольд, 

Відберт, Вітберґа, Айруїльдіс, Ермґільдіс. І Фродеверт, колон 

і дружина його, колона на ім’я Бертоїльдіс, люди святого 

Германа. Ці двоє мешкають у Помериді. Тримають 

1 літський манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 

3 арипени, лісу – 1 арипен. Відробляють так само.  

60. Юнеґай колон і дружина його, колона на ім’я 

Надальґільдіс, люди святого Германа: Надалін є їхнім сином. 

Та Йонатан колон і дружина його, колона на ім’я Берланда, 

люди святого Германа: Бертоїн є їхнім сином. Ці двоє 

мешкають у Віллі Авзона. Тримають 1 літський манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, луки – 1 з половиною арипен. 

Відробляють так само.  

61. Сарульф чужинець і дружина його, колона святого 

Германа на ім’я Фредеберґа. Це – її діти: Фредерн, 
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Сарохільдіс, Ґундоїльдіс. І Сароард чужинець і дружина 

його, колона святого Германа на ім’я Райноїльдіс. Це – їхні 

діти: Акланд, Ґауйовін, Райновін, Райноїс. Ці двоє мешкають 

в Буксиді. Тримають 1 літський манс, що має орної землі 6 

бонуаріїв, луки – 2 арипени, лісосіки – половину бонуарія. 

Сплачують так само.  

62. Фротвей колон і дружина його, колона на ім’я 

Ансфрінґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фротберт, 

Фротланд, Фротберта, Ансберта, Анастасія. Та Ріґенольд літ і 

дружина його, зайшла на ім’я Ландеґарія, люди святого 

Германа: Бернефрід є їхнім сином. Та Аймоїн колон і 

дружина його, колона на ім’я Фротлаїка, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Амедей, Фротлеберт, Фродоїн, 

Фротберґа, Сіґрада, Сіґовільдіс, Фредеґільдіс, Бертхільдіс. Ці 

3 мешкають в Букситі. Тримають 1 літський манс, що має 

орної землі 6 з половиною бонуаріїв, луки – 2 з половиною 

арипени. Відробляють так само.  

63. Ґодальбольд літ і дружина його, колона на ім’я Інґа, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Інґадей, Мартина. Та 

Райнхард і дружина його, колона на ім’я Аклохільдіс, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Ґаусліндіс, Ґаудоїльдіс, 

Евреґардіс. І Фротвей літ і дружина його, колона на ім’я 

Аклеверта: Ротґільдіс є їхньою донькою. Ці 3 мешкають в 

Новій віллі. Тримають 1 літський манс, що має орної землі 6 

з половиною бонуаріїв, луки – 2 арипени. Сплачують так 

само.  

Про сервільні манси 

64. Аутлемар серв і дружина його, колона на ім’я 

Адальберта, люди святого Германа: Раґенульф є їхнім сином. 

Мешкає у Новій віллі. Тримає половину сервільного мансу, 

що має 3 бонуарії орної землі, Луки – 2 арипени. Сплачує на 

ворога 1 барана та 4 денарії за свою голову, та 100 лібр 

заліза, 50 ґонтин, 50 дранок, 6 бочарських клепок, 3 обручі, 

2 секстарії хмеля, 7 смолоскипів. Оре до того ж 6 пертик на 

рік. Відробляє підвозне. Огороджує на господському подвір’ї 
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1 стіну тина та 4 пертики в жнива. 3 курчат, 15 яєць. 

Половину модія зерна – в якості кон’єкта. Вартує на 

господському подвір’ї або там, де буде необхідно.  

65. Мартин серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Фротліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Раґанбольда, донька їхня, є рабинею; Фареґай, Віклерік, 

Віневольд є літами, оскільки народжені колоною. Мешкає в 

Новій віллі. Тримає половину мансу, що має орної землі 

4 бонуарії, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

66. Хільдеґард серв і дружина його Ульфульдіс, люди 

святого Германа: Ульфінґ є їхнім сином. Та Альтрамн серв і 

дружина його, колона на ім’я Аґінбольда, люди святого 

Германа: Альдрінґ є їхнім сином. Ці двоє мешкають у Новій 

віллі. Тримають половину сервільного мансу, що має орної 

землі 5 з половиною бонуаріїв, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачує кожен 100 лібрів заліза, інше – так само.  

67. Дудоїн серв і дружина його, колона на ім’я 

Цельсінія, люди святого Германа. Це – діти Дудоїна від іншої 

жінки, які є сервами: Берхай, Аклеверт, Додо, Фареґай, 

Аклеверґа, Аудіна. Мешкає в Новій віллі. Тримає половину 

сервільного мансу, що має 5 бонуаріїв орної землі, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

68. Вітбольда рабиня та діти її серви на ім’я Хонтбольд, 

Вільтрамн. Мешкає у Новій віллі. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 

1 арипен, лісу – 1 бонуарій. Сплачує так само.  

69. Остревольд літ і дружина його, чужинка. Мешкає в 

Райнбертівілларі. Тримає половину сервільного мансу, що 

має орної землі 4 бонуарії, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само, окрім заліза.  

70. Вандеарій літ і дружина його, колона на ім’я 

Фарохільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фареґауд, 

Фароїн, Фароард, Вальдінґ, Варатлін, Вандоїльдіс, 

Вальтхільдіс. Мешкає в Новій віллі. Тримає половину 
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сервільного мансу, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії, луки – 2 арипени. Сплачує так само, окрім заліза.  

71. Фродеверт колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертовільдіс: Фредеберґа є їхньою донькою. Та Бернольд 

колон. Ці двоє мешкають в Помериді. Тримають половину 

сервільного мансу, що має орної землі 3 бонуарії, луки – 

1 арипен. Сплачують так само, окрім заліза.  

72. Аутлефред серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Ґенкбольда, люди святого Германа. Мешкає у Віллі 

Бадульфа. Тримає половину сервільного мансу, що має орної 

землі 2 з половиною бонуарії, луки – 1 арипен. Сплачує так 

само та залізо.  

73. Вільтрамн, літ святого Германа. Це – його діти: 

Альтберт, Фароїльдіс. Він мешкає в Помериді. Тримає 

половину сервільного мансу, що має орної землі 2 бонуарії та 

2 частини іншого, луки – половину арипена. Сплачує так 

само, окрім заліза.  

74. Інґрад літ і дружина його, рабиня на ім’я Ґірліндіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Аутлемар, Інґальберт, 

Інґалард, Фареґільдіс, Бертрада. Та Вітхай літ і дружина 

його, літа на ім’я Інґальберґа: Відрамн є їхнім сином. Ці двоє 

мешкають в Помериді. Тримають 1 сервільний манс, що має 

орної землі 5 з половиною бонуаріїв, луки – 7 арипенів, 

лісосіки – 1 журнель. Сплачують усе, що винні, як за цілий 

сервільний манс, окрім заліза.  

75. Ґодоїн колон і дружина його, літа на ім’я Родінґа, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґоденард, 

Ґодальтрудіс. Та Ґайлін літ і дружина його, рабиня на ім’я 

Отберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Отмунд, 

Фулькоїн, Ґіроїн, Отлільдіс, Ґейлільдіс. Ці двоє мешкають в 

Помериді. Тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, луки – 2 арипени. Відробляють так само, окрім 

1 вола для підвозного відробітку та заліза.  

76. Ерменольд літ і дружина його, літа на ім’я Бертара, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Ерменард, Ерменай, 
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Ермольд. Та Ґоденульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Вальдрада, люди святого Германа. Це – їхні діти: Вальдрад, 

Ґоделіндіс. І Вальтрудіс рабиня зі своїми дітьми. Ці 3 

тримають 1 сервільний манс, що має 8 бонуаріїв орної землі, 

луки – 3 арипени, лісосіки – 2 бонуарії. Віддають усе, що 

винні за сервільний [манс], окрім заліза. 

[76 bis] Айнфред. Та Андоїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Акледрудіс, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Айнберт, Андрад, Айнтей, Деудоїльдіс, Андоїльдіс. 

Тримають 2 частини, що мають орної землі 5 бонуаріїв. 

Сплачують на ворога 6 денаріїв та 4 денарії за свою голову. І 

половину модія кон’єкта та 1 модій полби, курчат та яйця. 

Польовий відробіток та 6 пертик в усі посівні та ручний 

відробіток та нічого більше.  

77. Адальґудіс колон. Це його діти: Ґаусмар, Ґаудоїн, 

Ґауслін, люди святого Германа. Мешкає в Новій віллі. 

Тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 8 з 

половиною бонуаріїв, луки – 4 арипени, лісу – 1 бонуарій. 

Сплачує на ворога 2 баранів, 4 денарії за свою голову, 100 

ґонтин, 100 дранок, 6 бочарських клепок, 6 обручів, 4 

секстарії хмелю, 12 смолоскипів, 3 курчат, 10 яєць. З 

кожного вогнища – половину модія кон’єкти, аннони – 

стільки ж з кожного вогнища. До того ж за рік оре 12 пертик 

на антсінзі. Польового відробітку – 3 [дні?], а четвертий та 

п’ятий – з хлібом та питвом. І відробляє так само, як усі ті, 

хто тримають вільні манси, окрім волів для підвозного 

відробітку.  

78. Вальтхай колон і дружина його, колона на ім’я 

Лантборта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Лантберт, 

Вальдедрамн, Вальтхільдіс, Вальдіда. Та Ґіфард серв і 

дружина його, літа на ім’я Атлоїльдіс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Ґібохільдіс, Аґохільдіс, Ґіврада, 

Дактоїльдіс. Та Острульф літ і дружина його, колона на ім’я 

Ґауґільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Варноїн, 

Острольд, Острапій, Раїнтей, Ґаудоїльдіс, Ґаулільдіс. Та 
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Аклульф літ і дружина його, колона на ім’я Вальда. Це – їхні 

діти: Аґенульф, Валебеґільдіс, Вальдісма. Ці 4 мешкають у 

Вілларі Акселя. Тримають 1 сервільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, луки – 4 арипени. Сплачують так само; але 

ці надсилають 2 волів для підвозного відробітку.  

79. Райнхай серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Фродісма, люди святого Германа. Це – їхні діти: Райнарій, 

Райнфріда, Райнберґа. Мешкає в Новій віллі. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 

1 арипен. Сплачує так само та надсилає 1 вола для підвозного 

відробітку.  

80. Аґуїн літ і дружина його, рабиня на ім’я Бертрада, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Аклуїн, Бертоїльдіс. 

Мешкає в Новій віллі. Тримає 1 сервільний манс, що має 

орної землі 13 бонуаріїв, луки – 6 арипенів. Сплачує так само 

та надсилає 2 волів для підвозного відробітку.  

81. Аудульф серв і дружина його, рабиня на ім’я Варна, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Варнульф, Варнальд, 

Варнеай, Мавронія, Берноїльдіс. Ауденільдіс, Аутрудіс. Та 

Інґо серв і дружина його, колона на ім’я Аутхільдіс, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Хінкбод, Хінкберт, 

Райноард, Айтбольда. Ці двоє мешкають в Бізау. Тримають 

1 сервільний манс, що має орної землі 4 з половиною 

бонуарії, луки – 6 арипенів. Сплачують так само та залізо.  

82. Бертлін серв. І Бертґіл серв і дружина його, літа на 

ім’я Вареґільдіс, люди святого Германа. Та Ґауґін серв і 

дружина його чужинка. Та Фрамуїн серв і дружина його, 

зайшла на ім’я Ґенедрудіс, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Ґенард, Фрамнеґай, Майнбод, Фрамберт. Ці 4 мешкають 

в Бізау. Тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 

11 бонуаріїв, луки – 6 арипенів. Сплачують так само та 

залізо.  

83. Фротґауд серв і дружина його, колона на ім’я 

Юніза, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фродеґауд, 

Йонан, Маврицій, Фродінґ, Фродоїльдіс, Юнільдіс, 
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Фротберґа. Та Фрамнерік серв. Це – його діти: Райнберт, 

Мавриліо. Це двоє мешкають в Бізау. Тримають 1 сервільний 

манс, що має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, луки – 3 

арипени. Сплачують так само та залізо.  

84. Ванінґ колон і дружина його, колона на ім’я 

Віклільдіс, люди святого Германа. Це – їхні дити: Вандалон, 

Вандуїн, Ерлеґардіс, Вініґіз, Відерік, Вандоїльдіс, 

Вальтільдіс, Фереґільдіс, Вінеліндіс. І Беральд колон і 

дружина його, колона на ім’я Роттрудіс: Бернеґард є їхнім 

сином. Ці 2 мешкають в Бізау. Тримають 1 сервільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, луки – 3 арипени. Сплачують 

так само, окрім заліза.  

85. Адальмар серв і дружина його, літа на ім’я 

Ґірліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Адальманн, 

Адальрік, Ґейрада. Та Фароїн серв і дружина його, літа на 

ім’я Альдедрудіс, люди святого Германа: Амальбурґіс є 

їхньою донькою. Ці двоє мешкають в Помериді. Тримають 

1 сервільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, луки – 

8 арипенів. Сплачують так само та залізо.  

86. Сабудель серв і дружина його, колона на ім’я 

Дроґтла, люди святого Германа. Це – їхні діти: Дроктарн, 

Друтберґа. Та Ватлін серв і дружина його, літа на ім’я Ґауда, 

люди святого Германа. Ці двоє мешкають в Помериді. 

Тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

луки – 4 арипени. Сплачують так само та залізо.  

87. Бертхундіс серв і дружина його, колона на ім’я 

Дротла, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фарамунд, 

Ермемберґа. Та Ґерольд серв і дружина його, літа на ім’я 

Остребольда, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґерард, 

Ґірмунд, Бертрада, Острільдіс. Та Адальрік серв і дружина 

його, колона на ім’я Ґаутлільдіс: Ева є їхньою донькою. Та 

Аїрвей серв. І Мавронт літ і дружина його, колона на ім’я 

Варфріда, люди святого Германа: Ванінґ є їхнім сином. Ці 

5 мешкають в Помериді. Тримають 1 сервільний манс, що 

має орної землі 13 бонуаріїв, луки – 4 арипени, лісу – 
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2 бонуарії. Сплачують так само. Ті, хто є сервами, сплачують 

залізо, крім......., а той, хто є літом, сплачує модій полби.  

88. Анседей, колона святого Германа, та дружина його 

чужинка. Мешкає в Кумбах. Тримає 1 ділянку господського 

фіску, що має 3 бонуарії орної землі. Сплачує на ворога 

3 денарії та оре до того ж 3 пертики на рік.  

89. Берноард серв і дружина його, колона на ім’я 

Сенера, люди святого Германа. Мешкають в Новій віллі. 

Тримає 1 сервільну частину, що має 2 з половиною бонуарії 

орної землі, луки – 1 арипен. Сплачує весь чинш, як за 

1 ділянку. Сплачує 3 денарії на ворога, 3 курчат, 10 яєць, 

залізо, 1 секстарій хмелю, 3 смолоскипи, 25 ґонтин, 

25 дранок, 3 бочарських клепки, 3 обручі; 3 пертики на рік; 

підвозний та польовий відробітки.  

90. Фротґій серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Раґамбольда, люди святого Германа: Онтбольд є їхнім сином. 

Мешкає в Ріді Ґендріці. Тримає 1 сервільну частину, що має 

орної землі 3 бонуарії з половиною. Повинен відробляти так 

само, але за свою повинність наглядає за свинями.  

91. Фареґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Надалільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Фарамунд, Фароард, Надалін, Сіґенільдіс, Отліндіс. Та 

Евреґауд колон і дружина його, колона на ім’я Фротґільдіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Ратбольд, Домеґард, 

Фроткай, Фротхільдіс. Це двоє тримають 1 сервільний 

[манс], що має орної землі 4 бонуарії та 1 журнель. 

Сплачують 1 барана та надсилають 1 вола для магіски, та 

інше робять окрім вінериція.  

92. Амінґ колон і дружина його чужинка. Та Теудульф 

колон і дружина його, колона на ім’я Еркамберта, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Теодоард, Теутґауд, 

Теодольд, Теутберта, Інґальсіндіс. Ці двоє мешкають в 

Буксиді. Тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії. Сплачують 2 баранів та інше так само, окрім 

вінериція. 
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93. Адальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґірліндіс, люди святого Германа. Та Бетліна колона; це – її 

діти: Блатхільдіс, Фарохільдіс. Ці двоє мешкають в Буксиді. 

Тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

луки – 3 арипени, лісу – 2 бонуарії. Сплачують весь чинш, як 

за сервільний манс.  

94. Ватлульф серв і дружина його, колона на ім’я 

Раґантрудіс, люди святого Германа: Бальдреверт є їхнім 

сином. І Вальдеґауд серв та дружина його, рабиня на ім’я 

Відісма, люди святого Германа. Це – їхні діти: Вальдрік, 

Ватлін, Вальдоїн, Еркамбольд, Фарохільдіс. Ці двоє 

мешкають в Буксиді. Тримають 1 сервільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, луки – 1 арипен, лісу – 1 бонуарій. 

Сплачують усе, що повинні за сервільний [манс].  

95. Солініан колон і дружина його, колона, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Норберт, Флодрік, 

Ґрімоїльдіс. Ці 3 – від рабині: Інґуїн, Ґайла, Інґальбурґіс. 

Мешкає в Буксиді. Тримає 1 сервільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв та 1 журнель, луки – 1 арипен. Сплачує так 

само.  

96. Також Хільдеґауд тримає 1 частину, що має орної 

землі 2 бонуарії, луки – половину арипена. Сплачує за це 

4 денарії. Оре крім того за це 3 пертики на рік.  

97. Ґоденульф та Акбольд, серви. Та Берноїльдіс, 

зайшла; це – її діти: Бернеґарій, Ґіслольд, Віклерад, 

Бернеґільдіс. Ці троє мешкають в Бізау. Тримають 2 частини, 

що мають орної землі 3 бонуарії, луки – 1 арипен. Сплачують 

на ворога 1 барана, та кожен із сервів сплачує 4 денарії за 

свою голову; й пертики 3 до того ж на рік; 3 курчат, 10 яєць.  

98. Також Ванінґ тримає 1 бонуарій орної землі та оре 

за це в кожну посівну половину пертики.  

 

99. Є 31 з половиною вільний манс. Сплачують 

гостиліція 3 лібри та 9 солідів і 9 денаріїв, виключаючи 

6 міністеріалів, які утримують за собою 12 солідів та 
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9 денаріїв. Є один платник чиншу, котрий сплачує 6 солідів. 

[Усього] 4 лібри та 4 соліди та 9 денаріїв. Є там 4 пертики з 

яких надходить 12 денаріїв. 

Є 24 літських манси. Сплачують гостиліція 2 лібри, й 

6 солідів та 9 денаріїв, виключаючи міністеріалів, з двома 

міністеріалами, тобто лісничим та деканом, які утримують за 

собою 1 солід та 3 денарії. [Усього] 6 з половиною лібр та 2 

соліди й 6 денаріїв, або 20 волів.  

Є 25 з половиною сервільних мансів. Сплачують на 

ворога 47 баранів.  

Є мансів вільних, літських та сервільних 81 та 

1 пертика. Вогнищ – 182. Сплачують подушного 1 солід та 

19 денаріїв.  

Є там вільних та літських вогнищ 124, які сплачують 

124 модія полби. Замість вартування вільні та літські й 

сервільні манси сплачують 6800 дранок; ґонтин – стільки ж, 

виключаючи міністеріалів.  

Є мансів, що виконують ангарію щодо вина, 65 з 

половиною; що виконують перевезення – 32 з половиною, 

виключаючи міністеріалів та тих, хто.... Сплачують вільні, 

літські та сервільні 780 бочарських клепок, з яких 

збираються 36 бочок; обручів стільки ж; курчат – 500, яєць – 

2000. Сплачують кон’єкти живим збіжжям 99 модіїв 

лісничому та 180 курчат. Сплачує за це той лісничий на 

господську справу 60 модіїв, 1 інґій
146

, 12 денаріїв, 1 казан
147

, 

1 секстарій меду, інший – мила, 1 лібру воску, 2 гусака, 

1 яструба, 3 яструбів-перепелятників та, коли не зможе їх 

здобути, 3 соліди; свиней для господської справи – 100.  

Сплачують ліньяриції вільні та літські [манси] 

17 солідів.  

                                                 
146 Ingium – незрозуміле значення слова.  
147 Caldaria може позначати казан, але може також і лазню. Враховуючи, що 

виконати це має лісничий один раз на рік, то облаштування однієї лазні є 

імовірним.  
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100. Айнфред, староста, та будь-який чоловік, котрий 

буде старостою цієї вілли, сплачує на Різдво Господнє 

2 поросят, 2 кабанчиків
148

, 8 коніад
149

.... Стільки ж чиншу 

сплачує на Великдень.  

101. Валатей, декан тої ж самої вілли, сплачує на 

обидва свята 2 поросят, кожне по чотири денарії; 2 гусаків на 

кожне.  

102. Хільдуїн, келарь, сплачує 1 індій
150

.  

 Айтоїн проплачує половину мансу шістьома клинками. 

103. Ерменульф-майстер – половину мансу 6 списами.  

104. Ходо-майстер проплачує половину мансу 

виробами своїми. 

105. Солініан та Амінґ кожен з обох проплачують 

1 сервільний манс своїми руками та за кожен віз, коли 

підвозний відробіток не виконують, надходять 3 соліди. 

106. Сплачують з кожної сковороди в тому ж фіску, 

після трьох разів як будуть в році варити, 1 модій вівса.  

107. Мельники сплачують 6 солідів та 4 денарії.  

108. Ці є сервами: Ватлульф, Вальдеґауд, Мартин, 

Амальберт, Вальдін, Ґірольд, Сабодель, Бертхундіс, Альдрік, 

Адальмар, Фароїн, Аудульф, Інґо, Бертлін, Бертґіл, Фрамоїн, 

Ґауґін, Фрамерік, Фротґауд, також Мартин, Аудомар, 

Хільдеґард, Раґанхай, Ранкхай, Ерканґауд, Додоїн, Берольд, 

Берноард, Ґіфард, Онтбольд, Аутлефред. 

Ці сплачують заліза 33 пенси, хмелю – 8 модіїв та 

4 секстарія, 300 смолоскипів.  

109. Ці є рабинями: Відісма, Фродольда, Бальтедрудіс, 

Отберґа, Адальберґа, Бертоїльдіс, Вальтрудіс, Ґірліндіс, 

Ґенбольда, Фротлільдіс, Райнбольда, Родісма, Варна, 

Бертрада. 

                                                 
148 „ferreolos II" може також позначати дві бочки, оковані залізом. Однак за 

контекстом обираємо переклад, запропонований в словнику ДюКанжа.  
149 Coniada – на думку Дюканжа різновид хліба, печеного із молоком та яйцями, 

що в пікардійському діалекті звався cuignets, а в валлонському – quenieux.  
150 Indium - те ж саме, що іґній раніше. Немає достеменного перекладу, однак 

існує гіпотеза, що це те саме, що andedus – залізна підпірка для дров у вогнищі.  
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Ці, якщо їм дано полотно, то виробляють камізелі
151

. 

110. Ці є літами: Теудрада, Хостравольда, Теутберґа, 

Фраменґільдіс, Ґауда, Ґірлільдіс, Бертара, Варна, Берільдіс, 

Інґальберґа,  Інґальтрудіс, Ватхільдіс, Альдедрудіс, 

Вареґільдіс, Ґаутлільдіс, Фарільдіс, Інґальберта, Беїртла, 

Фароїльдіс. 

Усі вони або виробляють камізелі з восьми ліктів 

[полотна], або сплачують 4 денарії [кожна?].  

111. Ці є тими, що заприсяглися. 

Айнфред, Хільдеґауд, Валатей, Ґаутхай, Маронт, 

Альтрамн, Бертініан, Надалін, Мадалуїн, Вальтхай, Ерлоїн, 

Вальдінґ, Ванінґ, Вальдедрамн, Вандрехай, Іоанн, Ізульф, 

Ерменульф, Цельсуїн, Ґаусмар, Актуїн, Мартин, Седоній, 

Мерль, Марґільдіс, Валамей, Мадальфрід, Ґауґіольд, Сіґрамн, 

Вільхай, Хільдеґард, Ґіфард, також Мартин, Аудульф, 

Бертхундіс, Бертлін, Ґерольд, Додоїн, Амальберт, Ватлін. 

 

 

ХIV. Короткий опис Теодаксія
152

 

1. Є в Теодаксії господський манс з будинком та 

іншими будівлями у необхідній кількості; орної землі – 

6 культур, які містять 170 бонуаріїв та де можна посіяти 

800 модіїв. Є там 135 арипенів старого винограднику, нового 

винограднику, котрий насадив пан абат Ірмінон, 8 з 

половиною аріпен, где можна загалом зібрати 1300 модіїв. 

Луки – 110 арипенів, де можна зібрати 250 возів сіна.  

2. Є там церква з усією оздобою ретельно споруджена, з 

будинком та іншими будівлями. Належать до неї 2 вільних 

манси, що мають орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 

                                                 
151 Камізеля – слово, яке найбільш вдало передає латинський термін camisilis, що 

позначає певний лляний одяг та походить від класично camisa – сорочка. Однак, 

звісно, це не значить, що такий одяг був схожий на традиційну українську 

камізелю.  
152 Тьє (Thiais), комуна у складі департамента Валь-де-Марн, в 7 км на південь від 

Парижу. Залишалась власністю монастиря Сен-Жермен від його заснування та аж 

до Революції.  
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9 арипенів, луки – 6, та 2 мансипія. Приходить від цієї церкви 

в дар 1 кінь. 

3. Має Ґірольд колон та дружина його, колона на ім’я 

Адальґера, люди святого германа, 1 вільний манс та 

половину, що має орної землі 14 бонуаріїв, винограднику – 

5 з половиною арипенів, луки – 11 арипенів.Сплачує на 

ворога 4 соліда сріблом; та на інший рік замість карнатика 2 

соліди; на третій рік, в якості гербатика – 1 ярку. За випас – 3 

модії вина; на третій рік – 100 жердин. Оре під озимину 4 

пертики, під яровину – 2 пертики. Польового відробітку в 

будь-який тиждень – 2, ручного відробітку – 1 [день]. Курчат 

– 3, яєць – 15, підвозного відробітку – скільки 

вимагатиметься; та обробляє у винограднику 1 арипен.  

4. Ґодебальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Маґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Раґамбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Фрамбольда, люди святого Германа, мають при собі 

2 доньок. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

5 бонуаріїв орної землі, винограднику – 3 арипени та 

четверту частину арипена, луки – 3 арипени. В іншому 

сплачують як і Ґірольд.  

5. Деотімій колон і дружина його, колона на ім’я 

Статія, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Мадальхарій колон і дружина його, колона на ім’я Іоанна, 

люди святого Германа, мають при собі 1 доньку. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 3 з половиною арипени, луки – 1 арипен та 

четверту частину арипена. В іншому сплачують так само.  

6. Вульфрік колон і дружина його, колона на ім’я 

Рікхельдіс, люди святого Германа, мають при собі двох 

доньок. Інґельфрід колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґодельхільдіс, мають при собі 4 дітей. Ландальберт колон і 

дружина його, колона на ім’я Адальберта, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 1 антсінгу, 
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винограднику – 3 арипени та четверту частину арипена; луки 

– 3 арипени. Інше сплачують так само.  

7. Радоїн, вільна людина, та дружина його, колона на 

ім’я Адальґуїс, що мають при собі 1 сина. Тримають 

1 вільний манс, що має 2 бонуарії орної землі, 3 арипени 

винограднику, 1 з половиною арипен луки. Інше сплачують 

так само.  

8. Бертельм колон і дружина його, колона на ім’я 

Оделіндіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв та 1 антсінгу, винограднику – 

4 арипени, луки – 1 арипен та четверту частину арипена. 

Інше сплачують так само. 

9. Радульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Фротхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей. 

Адалард, колон святого Германа, має при собі матір свою та 

брата. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 

4 з половиною арипени. Інше – так само.  

10. Секхай колон та дружина його, колона на ім’я 

Хельмберґа, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей. 

Мадальґіс колон і дружина його, колона на ім’я Берта, мають 

при собі 3 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 

4 арипени. Інше сплачують так само.  

11. Адалуїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґентільдіс, люди святого Германа, мають при собі 7 дітей. 

Додрамн колон і дружина його, колона на ім’я Бенедикта, 

люди святого Германа; має при собі 2 братів. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

половину антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – 

2 арипени та четверту частину арипена. Інше сплачує так 

само.  

12. Трутґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальберґа, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей. 

Ґодефред колон і дружина його, колона на ім’я Альтана, 
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люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 2 з 

половиною арипени. 

13. Мадальґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Клавдія, мають при собі 4 дітей. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 3 з 

половиною арипени, луки – 4 арипени. Інше – так само.  

14. Баділо колон і дружина його, колона на ім’я 

Амальґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – 4 з половиною арипени, луки – 4 арипени. 

Інше – так само.  

15. Додо, колон святого Германа, має при собі сестру 

свою. Домінік колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутберґа, люди святого Германа, мають при собі сина 

одного. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

2 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 4 арипени, луки – 

1 арипен та четверту частину арипена. Інше – так само.  

16. Ґіроїн, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

4 арипени, луки – 3 арипени та половину антсінги. Інше – так 

само.  

17. Теудерік колон і дружина його, колона на ім’я 

Альдедрудіс, люди святого Германа, що мають при собі 

2 синів. Вандрехай колон і дружина його, колона на ім’я 

Амальберта, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 2 арипени та три частини 

арипена, луки – 2 з половиною арипени. Інше – так само.  

18. Фротланд колон і дружина його, колона на ім’я 

Рамедрудіс, люди святого Германа, мабть при собі 2 доньок. 

Ротґанд, колон святого Германа, має при собі 2 сестер. 

Ґіслехард колон і дружина його, колона на ім’я Фротберґа, 

люди святого Германа, мають при собі 1 сина. Ці троє 
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тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 1 

антсінгу, винограднику – 4 арипени, луки – 3 арипени. Інше – 

так само.  

19. Ерменольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Балтільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 доньки. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 4 арипени, луки – 2 арипени. Інше – так 

само.  

20. Ерменай колон та дружина його, колона на ім’я 

Адаліндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 сина. 

Тримають 1 вільний манс, що має 4 бонуарії орної землі, 

4 арипени винограднику, 2 арипени луки. Інше – так само. 

21. Вартеден колон і дружина його, колона на ім’я 

Ротфреда, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Херібольд колон і дружина його, колона на ім’я Адаліндіс, 

люди святого Германа, мають при собі 1 сина. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

2 арипени та три частини арипена винограднику. Інше – так 

само.  

22.Адальрік колон і дружина його, колона на ім’я 

Елієльдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 синів та 

1 доньку. Адальфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутліндіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

13 бонуаріїв, винограднику – 6 арипенів, луки – 7 з 

половиною арипенів. Сплачують за випас 3 модії вина, 

поштовий кінь
153

. Обрабляють під озимину 4 пертики, під 

яровину – 2 пертики. У будь-який тиждень відробляють 

польове 3 [дні]. 3 курчат, 15 яєць.  

23. Акбольд, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

винограднику – 3 арипени, луки – 2 арипени. Інше сплачує як 

і Ґерольд. 

                                                 
153 Додано на маргінезі майже сучасною рукою. 
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24. Анастасій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґірбольда, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику – 3 з половиною арипени, луки – 3 з 

половиною арипени. Інше – так само.  

25. Фротберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Адаліндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 доньок. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

1 антсінгу, винограднику – 3 арипени та четверту частину 

арипена, луки – 3 арипени та дві [третіх] частини арипена. 

Інше – так само.  

26. Мадальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

1 антсінгу, винограднику – 4 з половиною арипени, луки – 

4 арипени. Інше – так само.  

27. Маґенар, колон святого Германа, має при собі свою 

матір та племінницю. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв та 1 антсінгу, винограднику – 4 арипени та 

четверту частину арипена, луки – 3 арипени. Інше – так само.  

28. Ґерхай колон і дружина його, колона на ім’я 

Бенедикта, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени та четверту частину арипена, луки 

– 2 арипени. Інше – так само.  

29. Вандальвей, колон святого Германа, має при собі 

3 братів та матір. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 з половиною бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – 

1 арипен. Інше – так само.  

30. Аклехарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має 5 бонуаріїв орної землі, 

винограднику – 3 з половиною арипени, луки – 3 з 

половиною арипени. Інше – так само.  
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31. Маґенард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґертрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Ґаутсельм, колон святого Германа; Ґаусберт, колон святого 

Германа, Теудоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґаудіна, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Ґауден, Теодрада, Ґотліндіс. Ці 4 тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 2 арипени та три частини арипена, луки – 

1 арипен. Інше – так само.  

32. Ебрульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Вінеґільдіс, люди святого Германа. Адроїн колон і дружина 

його, колона на ім’я Амальфреда, люди святого Германа, 

мають при собі 2 дітей таких імен: Амальґарій, Амальґауд. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, 1 антсінгу, винограднику – 3 арипени та три 

частини арипена, луки – 2 з половиною арипени. Інше – так 

само.  

33. Аґенольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ланда, люди святого Германа. Даґоїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Скупілія, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають половину мансу. Відробляють службу як за 

половину мансу. Та мають орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 4 арипени та четверту частину арипена, луки 

– 1 з половиною арипен.  

34. Флодоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Седонія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких 

імен: Сіґуїн, Ґодеберт. Ґаутберт колон і дружина його, 

колона на ім’я Іоанна, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину на ім’я Ґодоїн. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 3 з 

половиною арипени, луки – 3 арипени і четверту частину 

арипена.  

...
154

 

                                                 
154 За висновком видавців тут пропущено один листок манускрипту. 
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35. Цельґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґундрамна, люди святого Германа, мають при собі 1 сина, на 

ім’я Ельдрад. Ґерольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Балтісма, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Балтальд, Ґунтліндіс, Ґерхільдіс. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії та антсінгу, винограднику – 3 арипени, луки – 

2 арипени. Сплачує на ворога 2 соліди сріблом; та на інший 

рік замість карнатика 1 солід; на третій рік – 100 ґонтин; за 

випас – 2 модії вина. Обробляють під озимину 4 пертики, під 

яровину – 2 пертики. В будь-який тиждень – 2 [дні] 

польового відробітку; ручного, підвозного – скільки йому 

доручено. 3 курчат, 15 яєць. Обробляють у винограднику 

1 арипен. 

36. Ерменарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Додіна, люди святого Германа, мають при собі 1 сина на ім’я 

Додін. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 з 

половиною бонуарії та антсінгу, винограднику – 3 арипени, 

луки – 1 арипен та четверту частину арипена. Інше – так 

само.  

37. Ґамальфред, колон святого Германа, і дружина його, 

колона на ім’я Амальберґа, мають при собі 6 дітей таких 

імен: Амальрік, Теудерік, Ґамальвей, Адальґарія, Амалія, 

Ґаманільдіс. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 3 арипени, луки – 2. 

Сплачує так само.  

38. Бертоїн, колон святого Германа; Белемар, колон 

святого Германа, має при собі матір та сестру. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

39. Ґундоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Вінеґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ермоїн, Ермґауд, Марія, Ґунда. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 2 антсінги, 
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винограднику – 3 арипени, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

40. Ратберт, колон святого Германа, має при собі матір 

та брата і сестру. Ґундрад колон і дружина його, колона на 

ім’я Ґундехільдіс, мають при собі 3 дітей таких імен: Ізоард, 

Елісанна, Альдефріда, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 3 арипени, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

41. Бернехард колон і дружина його, колона на ім’я 

Аклісма, люди святого Германа; Ландард колон і дружина 

його, колона на ім’я Ґундрада, люди святого Германа, мають 

при собі 5 дітей таких імен: Лантберт, Ґунтхарій, Ґрімальд, 

Сікхільдіс, Ландрада. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 

3 арипени, луки – 1 арипен та четверту частину арипена. 

Сплачує так само.  

42. Меліан колон і дружина його, колона на ім’я 

Балтільдіс, люди святого Германа; Вінеґай, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – 2 

арипени. Інше – так само.  

43. Йордоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментарія, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен, Аціло, Адальхард, Йорданіс, Ерментельм, 

Йордільдіс. Ґодін колон і дружина його, колона на ім’я 

Домініка, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Стратай, Ґодельберґа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. Інше – так само.  

44. Ґодо колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґрімоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ґрімольд, Ґрімоард, Ґодельмар. Дроктельм колон 

і дружина його, колона на ім’я Варнінґа, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають половину вільного манса, що має 
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орної землі 1 з половиною бонуарій, винограднику – 

2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачує так само, як за половину 

мансу.  

45. Бернехард, колон святого Германа; Беральд колон і 

дружина його, колона на ім’я Анастасія, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Аклард, Аґія. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 2 арипени та четверту частину арипена, луки 

– 3 арипени. Сплачує так само.  

46. Стратай колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальберґа, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Фротлей, Ґундевільдіс. Альберік колон і дружина 

його, колона на ім’я Аґія, люди святого Германа, мають при 

собі 4 дітей таких імен: Акберт, Альтельм, Ізембальд, 

Ерноїльдіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен. Сплачує так 

само.  

47. Альтан колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертоїна, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Альтберт, Марія, Еліґардіс. Тримають вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 2 антсінги, 

винограднику – три [четвертих] частини арипена. Сплачують 

за випас 2 модії вина, інше так само.  

48. Адалольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Фроделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Фротхайдіс, Фротґільдіс. Тримають половину 

вільного мансу, що має орної землі 2 бонуарії та половину 

антсінги, винограднику – половину арипена. Відробляє 

службу за половину мансу.  

49. Адальбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Інґобод, Адальман, Інґальберт, Адальґундіс, Інґа, 

Інґальберґа. Раґенай колон і дружина його, колона на ім’я 

Ізеліндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Мартин, Раґенільдіс. Ці двоє тримають 1 вільний 



219 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

50. Ранкхай, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 1 арипен. Сплачує 

так само.  

51. Вандрехард колон і дружина його, колона на ім’я 

Дідінґа, люди святого Германа; Адалольд, колон святого 

Германа; Фротхард, колон святого Германа. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – три 

[четвертих] частини арипена. Сплачує так само.  

52. Ардоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Хадоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 доньок 

таких імен: Ардоїльдіс, Ансоїльдіс. Раґенад, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв та 2 антсінги. Сплачує так само.  

53. Марсо колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґунтліндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґунтлеїс, Адальхау. Альтфрід колон і дружина 

його, колона на ім’я Авільдіс, люди святого Германа, мають 

при собі 4 дітей таких імен: Лантфрід, Еліґай, Мадальфрід, 

Адріан, Еліґельдіс. Адалард колон і дружина його, колона на 

ім’я Бернеґіза, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Адальхельм, Адалуїс, Бернеґардіс. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв та 1 

з половиною антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 

4 арипени та четверту частину арипена. Сплачує так само.  

54. Саломон колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальґудіс, люди святого Германа; Йонам колон і дружина 

його, колона на ім’я Дісба, люди святого Германа; Ратґер 

колон і дружина його, колона на ім’я Фрамнільдіс, люди 

святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Райнхільдіс, Раґентрудіс. Ці троє тримають 1 вільний манс, 
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що має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

5 арипенів, луки – 6 арипенів. Сплачує так само.  

55. Флавід колон святого Германа, має при собі брата та 

сестру. Петронілла, колона святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Ґодальрік, Ерледрудіс. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 5 арипенів, луки – 7 арипенів. Сплачує так 

само.  

56. Ґодоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Александрія, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Ґодебольд, Ґаліндоїн, Ґодельхільдіс, Алесінда, 

Адельхільдіс. Ґодельмар колон і дружина його, колона на 

ім’я Ансеґундіс, люди святого Германа, мають при собі 

3 дітей таких імен: Ансоїн, Аґебальд, Ебрехільдіс. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв та 

2 антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – 4 з половиною 

арипени. Сплачує так само. 

57. Інґальхай колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґліна, люди святого Германа; Фраменґай колон і дружина 

його, колона на ім’я Ґріма, люди святого Германа, мають при 

собі 2 дітей таких імен: Фраменґіс, Фраменґільдіс. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв та 

1 з половиною антсінгу, винограднику – 5 арипенів, луки – 

7 арипенів. Сплачує так само.  

58. Ансфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґоделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 сина на 

ім’я Адальхай. Ландохільдіс, колона святого Германа, має 

при собі 1 сина на ім’я Фротґауд. Ці двоє тримають половину 

мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен та восьму частину арипена, луки – 1 з половиною 

арипен. Відробляє як за половину мансу.  

59. Ебтард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ґунтарій, Адальґарій, Домініка, Амальтрудіс. 

Аклоїн, колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний 
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манс, що має орної землі 4 бонуарії та половину антсінги, 

винограднику – 3 з половиною арипени, луки – 2 з 

половиною арипени. Сплачують так само.  

60. Хільтфред, колон святого Германа; Анастасій колон 

і дружина його, колона на ім’я Ґодеберта, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають половину мансу, що має орної 

землі 6 бонуаріїв, винограднику – третю частину арипена, 

луки – 3 арипени та четверту частину арипена. Сплачують 

так само.  

61. Аґетей колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільдеґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Хільдеґауд, Домінік, Хільделейс, Хільделіндіс. 

Ландольд колон і дружина його, колона на ім’я Електільдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: 

Хільделейс, Електей, Дотбольд, Маврентія. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 3 арипени, луки – 3 арипени. Сплачують так 

само.  

62. Фротґіс колон і дружина його, колона на ім’я Аґія, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Вульфальд, Ґерхільдіс, Акліна. Фулькольд колон і дружина 

його, колона на ім’я Раґамбольда, люди святого Германа, 

мають при собі 3 дітей. Адальґай колон і дружина його, 

колона на ім’я Ландадрудіс, люди святого Германа, мають 

при собі 2 синів таких імен: Ландо, Ландард. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

2 антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само.  

63. Сеґоальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аріліндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 сина на 

ім’я Ремеґій. Додо колон і дружина його, колона на ім’я 

Сіґрада, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину на 

ім’я Бенедикт. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 

3 арипени, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  
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64. Дотдо колон і дружина його, колона на ім’я 

Аделіндіс, люди святого Германа; Додоїн колон і дружина 

його, колона на ім’я Ґіроїльдіс, люди святого Германа, мають 

при собі 2 дітей таких імен: Еркамбальд, Ґерхай. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

2 антсінги, винограднику – 4 арипени, луки – 3 з половиною 

арипени. 

65. Ландо колон і дружина його, колона на ім’я 

Аклевальда, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Рікхард, Ландоан, Остґай, Додін. Фротхард, 

колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії та 1 з половиною антсінгу, 

винограднику – 4 арипени, луки – 6 арипенів. Сплачує так 

само.  

66. Ерменульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Хіларія, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – 4 арипени та четверту частину арипена, луки 

– 3 з половиною арипени. Сплачує так само.  

67. Мавр, колон святого Германа, має при собі 2 дітей 

таких імен: Ермберт, Айрхільдіс. Лантфред, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 5 арипенів. Сплачує так само.  

68. Теутґай колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґлільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Теудоїн колон і дружина його, колона на ім’я Ерментрудіс, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Ерменай, Ардоїн. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 4 арипени. Сплачує так само.  

69. Ансбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Дода, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких 

імен: Ансбруґ, Фротґауд. Тримають 1 вільний манс, що має 
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орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 

2 арипени, луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

70. Фротґай колон і дружина його, колона на ім’я 

Аусцелла, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Теутберт, Фротберт, Вільхай, Вільхельм; 

Тітбольд колон і дружина його, колона на ім’я Ґіслільдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Сіґрад, Електей, Манісла. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 

2 арипени, луки – 5 арипенів. Сплачує так само.  

71. Літберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Френдонільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

3 дітей таких імен: Унтбранд, Фрідеґіс, Ансберта; Аґлольд 

колон і дружина його, колона на ім’я Боділа, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Акланд, 

Аклільдіс; Теутґай колон і дружина його, колона, люди 

святого Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: 

Фротланд, Теутґіс, Ерменфрід. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен з половиною. 

Сплачують так само.  

72. Петро серв і дружина його, літа на ім’я Скупілія, 

мають при собі 4 дітей таких імен: Аґембальд, Петронілла, 

Елена, Аґембальда. Тримають 1 сервільний манс, що має 

орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує за випас 2 модії вина. Відробляє 

у винограднику 4 арипени. 3 курчат, 15 яєць. Ручного та 

польового відробітку – скільки йому доручено.  

73. Ґаутберт серв; Ґерард, серв святого Германа, і 

дружина його, рабиня на ім’я Цельса; Домінік і дружина 

його, літа на ім’я Секбальда, мають при собі 1 сина. Ці троє 

тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 1 арипен і три [четвертих] частини арипена. 

Сплачує так само.  
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74. Аклемар, серв святого Германа, і дружина його, 

колона на ім’я Валентрудіс, мають при собі 3 дітей таких 

імен: Ґода, Ерменрік, Ґодальфрід. Тримає 1 сервільний манс, 

що має орної землі 3 бонуарії та половину антсінги, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

75. Адальбольд серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Ранґноїльдіс, мають при собі 1 сина на ім’я Раґенальд. 

Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

76. Аутґай, серв святого Германа, тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 арипен та 

три [четвертих] частини арипена. Сплачує так само.  

77. Ґізоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґентільдіс, люди святого Германа; Ґаусберт, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 арипен та 

четверту частину арипена, луки – три частини арипена. 

Сплачує так само.  

78. Аклольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Вальткарія, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Вальткарій, Ерлеард, Айрсіндіс. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

79. Раґноїн, серв світого Германа; Бернеґай колон і 

дружина його на ім’я Херібольда. Ці двоє тримають 

1 сервільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

80. Аґетей, серв святого Германа; Георгія колона має 

при собі 6 дітей таких імен: Фрамнільдіс, Адальбальда, 

Мадальхільдіс, Айрбольд, Айроїн, Ареґіс, Аклульф. Ці двоє 
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тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 

1 з половиною антсінгу, винограднику – 3 з половиною 

арипени, луки – 2 арипени.  

81. Адальґай і дружина його, колона святого Германа 

на ім’я .... , мають при собі 4 дітей таких імен: Фрамнальд, 

Фротґауд, Адальґіс, Ротберґа. Тримає 1 сервільний манс, що 

має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен і 

четверту частину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так 

само.  

82. Раґенай, серв святого Германа; Ґайрберт колон і 

дружина його, колона на ім’я Мадальхільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Ґербальд, 

Ґерельм. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної 

землі 5 бонуаріїв та 1 з половиною антсінгу, винограднику – 

1 з половиною арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

83. Фредерн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерлехільдіс; Лантсінд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґунтберґа, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ґунтберт, Лантберт, Аґембальд. Ці двоє 

тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – три 

частини арипена.  

84. Ґауґій, серв святого Германа, тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує 

так само.  

85. Ерменбольд серв і дружина його, колона на ім’я 

Ґельтфріда, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей, 

таких імен: Бертрудіс, Аклебальда, Ермемберґа, Ґерліндіс, 

Мадаліндіс. Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

86. Елеґій госпіт має орної землі 1 бонуарій та 

половину антсінги, винограднику – 1 арипен. За це обробляє 

у винограднику 4 арипени. 3 курчатка, 15 яєць.  
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87. Аклульф госпіт, людина святого Германа, має землі 

3 антсінги. В 3 тижні відробляє 2 дні. 2 курчатка, 10 яєць.  

88. Ґіслемар госпіт має землі 2 антсінги, винограднику 

– половину арипена. В будь-який тиждень – 2 дні. 

2 курчатка, 10 яєць. 

89. Ці заприсяглися: Ґерольд староста, Фротберт, 

Адальрік, Бертельм, Саломон, Марсо, Мавр, Сікхай, Дотдо, 

Баділо, Мадальґай, Ґерхай, Ґауґій декан. 

90. Подушного: 

Бертоїн – 4 денарія, Ґрімоїн – так само, Хільдоїн – так 

само, Хільделіндіс – так само, Ґрімара – так само, Теутберт – 

так само, Ансеґай – так само, Флотвей – так само, Леудоїн – 

так само, Ґодельтрудіс – так само, Марґундіс – так само, 

Ерлульф – так само, Домініка – так само, Маґенільдіс – так 

само, Адалінґ – так само, Салек – так само, Ерменфріда – так 

само, Ерменільдіс – так само, Салій – так само, Сінтфреда – 

так само, Ґодоен – так само, Ерменрік – так само.  

91. Має Фротберт 1 з половиною антсінгу орної землі з 

господського фіска. За це сплачує 1 порося, що коштує 

6 денаріїв.  

92. Має Раґамбольд у бенефіції половину мансу, що має 

орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 3 з 

половиною арипени, луки – 2 з половиною арипени.  

93. Має Рікхард в прекарії 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 антсінги, винограднику – 5 арипенів та три частини 

арипена, луки – 1 з половиною арипен.  

 

94. Є в Теодаксії 66 вільних мансів, які сплачують всі за 

рік на ворога або 3 вози, або ж 13 волів, або 6 лібрів срібла; 

карнатика – 2 з половиною лібри; на третій рік – 56 ярок, 

5500 жердин. 

Є там 13 сервільних мансів. Складають разом 79, що 

сплачують за випас 200 модіїв вина; 237 курчат, 1160 яєць; 

подушного – 6 солідів.  

Складають разом 79 мансів.  
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ХV. Короткий опис Вілланови
155

 

1. Є у Новій Віллі господський манс з будинком та 

усіма будівлями у достатній кількості; орної землі – 

172 бонуарії, де можна посіяти 800 модіїв. Є там 

винограднику 91 арипен, де можна зібрати 1000 модіїв; луки 

– 166 арипенів, де можна зібрати сіна 166 возів. Є там 

3 млини, від яких надходить чиншу 450 модіїв зерна: інше не 

обкладене чиншем. Є там лісу в обхід 4 льє, де можна 

вигодувати 500 свиней.  

2. Є там церква з усією оздобою ретельно споруджена, з 

будинком та іншими будівлями в достатній кількості. 

Належать ій 3 манси. Мають пресвітер та його люди поміж 

собою орної землі 27 бонуаріїв та 1 антсінгу, винограднику – 

17 арипенів, луки – 25 арипенів. Виходить звідти в дар 1 

кінь; та оре 9 пертик у господській справі та 1 антсінгу, та 

під яровину – 2 пертики; та на луці огороджує 4 пертики.  

3. Актард колон і дружина його, колона на ім’я 

Еліґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Аґетей, Теудо, Симеон, Адальсіда, Деодата, 

Електард. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 4 арипени, луки – 

4 з половиною арипени. Сплачує на ворога 4 соліди сріблом; 

та на інший рік карнатика – 2 соліди; та на третій рік як 

гербатик – 1  ярку з ягням; 2 модії вина за випас; 4 денарії 

ліньяриції; 1 фут деревини; 50 ґонтин. Оре під озимину 4 

пертики, під яровину – 2 пертики. Польового, ручного 

відробітку – скільки йому звелять. 3 курчатка, 15 яєць. 

Огороджує на луці 4 пертики.  

4. Ґірельм колон і дружина його, колона на ім’я 

Сіклеверта, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ґірберн, Ґірберґа, Ільдебурс, Хільдесіндіс. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

                                                 
155 Вільньов-Сен-Жорж (суч. місто у деп. Валь-де-Марн), як Вілланова або Нова 

вілла з 779 р. і до Революції належав абатству Сен-Жермен. Сучасна назва відома 

з 960 р., коли тут з’явились мощі святого Георгія, придбані в Іспанії.  
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2 антсінги, винограднику – 4 арипени, луки – 4 арипени з 

половиною. Сплачує так само.  

5. Адальґіс вільний; Ертфред, колон святого Германа, 

має при собі матір та сестру. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 

2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

6. Адальґрімн колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутсінта, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Теудо, Адальрай, Теутберґа, Леутґардіс; Харіарн 

колон і дружина його, колона на ім’я Адальсіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 з половиною бонуаріїв і 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 9 арипенів. 

Сплачує так само.  

7. Валантей, колон святого Германа, має при собі матір 

і сестру. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв та 3 антсінги, винограднику – 3 з половиною 

арипени, луки – 7 арипенів. Сплачує так само.  

8. Сіґоїн колон і дружина його, колона на ім’я Сусанна, 

люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

2 арипени, луки – 4 з половиною арипени. Сплачує так само.  

9. Бертлай, колона святого Германа, та Ріксіндіс 

малярка. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 

10 арипенів. Сплачує так само.  

10. Валатей колон і дружина його, колона на ім’я 

Актільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Актоїн, Валентео, Електео. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 2 з 

половиною арипени, луки – 6 з половиною арипенів. Сплачує 

так само.  

11. Ґульфлаїк, колон святого Германа; Ґодальрік колон і 

дружина його, колона на ім’я Хартґарія, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Адальрік, 
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Вандрабольда. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 

2 арипени, луки – 8 арипенів. Сплачує так само.  

12. Ґамальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Вадедрудіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я Інґальберт; Хільдеґауд, колон святого Германа, має 

при собі 2 синів таких імен: Бертрам, Бертарій. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

2 з половиною антсінги, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 8 арипенів. Сплачує так само.  

13. Вандремар, колон святого Германа; Ерлеґер, колон і 

дружина його, колона на ім’я Одальтрудіс, мають при собі 

1 дитину на ім’я Одальґіс; Адальгрім колон і дружина його, 

колона на ім’я Ерменґардіс, люди святого Германа, мають 

при собі 1 доньку на ім’я Адальґардіс. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 2 арипени, луки – 8 арипенів. Сплачує так 

само.  

14. Бертульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: ...; Хільдебранд колон і дружина його, колона на 

ім’я Антільдіс, люди святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, 

винграднику – 1 з половиною арипен, луки – 5 арипенів. 

Сплачують так само.  

15. Валатей колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґоделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ґрімхай, Електей, Ґодельсад. Тримають половину 

мансу, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – три 

частини арипена, луки – 8. Відробляють роботи за половину 

мансу.  

16. Раґнерік, колон святого Германа, має при собі 

1 сина на ім’я Адальрік; Хаймо колон і дружина його, колона 

на ім’я Надаліндіс, люди святого Германа, мають при собі 

2 дітей таких імен: Герман, Хаймільдіс; Адам колон і 
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дружина його, колона на ім’я Сіґрада, люди святого Германа. 

Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 2 арипени, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

17. Хайрберт, колон святого Германа, має при собі 

матір свою. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 3 з половиною 

арипени, луки – 5 арипенів. Сплачує так само.  

18. Амальґай, серв святого Германа; Амелій колон і 

дружина його, колона на ім’я Еріліндіс, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: Адам, Айрмар, 

Айрліндіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та 3 антсінги, винограднику – 2 арипени, 

луки – 5 арипенів. Сплачує так само.  

19. Анделен, колон святого Германа; Альтберт колон і 

дружина його, колона на ім’я Ланда, люди святого Германа. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – 5 арипенів. 

Сплачує так само.  

20. Амальґіс, колона святого Германа; Йонам колон і 

дружина його, колона на ім’я Актільдіс, мають при собі 

1 дитину на ім’я Фротґауд; Мартин колон і дружина його, 

колона на ім’я Вандреверта, люди святого Германа, мають 

при собі 4 дітей таких імен: Ґіслехард, Йенезія, Вальдедрудіс. 

Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

2 бонуарії та половину антсінги, винограднику – 5 арипенів, 

луки – 2 з половиною арипени. Сплачує так само.  

21. Адальґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґотліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ґоделіндіс, Ґауттрудіс, Вульфільдіс. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною бонуарії, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

22. Хільдевальд, колон святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Хільдоард, Хільдеґардіс; Ґрімхай, колон 
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святого Германа; Адальґрімн колон і дружина його, колона 

на ім’я Адальґардіс, люди святого Германа, мають при собі 

3 дітей таких імен: Ерменґардіс, Адальгіс, Леутард. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв та 

1 антсінгу, винограднику – 3 з половиною арипени та луки – 

8 арипенів. Сплачує так само.  

23. Ґрімоїн, колон святого Германа, має при собі брата 

свого. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  

24. Хайрмунд колон і дружина його, колона на ім’я 

Хітта, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

25. Хайрберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Вальдрісма, люди святого Германа, тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 

3 арипени, луки – 3 з половиною арипени. Сплачує так само.  

26. Альдульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Амальберта, люди святого Германа, тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, 

винограднику – 2 арипени, луки – 2 з половиною арипени. 

Сплачує так само.  

27. Марцелл колон і дружина його, колона на ім’я 

Альдедрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Альдо, Альдрік. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 1 арипен та четверту частину арипена. 

Сплачує так само.  

28. Мартин колон і дружина його, колона на ім’я Ґауґія, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Дітберт, Ґаутліндіс; Бертрік колон і дружина його, колона на 

ім’я Адала, мають при собі 3 дітей таких імен: Аудак, 

Адалельм, Бертедрудіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії та 3 з половиною антсінги, 
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винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само.  

29. Аклехард колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальбурґіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії та 3 антсінги, 

винограднику – 2 арипени, луки – 3 арипени. Сплачує так 

само.  

30. Одельберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких 

імен: Одальрік, Хайррік; Адальрад колон і дружина його, 

колона на ім’я Ґісла, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – половину 

арипена. Сплачує так само.  

31.Раґенфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґрімберт, Ґірберґа. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 8 арипенів. Сплачує так само.  

32. Леотард, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії та 3 антсінги, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 2 з половиною 

арипени. Сплачує так само.  

33. Теутґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей: 

Бертольд, Бертісма, Теутґільдіс, Теутберґа; Ерментарій і 

дружина його, колона на ім’я Бертфреда, мають при собі 

3 дітей таких імен: Вульфінг, Ґрімхарій, Маґенарій. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

34. Ґенезій, колон святого Германа, і дружина його, 

вільна на ім’я Момма, тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 
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3 арипени та четверту частину арипена, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

35. Ґамальбольд, колон святого Германа, і дружина 

його, колона на ім’я Сікхільдіс, тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

36. Адальмар колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґісліндіс, люди святого Германа, мають при собі [4 дітей] 

таких імен: Адальман, Адалард, Адальмундіс, Аутмар; 

Аутґінг колон і дружина його, колона на ім’я Еркамберта, 

мають при собі 6 дітей: Хабрам, Отґарій, Петро. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв та 

1 антсінгу, винограднику – 3 арипени та третю частину 

арипена, луки – 3 з половиною арипени. Сплачує так само.  

37. Констабуліс, колона святого Германа, має при собі 

1 дитину, ім’ям Аклоарій. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії та 3 антсінги, винограднику – 

2 арипени, луки – 3 з половиною арипени. Сплачує так само.  

38. Аббо колон і дружина його, колона на ім’я Бертлай, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: ... 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 13 бонуаріїв та 

3 антсінги, винограднику – 5 арипенів, луки – 8 арипенів. 

Сплачує так само.  

39. Ґірард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей: 

Ермоїн, Ермхарій, Адафія, Ерментрудіс; Елісаба, колона 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 1 арипен 

та дві частини арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

40. Еммо колон і дружина його, колона на ім’я 

Хельтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

на ім’я ... Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

15 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 7 арипенів, луки – 

5 арипенів. Сплачує так само.  
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41. Ерлефред колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Хільдесіндіс, Інґальфрід, Айрфреда. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 5 арипенів. 

Сплачує так само.  

42. Додо колон і дружина його, колона на ім’я 

Айрхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей 

таких імен: Адріан, Ерберт, Ардінґ, Хайбурґо, Оделіндіс. 

Ґодо, колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 

4 арипени, луки – 8 арипенів. Сплачує так само.  

43. Берхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Фротлена, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Хермехарій, Хаймо, Рікхільдіс, Фроделіндіс; 

Еркамбальд колон і дружина його, колона на ім’я Дода, люди 

святого Германа, мають при собі 5 дітей таких імен: Елеґія, 

Раґамбольд, Еркамбурґ, Доділ, Ротрудіс. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 3 антсінги, 

винограднику – 4 з половиною арипени, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  

44. Ернальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ансґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ермальд, Адальрада; Ермбольд, колон святого 

Германа, має при собі матір свою та брата. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 2 антсінги, 

винограднику – 4 з половиною арипени, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  

45. Ґодельбальд колон і дружина його, вільна на ім’я 

Одельтрудіс; Акліна, колона святого Германа, має при собі 

2 синів таких імен: Аклольд. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 2 арипени, луки – 3 арипени. Сплачує так 

само.  
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46. Амальґауд, колон святого Германа, і дружина його, 

вільна; Айрульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Елісанна, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Хайрберт, Хайрмар, Аклебурґ; Флавід і дружина 

його, колона святого Германа на ім’я Інґальтрудіс, мають 

при собі 3 дітей таких імен: Ґірбольд, Інґальберт. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

47. Амальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Деділа, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей.... 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

2 антсінги, винограднику – 6 арипенів, луки – 11 арипенів. За 

виключеннями сплати на ворога, сплачують так само та коня.  

48. Амат колон і дружина його, колона на ім’я 

Хайрохільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей: 

Ноталіс, Вілехільдіс, Йенезія. Вікхард, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають один вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, луки 

– 4 арипени. Сплачує так само.  

49. Електрудіс, колона святого Германа, має при собі 

5 дітей таких імен: Ерменарій, Ерментарій, Ґіслеберт, 

Аклебольд; Хаймерік колон і дружина його, колона на ім’я 

Хайрхільдіс, люди святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв та 2 антсінги, 

винограднику – 8 арипенів, луки – 14 арипенів. Сплачує так 

само.  

50. Теутґарій, колон святого Германа; Йонам колон і 

дружина його, колона на ім’я Берхільдіс, люди святого 

[Германа], мають при собі 2 дітей таких імен: Ґірард, 

Хільдеґільдіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 з половиною бонуарії, винограднику – 

4 арипени, луки – 9 арипенів. Сплачують так само.  

51. Ландо, колон святого Германа, має при собі матір та 

сестру; Херлемар, колон святого Германа. Ці двоє тримають 
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1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику 

– 3 арипени, луки – 2 з половиною арипени. Сплачує так 

само.  

52. Еброїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґерліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей: 

Ермн, Петро, Ґірберґа; Адальвей колон і дружина його, 

колона на ім’я Айрхілдіс, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Еврехард, Адревей, Сікхельм. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 з половиною 

антсінгу, винограднику – 4 арипени, луки – так само. 

Сплачує так само.  

53. Айнбольд, колон святого Германа, має при собі 

матір та сестру. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 3 з половиною 

арипени, луки – 4 з половиною арипени. Сплачує так само.  

54. Еркамберт і дружина його, колона святого Германа 

на ім’я Ґізохільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 1 бонуарій, винограднику – 5 арипенів, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

55. Альберік колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґентільдіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

таких імен: Костабуль. Цей тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії, винограднику – 5 арипенів, луки – 

4 арипени. Сплачує так само.  

56. Адальмод колон і дружина його, колона на ім’я 

Крістіна, люди святого Германа; Вульґіс колон і дружина 

його, колона на ім’я Хермлаґія, люди святого Германа, 

мають при собі 1 дитину таких імен: Теутґіс. Ці двоє 

тримають половину вільного мансу, що має орної землі 

1 бонуарій, винограднику – 3 арипени, луки – 2 з половиною 

арипени. Відробляють як за половину мансу.  

57. Аґенарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Аделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Аґія, Лантфред, Аґенільдіс, Амальтрудіс. Цей 

тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 
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2 антсінги, винограднику – 2 арипени, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

58. Ґерольд, колон святого Германа; Ґрімхард, колон 

святого Германа, і дружина його, колона на ім’я Вальдрада, 

мають при собі 4 дітей: Ґрімоард, Ґрімхарій, Ґіррад. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени та третю частину арипена, луки – 

2 арипени. Сплачує так само. 

59. Аґенард колон і дружина його, колона Фротхільдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; Валакоміс, 

колона святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 

2 арипени, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

60. Адалард колон і дружина його, колона на ім’я 

Еркамтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Валатей, Оділард, Ерканільдіс, Ґаманільдіс. Цей 

тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, 

винограднику – 3 арипени, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачує так само.  

61. Актоїн колон і дружина його, колона на ім’я Бліда, 

люди святого Германа; Адальберт колон і дружина його, 

колона на ім’я Хельделіндіс, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – половину 

арипена. Сплачує так само.  

62. Дезідерат, колон святого Германа; Адальбольд 

колон і дружина його, колона на ім’я Рандоїльдіс, люди 

святого Германа; Додо колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальсада, люди святого Германа. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 2 з 

половиною антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – 

1 арипен. Сплачує так само. Крім того мають половину 

мансу, що має орної землі 1 з половиною бонуарій, луки – 1 з 

половиною арипен.  
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63. Фродерік колон і дружина його, колона на ім’я 

Беата, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей, 

Фротґауд, Фротґарій, Фротліндіс, Ґоделіндіс; Ґодельхарій, 

колон святого Германа; Деодат, колон і дружина його, 

колона на ім’я Аґентрудіс, люди святого Германа. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

64. Сікліна, колона святого Германа; Вінерай колон і 

дружина його, колона на ім’я Ерментрудіс, люди святого 

Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: Ґіврай, Ґіфреда, 

Ерменарій. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, Винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

65. Манцив колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґертрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Бенімій, Ерменґарій. Ці тримають половину 

мансу, що має орної землі 1 бонуарій та половину антсінги, 

винограднику – 1 арипен, луки – четверту частину арипена. 

Сплачує так само, як за половину мансу.  

66. Ґірліндіс, колона святого Германа, має при собі 

7 дітей. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

67. Електей, колон святого Германа, тримає 1 манс, що 

має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

68. Еліан, колон святого Германа, має при собі сестру 

свою; Артґауд колон і дружина його, колона на ім’я Ґауґія, 

люди святого Германа, мають при собі 5 дітей: Ґауґіна, 

Стефан, Альдедрудіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 

1 арипен та четверту частину арипена, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  
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69. Сіґрамн, серв святого Германа; Ґероїн колон і 

дружина його, колона на ім’я Ермехільдіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 2 з половиною арипени. Відробляє у 

винограднику 4 арипени. Сплачує за випас 3 модії вина. Оре 

під озимину 4 пертики, під яровину – 2. 1 сестарій гірчиці, 

50 івових прутів, 3 курчат, 15 яєць. Коли йому буде звелено.  

70. Аклоїн серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Вальдадрудіс. Ці тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен. Інше – так само. 

Та ця рабиня виготовляє з домашньої вовни 1 міру сукна; 

відгодовує скільки ій звелять.  

71. Аларік, серв святого Германа, має матір і сестер та 

братів двох; Альдоїн, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

7 [арипенів]. Сплачує так само. 

72. Рікхельм колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґерісма, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей: 

Аґенільдіс, Рікліндіс, Хільдеґардіс; Аґентельм колон і 

дружина його, колона на ім’я Ґодехільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей таких імен: Деутсельм, 

Айнберґа, Ґодебальд. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує 

так само.  

73. Іоанн колон і дружина його, колона святого Германа 

на ім’я Теутсінда, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Теудульф, Бертліндіс. Цей тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

1 пертику. Сплачує так само.  

74. Бернеард і дружина його, колона святого Германа 

на ім’я Ґульфільдіс, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Рестоїн, Ґіртрудіс, Ґісла. Цей тримає 1 вільний манс, що має 
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орної землі 2 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 1 

арипен, луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

75. Ансберт, колон святого Германа, має при собі 

2 братів і сестру. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само. 

76. Адальґарій, серв святого Германа, і дружина його, 

колона на ім’я Хайрбольда, люди святого Германа. Цей 

тримає 1 сервільний манс. Хадоард серв і дружина його, 

рабиня на ім’я Вініґільдіс, люди святого Германа, мають при 

собі 5 дітей: Фротхард, Ґіроард, Айроїльдіс, Адоїс, Еліґільдіс. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 1 з 

половиною бонуарій, винограднику – 3 частини арипена, 

луки – 5 з половиною арипенів. Обробляє у винограднику 

4 арипени. Сплачує вина за випас 3 модії, 1 сестарій гірчиці, 

50 івових прутів, 3 курчат, 15 яєць. Ручного відробітку, 

скільки йому звелять. І ця рабиня виробляє сукно із 

домашньої вовни, та відгодовує скільки ій звелять.  

77. Адальґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґільдіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

таких імен: Адальґільдіс; Ґіслеберт, колон святого Германа, і 

дружина його, рабиня святого Германа на ім’я Германа. Ці 

двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 

2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 2 з половиною арипени.  

78. Ерменольд, колон святого Германа, і дружина його 

рабиня; Фулькальд серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Раґентісма, люди святого Германа. Ці двоє тримають 

1 сервільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 1 з 

половиною антсінгу, винограднику – 1 арипен, луки – 2 з 

половиною арипени. Сплачує так само; і ця рабиня та її матір 

виробляють сукно та відгодовує скільки ій звелять.  

79. Ранґхарій серв і дружина його, літа на ім’я ... , 

мають при собі 1 дитину таких імен: Адребальд. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 1 бонуарій та 
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1 антсінгу з половиною, винограднику – половину арипена, 

луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

80. Ансґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Радоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 синів: 

Ансґарій, Еліґауд, Радоард, Радульф, Радоїн; Хайрмар колон 

і дружина його, колона на ім’я Флотхільдіс, люди Святого 

Германа, мають при собі 1 дитину таких імен: Ерменарій. Ці 

двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику – 2 арипени, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само.  

81. Вальткауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аклехільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Вальтарій, Варенґауд, Салак, Ратхельм; Альтфрід 

колон і дружина його, колона на ім’я Раґентільдіс, люди 

святого Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: Деодата, 

Ерлехільдіс, Альтільдіс, Феррело. Ці двоє тримають 

1 сервільний манс, що має орної землі 1 бонуарій та 

1 антсінгу, винограднику – 2 арипени, луки – 6 арипенів. 

Сплачує так само.  

82. Ландінґ серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Аклільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Аклоїн, Вівіана. Цей тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 1 бонуарій, винограднику – 3 арипени, луки – 

третю частину арипена. Сплачує так само; і ця рабиня 

виробляє з домашньої вовни сукно, відгодовує скільки ій 

звелять.  

83. Еліас колон і дружина його, рабиня на ім’я Інґрада, 

люди святого Германа, тримають половину сервільного 

мансу, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само як 

за половину мансу. 

84. Аклеберт і дружина його, рабиня на ім’я 

Фротліндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

таких імен: Аклебруґ; Теутфрід, серв святого Германа, має 

при собі матір свою. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що 
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має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

4 арипени. Сплачує так само.  

85. Аутґер, серв святого Германа; Петро серв і дружина 

його, колона на ім’я Ванделіндіс, люди святого Германа; 

Турпін серв. Ці троє тримають 1 сервільний манс, що має 

орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 6 арипенів. Сплачує так само.  

86. Артґарій і дружина його, колона святого Германа на 

ім’я Ермб[ерта]; Вінеґарій є їхнім сином. Леутбальд колон і 

дружина його, колона на ім’я Клара, люди святого Германа, 

мають при собі 2 дітей таких імен: Теутбальд, Леутберґа. Ці 

двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 

1 бонуарій, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

87. Аклольд, серв святого Германа, має при собі 2 дітей 

таких імен: Аґенольд, Ратбольд; Аґембальд, серв святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має орної 

землі 2 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

88. Вальдрамн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґотліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ґоделіндіс, Ратхарій. Цей тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

89. Адальрад, колон святого Германа, має при собі 

матір свою; Петро і дружина його, колона на ім’я Адреїльдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Аларік, Ратберт. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що має 

орної землі 2 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 

3 арипени з половиною, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

90. Вальткарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутліндіс, люди святого Германа. Цей тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 з 

половиною арипен; луки – 2 з половиною арипени. Сплачує 

так само.  
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91. Отримані Еммо з господського фіску 4 антсінги 

орної землі.  

92. Має пресвітер Інґальрамн у бенефіції 1 вільний 

манс. 

93. Має Еда так само. 

 

94. Дроктінґ сплачує 4 денарія; Ерліндіс – так само, 

Адальхард – так само, Алло – так само, Раґенхард – так само, 

Іоан – так само, Ґіследрудіс – так само, Альтільдіс – так само, 

Ґода – так само, Аклевальда – так само, Іоанна – так само, 

Трудіна – так само, Теода – так само, Іоанн – так само, 

Мартин – так само, Елеґій – так само, Віклерік – так само, 

Амальґільдіс – так само, Вілерамн – так само, Вілентей – так 

само, Аклеверта – так само, Вадальберт – так само, Надалей 

– так само, Саґевард – так само, Вальдо – так само, Альда – 

так само, Сеґелауріс – так само, Ґерсента – так само, 

Ратхельм – так само, Луп – так само, Раґентрудіс – так само, 

Ратхарій – так само, Мартина – так само, Аклільдіс – так 

само, Одельтрудіс – так само. 

 

95. Є у Новій Віллі 60 вільних мансів, що сплочують усі 

за рік на ворога або ж 3 вози, або 15 биків, або срібла – 

6 лібрів; карнатика – 2 лібри та 16 солідів; ліньяриція – 1 лібр 

та 16 денаріїв; на третій рік – овець з ягням – 60.  

Є там сервільних мансів 14 з половиною. Сплачують 

разом вина за випас 210 модіїв; курчат – 324, яєць – 1670; 

лісу – 65 футів; івових прутів – 1070; подушного – 10 солідів; 

ґонтин – 3350. Усього виходить 74 з половиною манси. 

 

96. Цих чоловіків та цих жінок додав абат Морард
156

; і 

були з маєтності Нова Вілла та знаходяться у віллі 

                                                 
156 Морард зайняв посаду абата в абатстві Сен-Жермен де Пре в Обрі у 990 р. та 

помер 1 квітня 1014 р. 
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Бутіак
157

: жінка Рестуїдіс, її доньки Вальдрада, Ода, 

Віллендіс, син Вальдради Мартин та донька Варембурґіс; 

син Оди Тетбальд.  

97. В окрузі Брі люди святого Германа: Херменхард та 

Інґельсіндіс, дружина його, і донька їхня Оделаїдіс; жінка 

Рестуїдіс та донька її Вальдрада, та Ода донька її і син іі 

Мартин, і Теутбольд, син Оди.  

 

 

ХVI. Короткий опис Кумбів
158

 

1. Є в Кумбах господський манс з будинком та усіма 

будівлями у достатній кількості. Є там 6 культур, що мають 

168 бонуаріїв та де можна посіяти 850 модіїв пшениці. Є там 

винограднику 94 арипени, де можна зібрати 1200 модіїв 

вина; луки – 88 арипенів, де можна зібрати 100 возів сіна. Є 

там лісу загалом в обхваті, як оцінюється 3 льє, де можна 

прогодувати 1000 свиней. Є там 2 млини, з яких виходить 

чиншу зерна [120 модіїв, пшениці – 40 модіїв, суржи – 80]. 

2. Є там 2 церкви
159

 з усією оздобою ретельно 

споруджені, з будинком та іншими будівлями в достатній 

кількості. Належать до них орної землі 16 бонуаріїв, 

винограднику – 8 арипенів, луки – 12 арипенів. Крім того, 

дає пан абат Ірмінон тим церквам 1 госпіцій, що має орної 

землі третю частину жорнеля, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – четверту частину арипена. І є там 6 госпітів. 

Мають там госпіти орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 3 арипени. В будь-який тиждень, якщо їх 

годуватимуть, відробляють 2 дні. Сплачують 2 курча, 

                                                 
157 Буссі-Сент-Антуан, комуна у деп. Ессонн, 7,5 км на південний схід від 

Вільнев-Сен-Жорж. Параграф дописаний на пустому місці у манускрипті.  
158 Суч. комуна Комб-ля-Віль (Combs-la-Ville) на південний схід від Парижу, деп. 

Сена-і-Марна. Вілла подарована абатству королем Дагобером I.  
159 Йдеться про церкву в Комб-ля-Віль, присвячену святому Вінсенту, та церкву в 

Еврі, в 5 км від Комб-ля-Віль, присвячену власне св. Герману. Пізніше єпископ 

Етьєн де Сенлі (1124-1142) подарував першу з цих церков абатству Сен-Віктор, а 

другу – абатству Єрр.  
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10 яєць. Мельник віддає звідти в дар 1 коня та, відповідно, 

обробляє під озимину 4 пертики, під яровину – 2. Польового 

відробітку – 3 [дні]. 

3. Румольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґіслеберґа, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

1 антсінгу, винограднику – 3 арипени, луки – 3 арипени. 

Сплачує на ворога 4 соліди срібла, вина за випас – 2 модії, на 

третій рік – 100 ґонтин, лісу – 1 фут. В будь-який тиждень – 

2 [дні] польового відробітку, ручного, древорубного, 

підвозного – скільки від нього вимагатиметься. 3 курчатка, 

15 яєць. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 2. На 

третій рік – вікхарія
160

.  

4. Дульцеберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґрімхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв з 

половиною антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

5. Ґерлей, колон святого Германа, має при собі матір та 

брата і сестру. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв з половиною антсінги, винограднику – 2 арипени, 

луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

6. Апер колон і дружина його, колона на ім’я Труда, 

мають при собі 2 дітей; Ґрімхарій, колон святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

7. Радульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Бальда, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 7 з половиною 

бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачує так само.  

                                                 
160 Те саме, що вікаріска. Непевний різновид підвозного відробітку.  
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8. Ґерельм колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменберґа, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени. Сплачує так само.  

9. Ерменґіл колон і дружина його, колона на ім’я 

Айрліндіс, мають при собі 6 дітей. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

10. Герман, колон святого Германа; Амальхарій і 

дружина його, колона на ім’я Фродоара, мають при собі 

4 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

11. Вульфлей колон і дружина його, колона на ім’я 

Ватліндіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

2 антсінги, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

12. Мадалуен колон і дружина його, колона на ім’я 

Херліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен та дві частини 

іншого. Сплачує так само.  

13. Ансґарій і дружина його, колона святого Германа, 

на ім’я Вандеґільдіс, мають при собі 6 дітей. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв та 2 антсінги, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 3 з половиною 

арипени. Сплачує так само.  

14. Аюльф колон і дружина його, колона на ім’я 

Маданільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

1 дитину; Етлен колон і дружина його, колона на ім’я 

Мадальтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 

5 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику – 1 арипен. Сплачує 

так само.  
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15. Стефан колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертефледіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей; 

Аґарн колон і дружина його, колона на ім’я Германа, люди 

святого Германа, мають при собі 3 дітей. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 3 арипени, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

16. Хельбод і дружина його, колона на ім’я Бертінґа, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; Ґерберт, 

колон святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – ... і четверту 

частину арипена, луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

17. Флотвей, колон святого Германа; Фродоїн колон і 

дружина його, колона на ім’я Раґнохільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 3 арипени, луки – 3 арипени та третю 

частину арипена. Сплачує так само.  

18. Ерменрік колон і дружина його, колона на ім’я Ева, 

мають при собі 4 синів. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 2 арипени та третю частину арипена. 

Сплачує так само.  

19. Ерменольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґірсіндіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен з половиною, луки – 1 арипен з 

половиною. Сплачує так само.  

20. Фулькрамн колон і дружина його, колона на ім’я 

Унрамна, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину; 

Фротбан, колон святого Германа, має при собі брата. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 6 арипенів. Сплачує так 

само.  

21. Ґіслоїн колон і дружина його, вільна на ім’я Електа, 

мають при собі 1 дитину; Вальдеґарій колон і дружина його, 
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колона на ім’я Ландрамна, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв та 

2 антсінги, винограднику – 2 арипени. Сплачує так само.  

22. Інґальберт, колон святого Германа; Ландоїн колон і 

дружина його, колона на ім’я Електа, люди святого Германа, 

мають при собі 2 дітей. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 32 бонуарії, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – 6 арипенів. Сплачує та ворога 4 соліди, вина 

за випас – 2 модії. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 

3 пертики. На третій рік – 1 вівцю з ягням та 100 ґонтин. 

Сплачує каноніку та аґрарію; 1 фут лісу; 3 курчат, 15 яєць.  

23. Інґальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальґардіс, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен та 

четверту частину іншого, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

24. Іпцин колон і дружина його, колона на ім’я 

Бетліндіс, люди святого Германа; Мадальхарій, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

25. Ґерхард, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

26. Вальтарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Датхільдіс, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 12 бонуаріїв, луки – 3 арипени. Сплачує 

так само.  

27. Адальрад колон і дружина його, колона на ім’я 

Леодоїс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

таких імен: Адеґіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 15 бонуаріїв та половину антсінги, винограднику – 

1 арипен та дві частини іншого, луки – 2 з половиною 

арипени. Сплачує так само.  
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28. Ґрімбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Адаліндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ерменґауд, Адальтрудіс. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 10 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику 

– 1 арипен, луки – 6 арипенів. Сплачує так само.  

29. Додо, колон святого Германа, і дружина його, 

вільна на ім’я Ґерліндіс, мають при собі 4 дітей таких імен: 

Ансарій, Електей, Ґіслеверт, Доделіндіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 29 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен та четверту частину арипена, луки – 13 арипенів. 

Сплачує так само.  

30. Ардоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Айделіна, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей, 

таких імен: Артфрід, Адоард, Хільдевольд, Хайрхільдіс. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 13 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 6 арипенів. 

Сплачує так само. 

31. Аскарій колон та дружина його, колона на ім’я 

Ґоделіндіс, мають при собі 4 дітей таких імен: Ґатін, 

Альфайд, Дода, Ґаусмар; Ансер, колон святого Германа, має 

при собі брата. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 13 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

6 арипенів. Сплачує так само.  

32. Ермбольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Альфіда, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 11 арипенів. Сплачує так 

само.  

33. Адеґіс колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальрада, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Сіклеверта, Айрліндіс, Ґерліндіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 13 бонуаріїв, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  
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34. Ерменберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Флатберта, люди святого Германа, мають при собі 1 сина; 

Хельдебольд, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 1 арипен з половиною, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само.  

35. Айрмод колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґрімліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Аклевольда, Ґермод, Ґіслерамн. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 10 бонуаріїв та 1 антсінгу, 

винограднику – 1 арипен, луки – 4 арипени. Сплачує так 

само.  

36. Адальґрім колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей: 

Аклевальд, Вадальґрім, Емельтрудіс, Старкарій, Хільтрудіс, 

Елегій. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 2 арипени. Сплачує 

так само. 

Має половину мансу, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

половину антсінги, луки – 2 арипени. Обробляє за це під 

озимину 4 пертики, під яровину – 3 пертики.  

37. Ансоїн, колон святого Германа; Маврин і дружина 

його, колона на ім’я Інґальтрудіс, люди святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – 4 арипени. Сплачує на ворога 2 баранів, 

за випас – 4 денарії. Оре під озимину 2 пертики. В будь-який 

тиждень – 2 [дні] польового відробітку. 3 курчатка, 15 яєць.  

38. Раґентельм колон і дружина його, колона на ім’я 

Альдрада, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Ранґарій, Ванделіндіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 10 бонуаріїв, винограднику – дві частини арипена, луки 

– 2 арипени з половиною. Сплачує так само.  

39. Фротґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґаларія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Фродоард, Адаліндіс. Тримає 1 вільний манс, що 
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має орної землі 2 бонуарії, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

40. Фротланд, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії та 1 антсінгу, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

41. Сіклонія, колона святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Нодальґіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 2 бонуарії, луки – половину арипена.  

41 bis. Фареґарій, вільний, тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 бонуарії та половину антсінги, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

42. Теудоїз колон і дружина його, колона на ім’я 

Сікліна, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких 

імен: Хедрад, Ландульф, Адалаїс, Адальтрудіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– половину арипена, луки – дві частини арипена. Сплачує так 

само.  

43. Ардоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Альтфріда, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

таких імен: Румольд. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

44. Фротберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґамальтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Фротберґа, Фротліндіс, Валатей. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та половину 

антсінги, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

45. Аклеард, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 

половину арипена. Сплачує так само.  

46. Абрам, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та половину антсінги. 

Сплачує так само.  
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47. Артманн, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної зелі 6 бонуаріїв та 1 антсінгу, луки – 

3 арипени. Сплачує так само. 

48. Фротберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Ансеґільдіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, луки – 2 з половиною 

арипени. Сплачує так само.  

49. Ерканрад колон і дружина його, колона на ім’я 

Росліндіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – половину 

арипена. Сплачує так само.  

50. Одельберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Малрада, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – восьму 

частину арипена, луки – 6 арипенів. Сплачує так само.  

51. Адалуїн, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

52. Маґенфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Ельделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину 

таких імен: Сіса. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії та половину антсінги, винограднику – 2 арипени, 

луки – половину арипена. Сплачує на ворога 2 баранів, вина 

за випас – 2 модії. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 

3 пертики. В будь-який тиждень – 2 [дні] польового 

відробітку, ручного, підвозного – скільки від нього 

вимагатиметься. 3 курчатка, 15 яєць.  

53. Ратхарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментрудіс, люди святого Германа, мають при собі дитину 

на ім’я Балтефред. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв та половину антсінги, винограднику – 

2 арипени. Сплачує так само.  

54. Валафред колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґертрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґірберґа, Варанфред. Має орної землі 2 бонуарії 
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та 1 антсінгу, винограднику – 1 арипен та третю частину 

іншого. Сплачує так само.  

55. Кумальд колон і дружина його, колона на ім’я 

....ідіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких 

імен: Бальдасад, Балтад; Ерлевольд колон і дружина його, 

колона на ім’я Теутліндіс, люди святого Германа, мають при 

собі 2 синів таких імен: Теодрада, Домініка
161

. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії та 

половину антсінги, винограднику – 1 арипен з половиною.  

56. Раґембальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Адальхільдіс, люди святого Германа; Амальрік колон і 

дружина його, колона на ім’я Теутліндіс, люди святого 

Германа: Амальрад є їхнім сином. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику 

– 2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачують так само.  

57. Ерлульф колон і дружина його, колона на ім’я Ева, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: 

Ерменарій, Ебреверта, Аббо, Емма; Амальґарій колон і 

дружина його, колона на ім’я Ратбольда, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Ґендрад, 

Амальґіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 3 антсінги, винограднику – 3 з половиною 

арипени. Сплачують так само.  

58. Соламій колон і дружина його, колона на ім’я 

Варментільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Варнарій, Вармемберґа. Цей тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – половину арипена. Сплачує так 

само.  

59. Вармедрамн колон і дружина його, колона на ім’я 

Вандальберґа, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Аудрад, Аудрам, Адревольда. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 з 

                                                 
161 Імена вочевидь жіночі, хоча зазначено саме "синів” – filios. 
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половиною арипен, луки – дві частини арипена. Сплачує так 

само.  

60. Еврехард колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґодіна, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких 

імен: Бертеґауд, Ґодеберт; Фрамн колон і дружина його, 

колона на ім’я Ерлефріда, люди святого Германа, мають при 

собі 2 дітей таких імен: Ерлефред, Ерледрудіс. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – третю частину 

арипена. Сплачують так само.  

61. Теутґіс колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменґардіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Теутґільдіс, Теутфреда, Елегій; Адальсад колон і 

дружина його, колона на ім’я Теодільдіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 бонуарії та 3 антсінги, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

62. Фульберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґендресма, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ґотбольда, Фульберта, Варневерт, Андрей; 

Ґендульф колон і дружина його, колона на ім’я Стабіла, 

люди святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 з половиною бонуарії, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 арипен та четверту частину арипена. 

Сплачує так само.  

63. Ратґауд, колон святого Германа: Ратхарій є його 

сином. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії 

та 2 антсінги, винограднику – дві частини арипена. Сплачує 

так само.  

64. Радоен колон і дружина його, колона на ім’я 

Електрудіс, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – половину арипену. Сплачує так само.  

65. Наталіфій колон і дружина його, колона на ім’я 

Віденільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 
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таких імен: Вітберт, Вітбольд, Надала; Ратвей, колон святого 

Германа, має при собі матір та сестру. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 1 арипен, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

66. Ландульф серв і дружина його, колона на ім’я 

Ґертрудіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, 

луки – 1 арипен. Сплачує вина за випас 2 модії, хмеля – 

1 модій. Відробляє у винограднику 4 арипени, в жнива – 

6 пертик. 3 курчатка, 15 яєць. Польового відробітку – скільки 

від нього вимагатиметься.  

67. Ерканольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґальрада, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки 

– 1 арипен. Сплачує так само.  

68. Ландрік серв і дружина його, колона на ім’я 

Амальфреда, люди святого Германа, тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 

2 арипени, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

69. Адальхарій і дружина його, колона святого Германа 

на ім’я Адальтрудіс, мають при собі 3 дітей таких імен: 

Адальхільдіс, Альдеверт, Теудрік. Тримає 1 сервільний манс, 

що має орної землі 1 бонуарій, винограднику – 2 арипени, 

луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

70. Адалард серв і дружина його, колона на ім’я..., 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей: Адалард, 

Адальберґа, Мадальхард. Тримає 1 сервільний манс, що має 

орної землі 2 антсінги, винограднику – 2 арипени, луки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

71. Паскварій, серв святого Германа, тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – половину арипена. Сплачує 

так само. 

72. Віклельм, людина святого Германа; Бертсіда, літа 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, що 



256 

має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

73. Фредеберт серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Бертрамна, мають при собі 3 дітей таких імен: Фротрудіс, 

Бона, Лантберґа. Тримає 1 сервільний манс, що має орної 

землі 4 антсінги, винограднику – 1 арипен. Сплачує так само.  

74. Адохарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерліндіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Акледрамн, Ауткарій, Ґотланд; Вальтхарій серв і 

дружина його, рабиня на ім’я Сікла, люди святого Германа, 

мають при собі 3 дітей таких імен: Сіґеберт, Елена, Труда. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 2 арипени. Сплачує так само.  

75. Хельдієр колон і дружина його, рабиня на ім’я 

Теутхільдіс, люди святого Германа; Ґодеберт колон і 

дружина його, колона на ім’я Аґрада, люди святого Германа. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 3 арипени, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачує так само.  

76. Ґунтард серв і дружина його, рабиня на ім’я 

Петресілла, люди святого Германа; Ґунтард є їхнім сином. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 2 арипени, луки – половину арипена. 

Сплачує так само.  

77. Ерменарій, колон святого Германа, має при собі 

брата та сестру. Тримає половину сервільного мансу, що має 

орної землі 2 бонуарії, винограднику – дві частини арипена, 

луки – половину арипена. Відробляє як за половину мансу.  

78. Адальґрімн, людина святого Германа; Ельтсінда. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

79. Фротхард і дружина його, колона на ім’я 

Валантільдіс, люди святого Германа. Тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 1 антсінгу, 
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винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

80. Бенекріст, колон святого Германа, має при собі 

матір. Тримає господський госпіцій, що має половину 

арипену винограднику. За це обробляє у винограднику 

1 арипен; в будь-який тиждень 2 дні. Курча – 1, яєць – 15.  

81. Ев, колон святого Германа, тримає госпіцій, що має 

орної землі 2 журнеля, винограднику – половину арипена, 

луки – 1 з половиною арипен. За це обробляє у винограднику 

1 арипен. Курча – 1, яєць – 5. В будь-який тиждень 1 день.  

82. Ерменарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Валуїс, люди святого Германа. Відробляє в будь-який 

тиждень 1 день. Курча – 1, яєць – 5.  

83. Дідо, колон святого Германа, відробляє так само.  

84. Рікульф колон і дружина його, колона на ім’я 

Арнільдіс, так само.  

85. Аґрад, серв святого Германа, так само.  

86. Ерменсінда, рабиня, має при собі 1 сина. Так само.  

87. Аґенольд, колон святого Германа, і дружина його, 

колона на ім’я Альдедрудіс. Має винограднику дві частини 

арипена. Обробляє за це у винограднику 1 арипен. Курча – 1, 

яєць – 5. В будь-який тиждень 1 день.  

88. Ґодоард вільний та дружина його, колона на ім’я 

Хільдеґардіс, люди святого Германа. Тримає орної землі 

4 бонуарії та половину антсінги. Сплачує за це 1 барана. 

Обробляє 3 пертики; в будь-який тиждень 1 день. Курча – 1, 

яєць – 5.  

89. Бертоїн, вільний, тримає половину госпіція. 

Обробляє за це у винограднику та в жнива, та на лузі в будь-

який тиждень 1 день. Курча – 1, яєць – 5.  

90. Має Ротхільдіс у бенефіції 1 вільний манс та 

четверту частину мансу, що мають орної землі 13 бонуаріїв 

та половину антсінги, луки – 8 з половиною арипенів, 

винограднику – 1 арипен.  
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91. Має Остральд в бенефіції 2 вільних манси, що 

мають орної землі 31 бонуарій та половину антсінги, 

винограднику – 5 з половиною арипенів, луки – 7 арипенів. 

За це обробляє 8 пертик, 3 [дні] польового відробітку. 

92. Має Хельтбод в бенефіції 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 7 арипенів, луки – 

4 арипени.  

 

93. Є в Кумбах 33 вільних манси, які всі сплачують на 

ворога на рік або ж 2 вози, або ж 8 биків, або ж 3 лібри та 

4 соліди срібла; карнатика – 1 лібр та 14 солідів; на третій рік 

– 30 овець із ягнями; 3300 ґонтин. 

Є 30 інших вільних мансів, які сплачують на ворога 

60 баранів.  

Є там 13 сервільних мансів, які сплачують 13 модіїв 

хмелю. Сплачують разом вільні та сервільні, вина за випас 

130 модіїв. 

Є 12 мансів, які сплачують за випас 4 соліди срібла, 

2 соліди подушного.  

Усього мансів 76 з половиною. 

94. Ґосцелін та два сини його, Родульф та 

Вальтерій
162

. 

 

 

                                                 
162 Додано на маргінезі не раніше за кінець ХI ст.  
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ХVII. Короткий опис Мурцинкта
163

.  

1. Є в Мурцинкті господський будинок разом з іншими 

будівлями в достатній кількості. Є там орної землі 

122 бонуарії, де можна посіяти 600 модіїв. Є там 

винограднику 110 арипенів, де можна загалом зібрати 

600 модіїв вина; луки – 30 арипенів, де можна зібрати сіна 

40 возів; лісу, як виміряно в обхід усього 2 льє; і можна 

прогодувати 300 свиней.  

2. Є там дві церкви
164

 з усією оздобою ретельно 

споруджені. Належать до них 1 сервільний манс та половина, 

що мають орної землі 3 бонуарії та 1 антсінгу, винограднику 

– 5 арипенів, луки – 1 арипен. Надходить звідти 3 [дні] 

польового відробітку.  

3. Ґенінґ, староста та колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 2 арипени, луки – половину арипена. Сплачує за випас 

2 модії вина. Відробляє у винограднику 2 арипени; на третій 

рік – виноградну лозу. Оре 7 пертик. Польового, 

дереворубного, підвозного та ручного відробітку – скілько 

від нього вимагається. 3 курчат, 15 яєць.  

4. Ґрімхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Вальда, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 3 бонуарії з половиною антсінги, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

5. Ґізоїн, колон святого Германа, і дружина його, вільна 

на ім’я Вінедрудіс, мають при собі 5 дітей таких імен: 

Бертфрід, Ґізо, Ґізоард, Ґізоїльдіс, Берноїльдіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – четверту частину арипена. 

Сплачує так само.  

                                                 
163 Суч. комуна Морсан-сюр-Сен (Morsang-sur-Seine) в 34 км на Південний Схід 

від Парижу у деп. Ессонн. 
164 Йдеться про парохіальну церкву комуни Морсан-сюр-Сен, присвячену святому 

Герману Паризькому, та каплицю Сен-Медар, що колись існувала на околиці 

селища.  
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6. Ґіслард колон і дружина його, колона на ім’я 

Теутґіндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Адальтрудіс, Адальтрамна. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

4 арипени, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

7. Блітґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґісліндіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґіслетрудіс, Деуртрудіс; Ґіслард колон і дружина 

його, колона на ім’я Додалаґія, люди святого Германа, мають 

при собі 4 дітей таких імен: Додальберт, Ґіслерамн, 

Ґіслебранд... Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

8. Альвей колон і дружина його, колона на ім’я 

Ермоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей, 

так само колонів, таких імен: Адальґарій, Ерланд, Ерлільдіс, 

Ернільдіс, Альдо. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

9. Фарцинкт колон і дружина його, колона на ім’я 

Еврехільдіс, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги; винограднику – 

2 арипени, луки – 4 арипени. Сплачує так само.  

10. Фарноїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Айроїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Айроїн, Фрамберт, Айроїс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 

3 арипени, луки – 3 з половиною арипени. Сплачує так само.  

11. Райнланд колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґрамна, люди святого Германа, сплачують 1 сестарій 

гірчиці, 50 івових прутів. Остремунд колон і дружина його, 

колона на ім’я Аґія. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 4 арипени. Сплачує 

так само.  
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12. Дрокфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Аудрада, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Дроїтберґа, Дроїтісма; Ерменард колон і дружина 

його, колона на ім’я Аґенільдіс, люди святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  

13. Евроїн, колон святого Германа, мають при собі 

4 дітей таких імен: Бон, Евральд, Еброїн, Елісанна, Осанна. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 17 бонуаріїв, 

винограднику – 4 арипени, луки – 6 арипенів. Сплачує так 

само.  

14. Альберік, колон, і дружина його, вільна. Тримає 

2 вільних манси, що мають орної землі 15 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 7 арипенів. Сплачує так 

само.  

15. Аклефред колон і дружина його, колона на ім’я 

Варментрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Домнехільдіс, Адальфред. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та половину антсінги, 

винограднику – 1 арипен та четверту частину арипена, луки – 

1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

16. Вальтарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Бернехільдіс, люди святого [Германа]. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен та половину; луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

17. Ермґарій колон і дружина його, колона на ім’я 

Електа, мають при собі 2 дітей таких імен: Електрудіс, 

Електард. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв та 2 антсінги, винограднику – 3 арипени, луки – 

1 арипен з половиною. Сплачує так само.  

18. Додоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Деодрада, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґерберт, Даудоарт. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 арипен з 
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половиною, луки – так само. Сплачує за випас 2 модії вина. 

Обробляє у винограднику 2 арипени; на третій рік – 1 барана. 

Обробляє 4 пертики, дереворубного, підвозного, ручного 

відробітку – скільки від нього вимагається. 3 курчат, 15 яєць. 

19. Трудоїн, колон святого Германа, має при собі 

3 дітей таких імен: Ротґарій, Інґальфред, Аліна. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 1 бонуарій, винограднику 

– 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

20. Ратберт, колон святого Германа, тримає половину 

мансу, що має орної землі 4 антсінги, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

21. Раґамбальд, колон святого Германа, має при собі 

3 дітей таких імен: Хільдебольд, Ґіроальд, Евреґільдіс. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 7 антсінг, 

винограднику – 1 арипен, луки – четверту частину арипена. 

Сплачує за випас 1 модій вина, інше – так само.  

22. Адремар колон і дружина його, колона на ім’я 

Брантхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Аутґарій, Ерменґауд. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен.  

23. Арінґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аутґарія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має 4 бонуарії та 2 антсінги, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

24. Ауґарій, колон святого Германа, тримає половину 

мансу, що має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 2 з половиною 

арипени. Відробляє як за половинний манс. 

25. Аутґінґ колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґодальтрудіс, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 

1 з половиною арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

26. Ґерфред колон і дружина його, колона на ім’я 

Ермбурґа, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, що 
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має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 з половиною арипен.  

27. Адальґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Раґноїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Раґемар, Вальтсіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

28. Ерментей колон і дружина його, колона на ім’я 

Електрудіс, люди святого Германа; Ерменальд, колон святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – так само. 

Сплачує так само.  

29. Аклеард колон і дружина його, колона на ім’я 

Домедрудіс, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки 

– 1 арипен. Сплачує так само.  

30. Ратхельм колон і дружина його, колона на ім’я 

Ермтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Аутбальд, Ермберта, Аутберта; Аудрік колон і 

дружина його, колона на ім’я Адальґундіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 2 антсінги, винограднику – 3 арипени, 

луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

31. Фарлен, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 2 з 

половиною арипени, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

32. Ґунтберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Бенедикта, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – половину арипена. Сплачує так само.  

33. Константин і дружина його, колона на ім’я 

Хайртрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей 

таких імен: Ремегій, Фрелін, Хільдеґіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 1 

арипен, луки – половину арипена. Сплачує так само.  
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34. Додальхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Харліндіс, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки 

– 1 арипен. Сплачує так само.  

35. Мавр серв і дружина його, рабиня на ім’я Маврінґа, 

люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 арипен з 

половиною, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

36. Амальрік колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільтрудіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Ґаманільдіс, Хільдебр. Цей тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – дві 

частини арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

37. Адальбольд, колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику 

– половину арипена, луки – половину арипена. Сплачує так 

само.  

38. Сікхард колон і дружина його, колона на ім’я 

Вінерада, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 1 бонуарій, винограднику – 1 арипен, 

луки – четверту частину арипена. Сплачує так само.  

39. Бозо колон і дружина його, колона на ім’я Акберта, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: 

Крістемія, Боза, Бово, Бослеберта. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

половину арипена. Відробляє як за половинний манс.  

40. Еброїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Сусанна, люди святого [Германа], мають при собі 1 дитину 

таких імен: Мартин. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 3 з 

половиною арипени. Сплачує так само як і Адальмар.  

41. Адальмар, колон святого Германа, тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен з половиною. 
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Обробляє у винограднику 4 арипени. Сплачує за випас 

2 модії вина, 1 сестарій гірчиці, 50 івових прутів, 3 курчат, 

15 яєць. 

42. Ґодефред, колон святого Германа, має при собі 

матір та брата і сестру. Тримає 1 сервільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

43. Лантберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Сікхільдіс, люди святого Германа, тримають 1 сервільний 

манс, що має орної землі 3 з половиною бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує 

1 сестарій гірчиці, 50 івових прутів.  

44. Ґаудоен колон і дружина його, колона на ім’я 

Альдоара, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Адалард, Альтберт. Тримає 1 сервільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

45. Крістехільдіс, колона святого Германа, має при собі 

2 дітей таких імен: Крізан, Андреберґа, так само колонів. 

Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 2 бонуарії та 

1 антсінгу, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

1 арипен. Гірчиці – 1 сестарій, 50 івових прутів.  

46. Ратб[ерт] серв і дружина його, рабиня на ім’я Альда, 

мають орної землі 3 антсінги, винограднику – дві частини 

арипена, луки – половину арипена. Сплачує за це 1 вівцю, 

3 курчат, 15 яєць. 

47. Сікхард тримає господський госпіцій. Сплачує так 

само та 2 дні [відробітку] у будь-який тиждень. 

48. Має Фульберт у бенефіції 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 2 з 

половиною арипени. 

49. Є в Мурцинкті 36 вільних мансів, які сплачують на 

третій рік на ворога – 8 виноградних лоз та четверту частину, 

14 баранів; 6 з половиною сервільних мансів. Сплачують 

разом вина за випас 84 модії, 110 курчат, 600 яєць. 
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XVIII Короткий огляд Кольрида
165

 
1. Є в Кольриді 11 з половиною вільних мансів, які 

сплачують всі в рік на ворога 5 з половиною биків, 33 курчат, 

165 яєць.  

2. Є в Кольриді господський манс, що має орної землі 

60 бонуаріїв, де можна посіяти 175 модіїв; винограднику – 

14 арипенів, де можна зібрати 230 модіїв вина; луки – 

10 арипенів, де можна зібрати 40 возів сіна; лісу – 

25 бонуаріїв.  

3. Ґерберт колон та дружина його колона на ім’я 

Адальґундіс, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей 

таких імен: Бісмод, Ґерберґа. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв, 2 арипени вінограднику. Сплачує на 

ворога половину бика, вина за випас 2 модії; та оре 7 пертик. 

Обробляє у винограднику 1 арипен. 3 курчат, 15 яєць. 

Відробітку оранкою, дереворубного, підвозного та ручного, 

скільки від нього вимагається. Ліньяриції – один фут. 

4. Теутґрім колон і дружина його, колона на ім’я 

Інґберта, люди святого Германа: Теутберґа є їхньою 

донькою. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен. Сплачує так само.  

5. Хільтберт, колон святого Германа, і дружина його, 

рабиня, тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – арипен. Сплачує так само. 

6. Амальґіс колон і дружина його, вільна на ім’я 

Арделіндіс, люди святого Германа; Оділельм колон і 

дружина його, рабиня на ім’я Ерменґардіс, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: Леудрік, 

Ґіслоїна. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 2 бонуарії, винограднику – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

7. Сікхарій, колон святого Германа, та дружина його, 

вільна на ім’я Солісма. Сікхарія – їхня донька. Ермбрад, 

                                                 
165 Суч. комуна Ле-Кудре-Монсо (Le Coudray-Montceaux), деп. Ессонн, 36 км на 

південний схід від центру Парижу, 26 км від Палезо.  
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святого Германа, та дружина його, святого Германа, мають 

при собі 5 дітей, таких імен: Хільдеберт, Ґодальберт, 

Мадальґарій, Ермбрада, Елія. Ці двоє тримають один вільний 

манс, що має орної землі 11 з половиною бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени. Сплачує так само.   

8. Сікбольд, колон святого Германа, і дружина його, 

вільна на ім’я Еркамберта; Аґеберт, колон святого Германа. 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

11 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени. Сплачує так само.  

9. Ґодеберт, літ; Маттей, колон святого Германа, і 

дружина його, колона на ім’я Крістіана. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен і три частини арипена.  

10. Ерменульф, колон святого Германа; Інґульф, колон 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 2 з половиною 

арипени. Сплачує так само.  

11. Айрберт, колон святого Германа; Адальрад колон і 

дружина його, колона на ім’я Фротліндіс, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 10 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

12. Едімій колон і дружина його, колона на ім’я Електа, 

люди святого Германа; Фротхард, колон святого Германа, 

має при собі матір. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен. Сплачує.  

13. Ерменольд колон і дружина його, колона на ім’я 

Вальда, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких 

імен: Сікрада, Сіґенільдіс; Теутґарн колон і дружина його, 

колона на ім’я Ерментрудіс, люди святого Германа, Мелісм є 

їхнім сином. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 11 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен та дві частини 

арипена.  
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14. Айроард, колон святого Германа, тримає половину 

мансу, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен. Інше відробляє як за половину мансу.  

 

 

ХIХ. Короткий огляд Акманта
166

 
Сенонський округ 

1. Є в Сенонському окрузі у віллі Акмант господський 

манс з будинком та іншими будівлями в достатній кількості. 

Є там орної землі 9 культур, які мають 304 бонуарії, та де 

можна посіяти  .... модіїв.... Є там старого винограднику 

66 арипенів; нового, який було наказано насадити паном 

абатом Ірміноном, – 14 арипенів, де можна зібрати 600 модіїв 

вина. Є там ліс за виміром усього в обхід 4 льє, де можна 

прогодувати 100 свиней. Є там луки 70 арипенів, де можна 

зібрати 150 возів сіна. Є там 4 млини: виходить із них чиншу 

105 модіїв зерна, 2 соліди срібла, 2 гусака.  

1б. Я Хаґано, волею дружини моєї Аделаїди та за 

згодою синів наших Хуґона та Одона, даємо святому 

Вінцентію та святому Герману, як і братам тамтешнім 

Богові присвяченим, за молінням Брунарда, серва нашого, 

доньку його, на ім’я Адхуїдіс, за зцеління душ наших та 

завжди для слідування Господу. І свідками цьому є Тедранн і 

Йосберт, а також Хільберт пресвітер
167

.  

2. Є там церква з усією оздобою ретельно споруджена, з 

будинком та іншими спорудами в достатній кількості. 

Належать до неї 5 госпітів, які сплачують 9 курчат, 45 яєць та 

відробляють у тиждень, якщо їх нагодує, 2 дні.  

Є між пресвітером та ними винограднику 4 арипени, 

орної землі 17 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Та виходить від 

тієї церкви в дар 1 кінь.  

                                                 
166 Суч. комуна Еман (Esmans), департамент Сена і Марна. 
167 Цей параграф вписано в більш пізній період на порожньому місці, що 

лишилось наприкінці колонки 94 аркушу.  
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3. Ерменарій, староста та колон, і дружина його, колона 

на ім’я Адальбурґіс, люди святого Германа, мають при собі 

4 дітей таких імен, Ерменґардіс, Ермемберт, Ермоара, 

Ермоїс, Ерменрада. Тримає 2 вільних манси, що мають орної 

землі 20 бонуаріїв, винограднику – 6 арипенів, луки – 2 з 

половиною арипени. За ці два манси наглядає за службою та 

дає коня.  

4. Альберік, келарь та колон, і дружина його, колона на 

ім’я Альтберта, люди святого Германа, тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 з половиною арипен. І, оскільки 

наглядає за службою, нічого не платить, крім того, що оре 

одну антсінгу та засіває своїм [зерном], та під яровину – 

2 пертики.  

5. Аймерад, колон та декан, людина святого Германа, 

тримає 1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен. Нічого не сплачує, оскільки 

наглядає за службою.  

6. Ґрімбальд колон, мельник, людина святого Германа, 

тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Нічого не сплачує, оскільки наглядає за службою. 

7. Адріан колон і дружина його, колона на ім’я 

Сульпіція, люди святого Германа, тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 26 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, 

луки – 4 арипени. Та, з милості, нічого не сплачує, крім того, 

що оре одну антсінгу під озимину та засіває своїм [зерном], 

та під яровину – 2 пертики.  

8. Сальвій колон і дружина його, колона на ім’я 

Блатхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Ландоїн, Радоїно, Фредерік, Варнадруде. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – 5 арипенів, луки – 1 арипен. Сплачує на 

ворога або срібла 4 соліди, або 4 баранів, або половину бика; 

2 модії вина, 2 модії вівса; та якщо матиме вино, то з 
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двадцяти модіїв сплачує 1 модій, на третій рік – вівцю з 

ягням; 3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 3 пертики, під 

яровину – 2 пертики. Відробляє дереворубного відробітку, 

скільки йому наказано. Відробляє підвозного відробітку, 

скільки від нього вимагатиметься. Обробляє у винограднику 

1 арипен. Обмолочує господського зерна 12 модіїв. Має 

придбаний своїм коштом 1 бонуарій.  

9. Ґіґо колон і дружина його, колона на ім’я Ґерліндіс, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей таких імен: 

Ґіранд, Вальдедрудіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 17 бонуаріїв, винограднику – 4 арипени, луки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

10. Аґард колон і дружина його, колона на ім’я 

Беледрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Еброїн, Бальдасар, Еврохільдіс, Альтберґа; 

Аймерік колон і дружина його, колона на ім’я Бенімія, люди 

святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 20 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

половину арипена. Сплачують 2 модії вівса, курчат – 6, яєць 

– 30, інше – так само.  

11. Леудельґіс колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільделіндіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей 

таких імен: Раґнерамн, Леудельґрімн, Вальдедруде, Деодата. 

Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 3 з 

половиною бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

половину арипена.  

12. Ермоїн колон і дружина його, вільна на ім’я Альда, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей таких імен: 

Альдо, Сальгія, Юсана, Папія. Тримає половину вільного 

мансу, що має 6 бонуаріїв орної землі, половину арипена 

винограднику, луки – так само. Ці двоє сплачують 2 модії 

вівса; 6 курчат, 30 яєць. Інше – так само.  

13. Ермґауд колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґенільдіс, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей 

таких імен: Аґентей, Аґемберт, Ермґіс, Айроїс, Акледрудіс, 
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Ермґільдіс. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 8 з половиною бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – так само.  

14. Ґізо колон і дружина його, колона на ім’я Ґісла, 

люди святого Германа, мають при собі 1 дитину таких імен: 

Адінґ. Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен з 

половиною. Ці двоє сплачують 2 модії вівса, 6 курчат, 

30 яєць. Інше – так само.  

15. Фродоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертільдіс, люди святого Германа; Бероїс колон і дружина 

його, колона на ім’я Ґунделіндіс, люди святого Германа; 

Салек колон і дружина його, колона на ім’я Аґлеберґа, люди 

святого Германа. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 18 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

3 арипени. Сплачують 2 модії вівса, 9 курчат, 45 яєць. Інше – 

так само.  

16. Бертіґер колон і дружина його, колона на ім’я 

Еркадрамна, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Леутґіс колон і дружина його, колона на ім’я Тітбальда, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; Ґотберт колон 

і дружина його, колона на ім’я Ґерменберґа, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 21 бонуарій, винограднику – 3 з 

половиною арипени, луки – 2 з половиною арипени. 

Сплачують 2 модії вівса; 9 курчат, 45 яєць. Інше – так само.  

17. Аґлін колон і дружина його, колона на ім’я 

Сільвана, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Фульґарн колон і дружина його, колона на ім’я Аґлісма, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; Ґодебальд 

колон і дружина його, колона на ім’я Альбедрудіс, люди 

святого Германа, мають при собі 1 дитину. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 17 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 2 арипени. Інше – так 

само.  
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18. Адальвін колон, людина святого Германа, має при 

собі 4 дітей; Ґіслеберт колон і матір його, колона на ім’я 

Ґіслеберта, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 17 бонуаріїв, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачують 2 модії вівса, 6 курчат, 30 яєць. Інше – так само.  

19. Ельдрад колон і дружина його, колона на ім’я Берта, 

люди святого Германа; Дадоїс колон і дружина його, колона 

на ім’я Перпетуа, люди святого Германа, мають при собі 

3 дітей; Аскарік колон і дружина його колона, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, винограднику – 

3 арипени, луки – 1 арипен. Інше – так само.  

20. Вандальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Бертрада, люди святого Германа, мають при собі 6 дітей; 

Інґальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Вульфоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; 

Інґальрамн колон і дружина його, вільна на ім’я 

Вульфоїльдіс, мають при собі 2 дітей. Ці троє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 20 бонуаріїв, 

винограднику – 2 з половиною арипени, луки – половину 

арипена. Сплачує так само.  

21. Ардуїс колон, людина святого Германа; Флорентін 

колон і дружина його, колона на ім’я Арохільдіс, мають при 

собі 3 дітей. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

25 з половиною бонуаріїв, винограднику – 5 арипенів, луки – 

2 з половиною арипени. Сплачують вівса 2 модії, курчат – 6, 

яєць – 30. Інше – так само.  

22. Сароард колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґледрамна, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Рандінґ колон і дружина його, колона на ім’я Бенімія, люди 

святого Германа, мають при собі 4 дітей; Бальдоїн колон і 

дружина його, колона на ім’я Ландрада, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей; Хільтґарн колон, людина 

святого Германа. Ці четверо тримають 1 вільний манс, що 
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має орної землі 14 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки 

– 2 арипени. Сплачує так само.  

23. Додальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Хільдедрудіс, люди святого Германа, мають при собі 4 дітей; 

Флотвей колон і дружина його, колона на ім’я Ермбальда, 

люди святого Германа, мають при собі 6 дітей; Елісм колон і 

дружина його, колона на ім’я Вандреґільдіс, люди святого 

Германа, мають при собі 3 дітей. Ці 3 тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 17 бонуаріїв, винограднику – 

3 арипени, луки – 2 арипени. Сплачують так само.  

24. Мавр колон і дружина його, колона на ім’я 

Аґентрудіс, люди святого Германа, мають при собі 1 сина; 

Брунінґ колон і дружина його, колона на ім’я Адальфріда, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 18 бонуаріїв, 

винограднику – 5 арипенів, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачують 2 модії вівса, 6 курчат, 30 яєць. Інше – так само.  

25. Фрамерік колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментера, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину; 

Актоїн колон і дружина його, колона на ім’я Фродоїльдіс, 

люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; Беньямін 

колон і дружина його, колона на ім’я Теудоїльдіс, люди 

святого Германа, мають при собі 1 дитину; Ґодальґрім колон 

і дружина його, колона на ім’я Антерія, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину. Ці 4 тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 18 з половиною бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачують так само.  

26. Альдеґер колон і дружина його, колона на ім’я 

Белетхільдіс, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; 

Ґерхай колон і дружина його, колона на ім’я Адальсінда, 

люди святого Германа, мають при собі 4 дітей. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, 

винограднику – 3 з половиною арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачують 2 модії вівса, 6 курчат, 30 яєць. Інше – так само.  
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27. Орґентей колон і дружина його, колона на ім’я 

Едельґардіс, мають при собі 2 дітей; Алеґреїс колон, людина 

святого Германа; Ермембальд колон і дружина його, колона 

на ім’я Раґемберґа, люди святого Германа, мають при собі 

4 дітей; Еффраїм колон і дружина його, колона на ім’я 

Амальґундіс, мають при собі 4 дітей. Ці четверо тримають 

1 вільний манс, що мають орної землі 18 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачують так 

само.  

28. Амальберт колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерментільдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Абрахам колон і дружина його, колона на ім’я Ерміна, люди 

святого Германа, мають при собі 2 дітей; Леутґардіс, вільна, 

має при собі 2 дітей, які належать святому Герману; Павія, 

колона святого Германа, має при собі 3 дітей. Ці четверо 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 15 з половиною 

бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. 

Сплачують 2 модії вівса, 12 курчат, 60 яєць. Інше – так само.  

29. Ґодоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменґіза, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. Сплачує так 

само, як Сальвій. 

30. Ермемберт, колон святого Германа, тримає орної 

землі 5 бонуаріїв. Сплачує 2 модія вівса, 4 курчат, 15 яєць.  

 

Про Вілласте
168

 

31. Арцемір колон і дружина його, колона на ім’я 

Фулькрада, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

                                                 
168 Б. Ґерар бачив сучасний відповідник Вілласте у комуні Вільсер (деп. Сена-і-

Марна) в 11 км на схід від Еману, втім цей населений пункт вже не потрапляє до 

Сенонського округу, але до Гатіне. М. Кантен пропонував Вільсьо у 23 км на схід 

від Еману. О. Лоньон наголошує на тому, що обидва ототожнення є філологічно 

неможливими. Натомість він пропонує висілок Вільте, що існував у 1,5 км на 

північний захід від Еману та добре зафіксований у документах ХIV-ХV ст. у 

формі Villetay.  
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Ґіслемар колон і дружина його колона, люди святого 

Германа; Бернефонс колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґельсінда, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей. Ці 

троє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 5 арипенів. Сплачують 7 модіїв 

вівса
169

; курчат – 9, яєць – 45. Інше – так само.  

32. Айнард колон і дружина його, колона на ім’я 

Радоїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 1 дитину; 

Бертрамн колон і дружина його, колона на ім’я Адільберґа, 

люди святого Германа, мають при собі 6 дітей; Адоїн колон, 

людина святого Германа; Альтоїн колон і дружина його, 

колона на ім’я Аделіндіс, люди святого Германа, мають при 

собі 5 дітей; Луцій колон. Ці п’ятеро тримають 1 вільний 

манс, що має 16 бонуаріїв орної землі, винограднику – 2 з 

половиною арипени. Сплачують 2 модії вівса, 15 курчат, 

75 яєць. Інше – так само.  

33. Теудальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Ґріма, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; Теудоїс 

колон і дружина його, колона на ім’я Крістемберґа, люди 

святого Германа, мають при собі 2 дітей; Ґерберт колон і 

дружина його, колона на ім’я Лантберта, люди святого 

Германа, мають при собі 2 дітей; Аґедіз колон і дружина 

його, колона на ім’я Адальсіс, люди святого Германа, мають 

при собі 2 дітей. Ці четверо тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 16 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 1 арипен. Сплачують 2 модії вівса; 12 курчат, 

40 яєць. Інше – так само.  

34. Ерменард колон і дружина його, колона на ім’я 

Акледрудіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дитини; 

Рандоїн колон і дружина його, колона на ім’я Вінеґарда; 

Раґенард вільний і дружина його, колона святого Германа на 

ім’я Ерментріда, мають при собі 1 сина та 1 доньку; 

Раґемфрід колон і дружина його, колона на ім’я Октільдіс, 

                                                 
169 У підрозділах про Вілласте та Монте Мікао цифри, щодо сплати вівсом були 

відкореговані у більш пізній період.  
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люди святого Германа, мають при собі 9 дітей. Ці четверо 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 16 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачують так 

само.  

35. Альґейн колон і дружина його, колона на ім’я 

Лантберґа, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Вальдо колон і дружина його, колона на ім’я Ґізома, люди 

святого Германа, мають при собі 3 дітей. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 17 бонуаріїв, 

винограднику – 2 з половиною арипени. Сплачують 2 модії 

вівса, 6 курчат, 30 яєць. Інше – так само.  

36. Ансоїн колон і дружина його, колона на ім’я 

Сароїльдіс, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Аклехер вільний і дружина його, колона святого Германа на 

ім’я Айза, мають при собі 9 дітей. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 18 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени. Сплачують так само.  

37. Ансерамн колон і дружина його на ім’я Бертрудіс, 

заявлена
170

, мають при собі 1 сина; Райнольд вільний і 

дружина його Ерментріда, мають при собі 3 доньок. Ці двоє 

тримають половину вільного мансу, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен.  

Раґен колон і дружина його, колона на ім’я Інґальсіс, 

люди святого Германа, мають при собі 1 доньку. Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 7 бонуаріїв. 

Ці троє сплачують 2 модії вівса, 9 курчат, 40 яєць. Інше 

– так само.  

38. Теудо – 1 манс в прекарії; за це сплачує 1 унцію 

срібла. 

39. Аделард – 1 з половиною арипен винограднику, так 

само луки, орної землі – 1 антсінгу; за це сплачує 5 солідів.  

 

                                                 
170 Calumniata. Має означати, що на цю селянку, можливо рабиню, заявляє права 

інший сеньйор.   
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Про Монс Мікай
171

  

40. Бертальд колон і дружина його, колона на ім’я 

Вандальберґа, люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; 

Ермґенґ колон і дружина його, колона на ім’я Маркадрудіс, 

люди святого Германа, мають при собі 3 дітей; Ґунтхай 

колон і дружина його, колона на ім’я Крістоїльдіс, люди 

святого Германа, мають при собі 1 дитину; Ґунтфрід колон і 

дружина його, колона на ім’я Вальдіґардіс, люди святого 

Германа. Ці четверо тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 24 бонуарії, винограднику – половину арипена, луки – 

1. Сплачують 2 модії вівса, 12 курчат, 40 яєць. Інше – так 

само.  

41. Альдіґер колон, людина святого Германа; Іоанн 

колон і дружина його, колона на ім’я Сарра, люди святого 

Германа, мають при собі 1 дитину; Ерлебальд колон і 

дружина його, колона на ім’я Додільберґа, люди святого 

Германа. Ці троє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 15 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен. 2 модії вівса, 

9 курчат, 45 яєць. Інше – так само. 

42. Мадальґер колон і дружина його, колона на ім’я 

Ерменґіза, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; 

Альдемар, колон святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 21 бонуарій, 

винограднику – 4 арипени, луки – 1 арипен. 2 модії вівса, 

6 курчат, 30 яєць. Інше – так само.  

43. Еркамберт колон, людина святого Германа; 

Раґентельм колон і дружина його, колона на ім’я Аделільдіс, 

люди святого Германа; Ермбальд колон і дружина його, 

колона на ім’я Ґіследрудіс, люди святого Германа; Надаліфій 

колон і дружина його, колона на ім’я Раґнільдіс, люди 

святого Германа, мають при собі 5 дітей. Ці четверо 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 18 бонуаріїв, 

                                                 
171 Mons Michaus – комуна Монмашу, деп. Сена-і-Марна, 4 км на південь від 

Еману.  
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винограднику – 5 з половиною арипенів. 2 модії вівса, 

12 курчат, 40 яєць. Інше – так само.  

 

Про Фонтани
172

 

44. Ерменальд колон, людина святого Германа, і 

дружина його, Павія, заявлена, мають при собі 1 дитину; 

Нодалька, колона святого Германа. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 20 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – половину 

арипена. Сплачують 2 модії вівса, 6 курчат, 30 яєць. Інше – 

так само.  

45. Сароард колон і дружина його, колона на ім’я 

Флоремберґа, люди святого Германа, мають при собі 5 дітей; 

Ерлебальд колон і дружина його, колона на ім’я Ермемберґа, 

мають при собі 2 дітей; Амбрік колон і дружина його, колона 

на ім’я Флодоїльдіс, мають при собі 4 дітей. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 18 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – 1 арипен. Сплачують так 

само.  

46. Раґен колон і дружина його, колона на ім’я Ермґера, 

люди святого Германа; Аделій колон і дружина його, колона 

на ім’я Фрамнільдіс, люди святого Германа, мають при собі 

2 дітей; Адо колон і дружина його, колона на ім’я Ансіґардіс, 

люди святого Германа, мають при собі 6 дітей. Ці троє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени. Сплачують 2 модії вівса, 9 курчат, 

65 яєць. Інше – так само.  

47. Вадальґіс колон і дружина його, колона на ім’я 

Надалія, люди святого Германа, мають при собі 2 дітей; 

Ґіслемір колон і дружина його, колона на ім’я Ґунтрудіс, 

люди святого Германа; Вандальберт колон і дружина його, 

колона на ім’я Ебертрудіс, люди святого Германа, мають при 

собі 3 дітей; Арноїн колон і дружина його, колона на ім’я 

                                                 
172 Fontanae – хутір Фонтен, що існував ще в ХV ст. поряд із Еманом.  
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Фротхільдіс, мають при собі 2 дітей. Ці четверо тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 20 бонуаріїв, 

винограднику – 3 арипени, луки – половину арипена. 

Сплачують 2 модії вівса, 12 курчат, 60 яєць. Інше – так само.  

48. Берноїн заявлений та дружина його, колона на ім’я 

Електа, люди святого Германа; Адак заявлений і дружина 

його, колона святого Германа, на ім’я Елізабет, мають при 

собі 4 дітей; Інґальфрід колон і дружина його, колона на ім’я 

Бріція, має при собі 4 дітей. Ці троє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 17 бонуаріїв, винограднику – 

2 арипени. Сплачують так само.  

 

49. Є в Альсіаці
173

 господська церква з усією оздобою 

ретельно споруджена, з будинком та іншими будівлями. Має 

орної землі 2 бонуарії, винограднику – половину арипена, 

луки – 1 арипен. Звідти надходить чиншу 5 солідів.  

Ратґер колон і дружина його, колона на ім’я Арлільдіс, 

люди святого Германа, мають при собі...
174

 

50. Є в Акмані, поблизу від якого вищезаписане 

тримається, вільних мансів 41 та половина. Вони сплачують 

на ворога або срібла 166 солідів, або 166 [баранів]; вина – 

83 модії; вівса 83 модії; овець з ягнятками – 41 та половину, 

на третій рік; курчат – 321, яєць – 1605; чиншу – 5 солідів.  

 

51. Певний чоловік на ім’я Райнольд, з фамілії святого 

Германа, народжений в окрузі Паризькому, перейшов на 

землю Провенську та привів певну дружину на ім’я Ахільдіс, 

родом вільну. І прижив від неї двох доньок, себто Мамму та 

                                                 
173 О. Лоньйон дійшов висновку, що вілла Альсіак в ХII ст. змінила назву на 

Мароль, і зараз це комуна Мароль-сюр-Сен (Marolles-sur-Seine), котра, як і 

каролінзький Альсіак, знаходиться поряд із злиттям Сени та Йонни та 

монастирем святого Маврикія. 
174 Тут параграф, що мав містити опис населення Альсіака, різко переривається в 

нижній частині першої колоники аркуша 98зв. Друга колонка зайнята параграфом 

51, записаним пізніше та іншою рукою. Цей параграф не здається ранішим за 

ХII ст. 
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Ротберґу. Ротберґа, сестра Мамми, прижила двох доньок, 

Фулькуцію та Ангелуцію. Мамма народила доньку на ім’я 

Софізія, разом із сестрою її на ім’я Ґірбурґа та з братом на 

ім’я Фрамберт. Софізія прижила двох доньок, себто 

Лахільдіс та Ґірбурґу. Отож Лахільдіс народила доньку 

ім’ям Плектрудіс. Плектрудіс прижила доньку на ім’я 

Інґельтрудіс, разом з іншою на ім’я Леутберґа та п’ятьох 

синів, тобто: Бернерія, Йосцеліна, Теутберта, Ансельма, 

Тетґерія. Вищезаписана же Ґірбурґа, сестра Лахільдіс, 

прижила доньку на ім’я Марія. Марія прижила сина на ім’я 

Ландрік. Ці, та всі хто від них народжені будуть, мають 

сплачувати у кожен рік, у 5-і календи червня, на свято 

святого Германа, воску на один денарій для люмінарії цього 

святого.  

 

 

ХХ. Короткий огляд Вілли Над Морем
175

.  

1. Є у Віллі церква, споруджена на честь святої Марії та 

святого Германа та святого Мартина, та майже зруйнована. 

До неї належить 1 манс, який тримає пресвітер Хайрманн, де 

сам мешкає, з будинком та іншими будівлями. Там має орної 

землі 9 бонуаріїв та два манципія, Адальґарія та Ґульфрамна.  

2. Є в цій Віллі над Морем господський  \манс з 

будинком та іншими будівлями в достатній кількості. 

Належать до цього мансу орної землі в долині 30 бонуаріїв, 

іншої землі необробленої на горі 7 бонуаріїв, луки – 

8 арипенів, болота – 12, лісу – 3 бонуарії. Є там 5 млинів. 

Сплачує один із них в рік 130 модіїв зерна, 1 льняну 

камізелю, 5 пулярок, трьох з господських курчат на 

Великдень та трьох – на Різдво Господнє. Інший сплачує так 

                                                 
175 Villa supra Mare. На думку Б. Ґерара це – суч. Марей-Марлі (деп. Івлін). 

Натомість назва підказує, що вілла мала знаходитись на березі моря. Відповідно 

О. Лоньон розміщує її на місце пізнішого містечка із нормандським імʼям Кʼєбеф-

сюр-Сен (Quilenbeuf, Quillebeuf-sur-Seine), що вперше згадується у 1018 р. Ця 

комуна розташована у гирлі Сени та має прямий річний звʼязок із Парижем. 

Ж.П. Деврой пропонує Сен-Жермен-Вілляж в 15 км південніше. 
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само. Третій же сплачує 110 та інше так само; четвертий – 

140, інше – так само. Пʼятий сплачує 130, інше – як і 

попередні.  

3. Інґальґарій колон і дружина його колона, 

Хільдеґардіс. Вони мають 8 дітей: Анґаларій, Елізакар, 

Ансеґарій, Інґальґарій, Сутґарій, Лантґарій, Райнбольда, 

Анґала. Тримає 1 вільний манс землі, в орній землі та 

пасовиську, 2 з половиною бонуарії. Сплачує на ворога 

кожен рік по 1 барану; на третій рік 1 свиню, на третій рік – 

1 вівцю; та якщо наглядатиметься до місяця травня – сплачує 

вівцю з ягням; кожен рік – 1 модій полби; 2 курчат, 10 яєць. 

Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 2. Польового 

відробітку – 2 [дні], якщо має тварин, та 1 [день], якщо не 

має. Всі тижні – 3 дні та в час жатви – 4 дні. І рубить дрова 

до самого лісу Вавер
176

 та відвозить водою до самого 

монастиря; та притягає до господського двору стільки 

навозу, скільки може притягти за один день.  

4. Ґрімольд, колон, має синів, імена яких такі: 

Варінбольд, Варінберт, Флаверік. Тримає 1 вільний манс, що 

має 3 бонуарії землі та луки; і сплачує так само, як і 

попередній.  

5. Ґромберт, колон, тримає 1 вільний манс, що має 1 з 

половиною бонуарій землі та луки. Відробляє так само.  

6. Аутхард чужинець і дружина його, Ґоделінда, колона 

святого Германа, та подруги
177

 його Ґаутберґа, Ґаутліндіс, 

Аудельберґа, Аврільдіс, Аклеберґа та Аґельберґа. Тримає 

1 вільний манс, що має землі та луки 3 з половиною бонуарії. 

Відробляє так само.  

7. Модерік, людина чужинська, і дружина його, 

Райноїс, колона святого Германа. Це – його діти: Аутбальда, 

                                                 
176 Якщо йдеться про околиці Кʼєбефа, тоді це – ліс Вʼєвр, котрий станом на ХI ст. 

тягнувся лівим берегом р. Ріль до Сен-Етьєн-лʼАльє та Сен-Жорж-дю-Вʼєвр, 4-5 

льє на південь від того місця, де припускається місцерозташування Вілли над 

Морем.  
177 Можливо, описка sotias замість filias – доньки.  
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Хайрліндіс, Райнільдіс, Лантберґа. Тримає 1 вільний манс, 

що має землі та луки – 3 з половиною бонуарії. Відробляє так 

само.  

8. Ґорментей колон і дружина його, літа на імʼя Аґатея. 

Це – їхній син, Анґалей. Та товариш його, Теодоард колон і 

дружина його, Германа, колона, які мають 1 дитину імʼя 

Теутліндіс. І Ґромбрік, товариш його. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 2 з половиною бонуарії. Сплачують 

на ворога 1 барана, на третій рік – 3 свині та 3 вівці. 

Відробляють так само.  

9. Хінкхард колон і дружина його, колона на імʼя 

Стадія. Це – їхні діти: Вітхард та Адалівія. Та товариш його 

Ареґарій колон і дружина його, колона на імʼя Теудельберґа, 

мають 3 дітей: Райнінґ та Аріґільдіс. Ці тримають 1 манс, що 

має землі та луки 3 бонуарії. Сплачують на ворога 1 барана, 

свиней на третій рік 2 та овець 2. Відробляють так само.  

10. Ґульфріґ колон і дружина його, Берґундіс, колона, 

та донька їхня Бернеґундіс. Тримає четверту частину мансу, 

що має орної землі 1 бонуарій. Сплачує на ворога четверту 

частину барана, на третій рік – 1 свиню та 1 вівцю; інші 

служби – так само.  

11. Дезідерій колон і матір його, Адальхільдіс, та 

сестри його, Амальґудіс та Анґальсіндіс, та Амадінґа. Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 1 бонуарій. 

Сплачує на ворога половину барана, на третій рік – 1 свиню 

та 1 вівцю. Відробляє так само.  

12. Інґальґауд колон і брат його, Бліткарій, тримають 

половину мансу. Сплачують на ворога половину барана, на 

третій рік 2 свиней та 2 овець. Відробляє так само.  

13. Електей серв та дружина його, Вальтрада, літа, 

мають при собі 2 дітей [на імʼя]: Вандальґарія та Електарій. І 

товариш його, Реставрій серв і дружина його, Варнедрудіс, 

колона, мають при собі 4 дітей [на імʼя]: Ратґаудій, 

Леутґаудій, Леутґардіс, Фулькрада. Тримають половину 

вільного мансу, що має землі 1 бонуарій. Сплачують на 
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ворога половину барана, 2 свині на третій рік та 2 овець. 

Відробляє так само, та відбуває вахту на господському дворі.  

14. Аклеберт чужинець і дружина його, Андебальда, 

колона святого Германа, мають при собі 5 дітей: Хайрбранд, 

Альткарій, Адрабальда, Аклебера, Фродімія; і товариш його, 

Хайрґауд. Тримають вільний манс, що має орної землі 

3 бонуарії. Сплачують на ворога 1 барана, на третій рік – 

2 свиней та 2 овець, полби – 2 модії. Відробляють так само.  

15. Ермольд колон і дружина його, Електрада, колона, 

як має при собі 1 дитину [на імʼя] Ґіслемар; і Електей колон і 

дружина його, Адальберґа, що мають 3 дітей: Аудельберт, 

Електрад, Ауделіндіс. Тримають 1 вільний манс, що має луки 

та землі 3 бонуарії. Сплачують на ворога 1 барана, на третій 

рік – 2 свині та 2 вівці; та іншу службу виконують так само.  

16. Одельбальд колон і дружина його, Флатберґа, 

колона, мають при собі 2 дітей: Флотхарій, Одельманн; і 

товариш Аксінд колон і дружина його, Ґертрудіс, колона. 

Тримають половину мансу, що має 1 бонуарій орної землі. 

Сплачує на ворога половину барана, на третій рік – 2 свиней 

та 2 овець. Відробляє так само.  

17. Теутґауд колон і дружина його, Адаліндіс, колона. 

Це – їхні діти: Теудерік і Теутґаудія. Тримає половину мансу, 

що має землі 1 бонуарій та 1 журнель. Сплачує на ворога 

половину барана, на третій рік – 1 свиню та 1 вівцю. 

Відробляє так само.  

18. Фульбальд, колон і дружина його, Ґерберґа, колона, 

мають при собі 1 дитину: Ґантхарій; і товарищі його: 

Акбальд колон; і Фульґауд колон, і дружина його, 

Теудельґільдіс, колона, мають 4 дітей: Фультґаудій, Ґаусмар, 

Фулькоард, Ґантберґа. Ці тримають половину мансу, що має 

землі 1 бонуарій та половину. Сплачують на ворога половину 

барана, на третій рік 3 свині та овець. Відробляють так само.  

19. Адальмунд колон має 4 дітей: Варбод, Вармунд, 

Адальґундіс, Аклісма. І товариш його, Домінік, серв, і 

дружина його, Теодоїс, колона. Це – їхні діти: Електей та 
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Онроїс. Тримають вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії. Сплачують на ворога 1 барана та на третій рік 

2 свиней та 2 овець. Відробляють так само.  

20. Фредеґарій, колон, тримає половину мансу, що має 

орної землі 2 бонуарії. Сплачує на ворога половину барана, 

на третій рік – 1 свиню та 1 вівцю, 1 модій полби. Інше – так 

само.  

21. Рікард колон і дружина його, Вандальґардіс, колона, 

мають при собі 2 дітей: Рікарій та Рікарія. Тримає четверту 

частину мансу. Сплачує на ворога четверту частину барана, 

на третій рік 1 свиню та 1 вівцю; інше – так само.  

22. Аустральд, серв, тримає четверту частину мансу. 

Сплачує на ворога четверту частину барана, 1 свиню на 

третій рік та 1 вівцю; та інші служби як за четверту частину 

мансу.  

23. Ґаусмар, колон, тримає половину мансу, що має 

орної землі 1 з половиною бонуарій. Сплачує на ворога 

половину барана, на третій рік 1 свиню та 1 вівцю. Відробляє 

так само.  

24. Ландоард колон і дружина його, Інґальбурґіс, мають 

при собі 3 дітей: Ландеберґа, Інґальберґа, Ермбальда. Тримає 

половину мансу, сплачує на ворога половину барана, на 

третій рік 1 свиню та 1 вівцю, полби – модій. Відробляє так 

само. 

25. Базо, людина чужа, і дружина його, Лантберґа, 

мають 5 дітей: Баддо, Фредеґер, Бальдеґарій, Ґерліндіс, 

Адальбальда; і товариш його, Інґо. Тримають половину 

вільного мансу, що має орної землі 1 бонуарій. Сплачують на 

ворога половину барана, на третій рік 2 свиней та 2 овець. 

Відробляють так само.  

26. Одельхарій, колон, і дружина його, Ґаутберґа, 

колона, мають 6 дітей: Одельґіс, Одельберґа, Оделіндіс, 

Інґальберґа, Лантберґа; і товариш його, Інґальберт, колон. 

Тримають половину вільного мансу, що має орної землі 

1 бонуарій з половиною. Сплачують на ворога половину 
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барана, на третій рік – 2 свиней та 2 овець; відробляють так 

само.  

27. Елізакар, колон, тримає половину вільного мансу, 

що має орної землі 1 бонуарій. Сплачує на ворога половину 

барана, на третій рік 1 свиню та 1 вівцю. Відробляє як за 

половину мансу.  

28. Адальґіс колон і дружина його, Бертоара, колона, 

мають при собі 5 дітей: Одельґіс, Адальрамн, Бертуїс, 

Ерменґардіс, Оделіндіс; і товариш його, Фротберт, колон і 

дружина його, Ратберґа, колона. Ці тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 3 бонуарії. Сплачують на ворога 1 барана, 

на третій рік – 2 свиней та 2 овець; відробляють так само.  

29. Фульберт колон і Остреберт серв тримають 

половину вільного мансу, що має орної землі 1 з половиною 

бонуарій. Сплачують на ворога половину барана, на третій 

рік 2 свиней та 2 овець. Відробляють так само, як інші.  

 

Це – сервільні манси: 

30. Хільтмунд серв тримає сервільний госпіцій, що має 

орної землі половину бонуарія. Сплачує 1 модій хмелю, 

1 курча, 5 яєць. Оре під озимину 1 пертику, під яровину – 1. 

Відбуває вахту та іншу службу, що від нього вимагається.  

31. Остреберт серв і дружина його, Ґоделіндіс, мають 

при собі 2 дітей [на імʼя]: Ґоделеґій та Домініка. Та від іншої 

жінки 4 дітей: Аклеберт, Аклеарій, Адальґудіс. Відробляє так 

само як і попередній.  

32. Бернеарій, серв, тримає госпіцій, що має землі 

1 журнель. Сплачує 1 модій хмелю, 1 курча, 5 яєць. Оре під 

озимину 1 журнель; та [відробляє] іншу службу, що від нього 

вимагається.  

33. Одельґарій серв і дружина його, Аваґіза, колона, 

мають 4 дітей: Хунтґарій, Хунтфрід, Вандальґарій. Тримає 

сервільний госпіцій, що має землі половину бонуарія. 

Відробляє так само.  
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34. Адальхарій серв і дружина його, Ермемберґа 

колона, мають 1 дитину: Остреберґа. Тримає сервільний 

госпіцій. Сплачує 1 курча, 5 яєць. Оре 1 журнель, відробляє 

день на тиждень.  

35. Реставрій, серв, сплачує кожен рік 1 модій хмелю та 

відбуває вахту та іншу службу, що від нього вимагається.  

36. Райнґауд, серв, тримає 1 госпіцій. Сплачує 1 курча, 

5 яєць. Оре 1 журнель та іншу службу, що від нього 

вимагається.  

37. Ерменрад, колон, тримає госпіцій. Сплачує на 

третій рік 1 свиню та 1 вівцю, та 2 денарії.  

38. Анґанільдіс, рабиня, має 1 дитину: Анґанхільдіс. 

Тримає госпіцій, що має землі 1 бонуарій. Відробляє 

камізелею з господського льону; відгодовує 6 курей; та іншу 

службу, що від неї вимагається. 

39. Ерменільдіс, рабиня, має 3 дітей: Аудрад, 

Ноделіндіс, Ґерменінґ. Відробляє так само.  

40. Адаліндіс, рабиня, має 1 дитину: Анґелсіндіс. 

Тримає госпіцій. Відробляє так само.  

41. Ґульфінґа, рабиня, тримає госпіцій. Має 1 дитину: 

Адальмар. Відробляє так само та оре 1 журнель.  

42. Вандремар, серв, тримає госпіцій. Сплачує 1 модій 

хмеля, 1 курча, 5 яєць; та іншу службу, що від нього 

вимагається.  

43. Анґальберт серв і дружина його, Альсавія. Тримає 

1 манс, що має орної землі 2 бонуарії. За це доглядає за лісом 

та тваринами, якщо там будуть. Курча – 1, яєць – 5.  

44. Острольд, серв, сплачує 1 модій хмеля та іншу 

службу, що віж нього вимагається.  

45. Ці сплачують подушне:  

Альтберт, Райнард, Майноард, Райнарій, Еверрад, 

Ерменґіз, Аледрамн, Ерменарій, Вальтґіз, Азал, Адальґардіс, 

Ґотардіс, Хунольд, Валатґіз, Адальґарій, Фрудульф, 

Ерменґарій, Ротбольд, Флідульф, Айрсінд, Ґродоард, 

Хільткарій, Ізінґарій, Альдеґарій, Ґрімульф, Ансерік, 
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Райнхард, Стадій, Марція, Стадія, Анґальберґа, Йолімія, 

Хільтлітвей, Хільда, Вальдрада, Агатея, Йолімія, Альдрад, 

Ґодо. 

Цих є 39.  

46. Ці сплачують за свої голови 1 курча, яйця та 3 дні: 

Ґерліндіс, Теутґаудія, Ґевґенія, Ґрімбольда, Райноїс, 

Ермемберґа, Райнільдіс, Вандальґардіс, Ізембурґіс, 

Адальтрудіс, Адалісма, Акбольда, Ермемберґа, Фредеґардіс, 

Ротліндіс, Теутберґа, Елісанна, Осанна, Верісма, Мадреберґа, 

Ґоделіндіс, Ермембольда, Ротліндіс, Айльберґа, Ерменберґа, 

Райнбольда, Теудоара, Ґерберґа, Акбольда, Ермбрада, 

Ґодальтрудіс, Аґедрудіс. 

47. Ці є посвяченими: 

Райнбольда, Рікбольд, Емельґарій, Ґерберґа, Теутґаудія, 

Ґерліндіс, також Ґерліндіс, Мадреберта, Ґевґеній, Вальдульф, 

Рікберт, Ґульфрада. 

48. Всього в сумі вільних мансів разом з господським – 

20; сервільних – 12. Сплачують на ворога кожен рік роки 20 

баранів та четверту частину іншого; свиней на третій рік 51, 

овець – 51; полби – 51 модій; камізелей – 8; кожен рік – 8 

модіїв хмелю; 49 пулярок, 3 денарії, 99 курчат, 500 яєць.
178

  

 

 

ХХІ. Короткий опис Мантули
179

 

Округ Пуассі 

1. Є в Мантулі господський манс з будинком та 

каплицею та іншими будівлями в достатній кількості. Є там 

винограднику 44 арипени, де можна зібрати 150 модіїв вина; 

господської землі між Мантулою та Віллою Хостольда, 

11 культур, які мають 270 бонуаріїв, і там можно посіяти 

                                                 
178

 На звороті аркушу 101 на порожньому місці залишеному писцем IХ століття, 

на межі ХI та ХII століть було записано довгий перелік імен, який ми тут не 

відтворюємо 
179 Суч. комуна Моль (Maule), деп. Івлін. Однак, жодне інше джерело не 

засвідчує, що ця вілла належала колись монастирю св. Германа. Натомість 

пізніше, в ХІ ст. вона має світського власника – Ансу ле Ріш.  
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500 модіїв зерна; луки – 20 арипенів, де можна зібрати 

40 возів сіна. Є там 3 рощі, що не приносять плодів та мають 

відповідно до виміру 100 бонуаріїв. Є там 3 млини, які пан 

абат Ірмінон перемістив у придатне місце та добріше 

відновив. Вони сплачують 300 модіїв борошна. 

2. Є в Маройлі церква добре споруджена, що належить 

до згаданої вілли. Є там орної землі 16 бонуаріїв, 

винограднику – 7 арипенів, луки – 3 арипени. Належать до 

неї 4 манси та два госпіти. Мають орної землі 31 бонуарій, 

винограднику – 2 арипени, луки – 3 арипени. Сплачують 

курча та яйця; та кожен з них оре під озимину 4 пертики та 

дві під яровину; та відробляють польове та відробляють 

3 дні. Госпіти ж нічого не відробляють, крім одного дня на 

тиждень.  

3. Адальрамн, староста, колон святого Германа, і 

дружина його, діти котрих не є святого Германа. Мешкає в 

Альтоґілі. Тримає 2 вільних манси, що мають орної землі 

29 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 4 арипени, 

лісочку, що зараз зрощує, 2 бонуарії. Сплачують однаково 

кожен чинш, як і інші вільні манси. 

4. Мадальбольд, декан та колон, і дружина його, колона 

на імʼя Ерментрудіс, люди святого Германа. Це їхні діти: 

Райнарій, Фрудольд, Ґульфрад, Ерменольд, Фрамнехарій, 

Ґізентрудіс, Вульфрада. Мешкає в Мантулі. Тримає там 

1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – дві частини арипена. 

Сплачує на ворога або ж 3 соліди, або ж третю частину бика; 

1 модій вина, 3 курчат, 15 яєць. Оре 4 пертики під озимину, 

2 – під яровину. В будь-який тиждень в кожну сівбу – 

2 польових відробітки та 1 день; а коли польового не 

відробляє, відробляє 3 дні. Відробляє ручне будь-коли, як від 

нього вимагатиметься. Сплачує королівське курча. 

5. Еркоїн колон і дружина його, колона на імʼя Вілія, 

люди святого Германа. Та Фроткарій колон і дружина його, 
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колона з Сікка Валле
180

 на імʼя Флавія, люди святого 

Германа: це – їхній син, Фродеґарій. Мешкають в Мантулі. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 11 бонуаріїв та 

1 журнель додатково, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 арипен з половиною. Сплачують так само. 

6. Раґенольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Леодімія, люди святого Германа: Леутхард – їхній син. 

Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен з 

половиною. Сплачує так само.  

7. Валупп колон і дружина його, колона на імʼя 

Вікберта, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Ардульф, Валісм, Ґерберґа, Валантрудіс, Ґірфлідіс. Мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

1 арипен. Сплачує так само. 

8. Арнальд колон і дружина його, колона на імʼя 

Вальдеґундіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи 

доньки: Арнульф, Хільдеґарій, Арнольда, Андріґа. Мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так само; та 

сплачує так само.  

9. Мадальберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Аріґільдіс, люди святого Германа: Ареґауд та Мадальберґа, 

діти їхні. Та Рестедумн колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерменґардіс, люди святого Германа. Ці двоє мешкають в 

Мантулі. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так само. 

Сплачують так само.  

10. Румольд колон, людина святого Германа, мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв та 1 журнель, винограднику – 1 арипен, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

                                                 
180 Суч. комуна Сен-Жермен-де-Секеваль, див. далі.  
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11. Ульфоард колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґоделіндіс, люди святого Германа: це є їхня донька, Ґутонія. 

Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 12 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

половину арипена. Сплачує так само та понад те один модій 

вина.  

12. Ландоарій, колон з бенефіція Патерна, і дружина 

його колона, люди святого Германа. Ці – їхні сини: Валанд, 

Хайрвей, Хайруїльдіс, Валабільдіс, Вандала, Райна, 

Ванделіндіс. Та Актуїн та Артберт, колони, люди святого 

Германа. Ці троє мешкають в Мантулі. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 17 бонуаріїв, винограднику – дві 

[третіх] частини арипена, луки – арипен з половиною. 

Сплачують так само та понад те один модій вина. 

13. Інґальбольд колон, людина святого Германа. Це – 

його сини: Ансбольд, Інґальтрудіс, Аклільдіс. Мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Сплачує так само.  

14. Ґодальрік колон і дружина його, колона на імʼя 

Леодільдіс, люди святого Германа. Це – його сини чи доньки: 

Леодо, Хільдеґільдіс, Еодільдіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен. Сплачує так само.  

15. Ерканільдіс, колона святого Германа. Це – її син чи 

доньки: Аґенарій, Ерменард, Аґенільдіс, Еркантрудіс. 

Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – дві 

[третіх] частини арипена. [Сплачує так само] та понад те 

один модій вина.  

16. Бладалін колон і дружина його, колона на імʼя 

Райнберґа, люди святого Германа: Райнберт, Райнбольд є 

синами їхніми. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – третю частину арипена. Сплачує так само.  
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17. Майнард колон і дружина його, колона на імʼя 

Ранґільдіс, люди святого Германа. Та Іоанн колон і дружина 

його, колона на імʼя Ермхільдіс. Це – їх сини чи доньки: 

Фрамхард, Трутґільдіс, Ерментрудіс, Ермемберта, Бальфріда, 

Іоанна. Ці двоє мешкають в Мантулі. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 18 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – половину арипена. Сплачують так само та 

один модій вина поняд те.  

18. Вікбольда, колона святого Германа. Це – її сини: 

Вінеґарій, Вінітхарій. Та Давид, літ, людина святого 

Германа. Ці двоє мешкають в Мантулі. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена, луки – так само. Сплачують так само та 

один модій вина понад те.  

19. Одо колон та дружина його, колона на імʼя 

Мадальхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи 

доньки: Ерменарій, Ерменґіз, Донінґ, Фротґардіс. Мешкає в 

Мантулі. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

9 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 

1 арипен. Сплачує так само та 100 ґонтин понад те; та 

половину пертики під яровину.  

20. Еркамберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Акліндіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Аклемар, Еркамбольд, Аґітара. Мешкає в Мантулі. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

21. Ґіслемар колон, людина святого Германа; та 

Оделельм колон і дружина його, колона на імʼя Райнтрудіс, 

люди святого Германа. Мешкає в Мантулі. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачують так само та 2 модії 

вина понад те.  

22. Хінкберт колон, людина святого Германа. Мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – дві частини арипена, луки – 
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1 арипен. Сплачує 1 модій вина та 100 ґонтин, та половину 

пертики під яровину, окрім вищезгаданого чиншу.   

23. Хількарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґодаліндіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Інґвін, Ґірінґа, Едальґільдіс. Та Оділь колон і дружина його, 

колона на імʼя Аклеверта, люди святого Германа: це – їхній 

син, Евремір. Мешкає в Мантулі. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 13 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – половину арипена. Сплачує так само.  

24. Рантґарій колон і дружина його, на імʼя Плектрудіс, 

люди святого Германа: син їхній – Фрокарій. Мешкає в 

Мантулі. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

11 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так само. 

Сплачує так само.  

 

Про Альтґіль
181

. 

25. Ґодальхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґірберта, люди святого Германа. Цей Ґодальхарій має від 

іншої жінки-колони двох синів, Ґодіна та Ґодальбольда. 

Мекають в Альтоґілі. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

половину арипена. Сплачує так само. 

26. Аклехарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґірберґа, люди святого Германа. Сини їх та доньки: 

Андефрід, Ідельґарій, Бенедикт, Стадій, Еркантія. Мешкає в 

Альтоґілі. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – половину 

арипена. Сплачує так само.  

Ці 8 сплачують ґонт та вино, та половину пертики під 

яровину в рівній мірі.  

27. Берульф серв та дружина його, колона з 

Бісконцелли на імʼя Ермовільдіс, люди святого Германа. Має 

сам Берульф від іншої жінки дві доньки, Бертліндіс та Ґівару. 

                                                 
181 Суч. комуна Отей (Auteuil) у 8 км на південь-південний захід від Моль. 
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Мешкає в Альтоґілі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 11 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так само. 

Сплачує так само за виключенням ґонту.  

 

Про Подвірʼя Хострульфа
182

 

28. Ерканрад серв та дружина його, колона з Сікка 

Валле на імʼя Ґісліндіс, люди святого Германа. Це – їхні 

сини: Рікхард, Ґіслеверт. Мешкає на Подвірʼї Острульфа. І 

товариш його, Ерлульф колон, людина святого Германа. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

 

Про Маройль
183

 

29. Айрбольд, колон святого Германа. І брат його, так 

само колон, і дружина його, вільна на імʼя Ґунтхільдіс. Це – 

їхні сини та доньки: Ґундульф, Айрсіндіс, Айрліндіс, Ґунда, 

Альсіндіс. Мешкають в Маройлі. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – 1 арипен. Сплачують 2 модії вина, та 4 пертики під 

озимину, та три – під яровину; та решту чиншу – так само.  

30. Ісаак колон і дружина його, колона на імʼя 

Амальґундіс, люди святого Германа. Це – їхні сини та 

доньки: Вілефрід, Амальґауд, Генелл, Ґерліндіс. Мешкає в 

Маройлі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен. Сплачує так само, за 

виключенням однієї пертики.  

 

Також про Мантулу. Про тих, хто сплачує баранів. 

31. Ґірвей колон і дружина його, колона Аклеверта, 

люди святого Германа, мають 1 сина та 1 доньку, Ґірфріда та 

                                                 
182 Можливим відповідником є Ле Тру-Фрікур, що існував на півночі комуни 

Базмон, 8 км на північ від Моль.  
183 Суч. комуна Марей-сюр-Мольдр (Mareil-sur-Mauldre) у 2 км на південь від 

Моль. 
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Аклеверту. Мешкає в Мантулі. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – третю частину 

арипена, луки – половинну частину арипена. Сплачує 1 модій 

вина, за голову свою – 2 баранів, 3 курчат, 15 яєць, 

королівське курча. Оре 4 пертики під озимину та 2 під 

яровину.  

32. Аґвін, колон, людина святого Германа, мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Сплачує так само.  

33. Теудульф, колон з Сікка Валле, та дружина його, 

колона на імʼя Ґіроїльдіс, люди святого Германа. Має ця 

Ґіроїльдіс від іншого чоловіка-колона 2 дітей, Ґільмара та 

Біппліну. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, 

луки – так само. Сплачує так само.  

34. Бернеґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальбурґіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи 

доньки: Оделельм, Флодеґарій, Ґаутмар, Адальґардіс, 

Ґіслоїна, Теутбурґіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

35. Ґауґін колон і дружина його, колона на імʼя 

Леутґардіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Ґаутвін, Ева. Мешкає в Мантулі. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

36. Беата, колона святого Германа. Це – її діти: 

Ернеарій, Герман, Саруїн, Ерментарій, Ерментісма. Мешкає 

в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

37. Ґодалькарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Амантрудіс, люди святого Германа. Це – їхній син, Електей. 

Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – третю частину арипена, 
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луки – дві частини арипена. Сплачують ті так само в рівній 

мірі.  

38. Сінд колон і дружина його, колона на імʼя 

Хотліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Отберт, 

Ґрімо, Валькарій, Валіндіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен. Сплачує так само. Цей має платити два модії вина 

понад інше.  

39. Ерканґауд колон і дружина його, літа на імʼя 

Лізабіріс, люди святого Германа. Це – їхні сини: Фротґауд, 

Ґіслульф, Бенедикт. Мешкає в Мароґілі. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

Ці двоє сплачують однаково.  

 

Про Болу
184

 

40. Альтберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґотхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Вальтхарій, Маґінберт, Страдарій, Аґтрудіс, Альтберта, 

Раґентрудіс. Мешкає в Болі. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв та 2 журнеля, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само та понад те 4 денарії за свою голову. За 

виключенням вина, яке не сплачує.  

 

Ці мають бути записані за биків. 

41. Флодерік та Флавід, літи, і дружина його, колона на 

імʼя Ерменґільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Модерік, Сальвія, Рантґардіс. Мешкають в Мантулі. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – так само. 

Сплачують вина 1 модій, на ворога 3 соліди, іншого – як за 

цілий манс.  

                                                 
184 Суч. селище Бьоль (Beulle) у 2,5 км на північний схід від Моль.  
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42. Хільдеґарій, колон, людина святого Германа, 

тримають 1 вільний манс в Мантулі, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само, але сам за це нічого не віддає
185

.  

43. Ерменарій, серв пана абата, та дружина його, вільна 

на імʼя Ерменґардіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – третю частину арипена. Має сплачувати 

весь чинш, так як за цілий манс, але сам нічого за це не 

відробляв.  

44. Ґунтхард колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґодреверта, люди святого Германа, мають 1 сина на імʼя 

Андреас. Мешкає в Мантулі. Тримає половину мансу, що має 

орної землі 5 бонуаріїв, луки – третю частину арипена. 

Сплачує 1 барана та 2 денарія; та інше відробляє як за 

половину мансу.  

45. Ґодальхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Бальтхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи 

доньки: Ґотарій, Ґодальтрудіс, Аклехільдіс, Ґодальхільдіс. 

Мешкає в Болі. Тримає половину мансу, що має орної землі 

4 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

46. Леутбольд колон, людина святого Германа. Мешкає 

в Болі. Тримає половину мансу, що має орної землі 

5 бонуаріїв. Сплачує так само. Ці троє сплачують однаково.  

 

Також в Мантулі.  

47. Адоард колон і дружина його, колона на імʼя 

Еосанна, люди святого Германа. Мешкає в Мантулі. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – третю частину арипена. Сплачує 1 модій 

вина та 1 барана, та інше як за половину мансу.  

48. Адальґрім, колон з Буксида, та дружина його, 

колона на імʼя Ерментрудіс. Це – їхні сини чи доньки: 

                                                 
185 Тобто сплачує за манс, але нічого не дає «за голову».  
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Ерменульф, Ерменард, Адальґіза, Адальберґа. Мешкає в 

Мантулі. Тримає половину мансу, що має орної землі 5 

бонуаріїв. Має там винограднику четверту частину арипена. 

Сплачує барана та інше як за половину мансу. Цей не 

сплачує вина.  

49. Валантин колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерканільдіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи 

доньки: Еркамберта, Айрольд. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 1 арипен. Сплачує вина 2 модії та баранів 2, та відробляє 

риги, та інше як за цілий манс. І сам бика має сплачувати, але 

раніше не був за бика.  

50. Ароїк колон і дружина його, колона на імʼя 

Вінеґільдіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Вінеґарій, Ґрімліндіс, Вінеґардіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 13 бонуаріїв, 

винрограднику – 1 з половиною арипен, луки – 1 арипен. 

Відробляє всю службу як за цілий манс.  

51. Райнбольд, колон і дружина його, колона на імʼя 

Теутліндіс, люди святого Германа: Валантин є їхнім сином. 

Мешкає в Мантулі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв. Сплачує 1 барана, 3 курчат, 15 яєць та 

відробляє риги, як за цілий манс.  

52. Ґауґін колон і дружина його, колона Ансліндіс, 

люди святого Германа, мають 1 сина на імʼя Ансарій. 

Мешкає в Маройлі. Тримає половину мансу, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – третю частину арипена. 

Сплачує 1 барана та 4 денарії за свою голову. Та інше 

сплачує так само. 

53. Ґерфрід колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Райнільдіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Раґенарій, Вінефрід, Вінеґільдіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 

четверту частину арипена. Оре чотири пертики під озимину 

та сплачує 3 курчат та четверте королівське, 15 яєць. Та 
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нічого іншого за це не відробляє, хіба чотири пертики під 

озимину.  

54. Ґодін прийшлий та дружина його, колона святого 

Германа на імʼя Адреґундіс. Це – їхні сини чи доньки: 

Ґіслемар, Ульфін, Цельса, Ґоделіндіс. Мешкає в Поціолі
186

. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв. 

Сплачує 2 баранів та риги; 4 курчат, 15 яєць. Відробляє 

польове та підвозне та дні.  

55. Анседрамн серв і дружина його, колона на імʼя 

Ґундоїна, люди святого Германа: є син його Теутберт. 

Мешкає в Мантулі. Тримає половину мансу, що має орної 

землі 4 бонуарії. Сплачує 3 курчат, 15 яєць; оре 2 пертики під 

озимину. Не сплачує барана.  

56. Бальдреверт, колон святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії, луки – 

половину арипена. Сплачує 3 курчат та яйця; оре 4 пертики 

під озимину.  

57. Райнард, серв святого Германа з Сальциди, та 

дружина його, вільна на імʼя Ілісабія. Це – їхні діти: 

Райнарій, Маґенарій, Нартхільдіс. Мешкає в Мантулі. 

Тримає половину мансу, що має орної землі 4 бонуарії. 

Сплачує 3 курчат та яйця; оре під озимину 2 пертики; 

відробляє 2 дні на тиждень.  

58. Адальрад колон і дружина його, колона на імʼя 

Вальтберта, люди святого Германа. Мешкає в Болі. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 7 бонуаріїв. Сплачує 

барана та 2 денарії, 3 курчат та яйця, а інше – як за половину 

мансу.  

 

Про сервільні манси. 

59. Адреверт серв і дружина його, літа на імʼя 

Імнетрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ремістаґн, 

                                                 
186

 Цей населений пункт згадується також в «Церковній історії» Ордеріка 

Віталіса, відомий під назвою Пюїзо (Puiseux, Puiseulx) з ХIII до ХVI ст. в 

межах комуни Ле-Мюро (Les Mureaux).  
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Бернеґауд, Вінеґауд. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – дві 

частини 1 арипена та половину. Сплачує половину модія 

вина, 3 курчат та четверте королівське, 15 яєць. Перекопує 

виноградник, оре 4 пертики під озимину, відробляє польове 

та підвозне.  

60. Трутбольд, колон святого Германа, мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – третю 

частину арипена. Сплачує 4 денарія, оре 4 пертики під 

озимину та дві під яровину, інше – так само. 

61. Ареґарій серв та дружина його, колона на імʼя 

Петранілла, люди святого Германа. Це – їхні сини: Петро, 

Айрбольд. Мешкає. Тримає 1 сервільний манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – дві 

частини арипена. Сплачує половину модія вина, курчат та 

яйця; оре 4 пертики під озимину; відробляє польове та 

підвозне.  

62. Бернард літ, людина святого Германа. Це – його 

діти: Беренґарій, Берніко, Бернеґардіс, Ринка, Ремеґія, 

Манція. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 сервільний манс, що 

має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – третю частину арипена. Сплачує так само.  

63. Теутбольд серв і дружина його, рабиня на імʼя 

Хільтрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Теутґауд, 

Леутрудіс, Теутбольда, Альда, Адальґудіс. Мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Сплачує так само.  

64. Фродольд серв, людина святого Германа, і дружина 

його, зайшла на імʼя Юлія. Це – їхні діти: Фротліндіс, 

Авізоне. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 сервільний манс, що 

має орної землі 4 з половиною бонуарії, луки – половину 

арипена. Сплачує так само.  
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65. Адальгрім серв і дружина його, колона на імʼя 

Ґульфрамна, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фротгрім, 

Адальґарісма. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 сервільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – дві частини арипена. Сплачує так само.  

66. Константин серв, людина святого Германа, і 

дружина його, зайшла на імʼя Адаліндіс. Мешкає в Мантулі. 

Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – так само. Сплачує 

так само.  

67. Вілерік серв та дружина його, колона на імʼя 

Балтхільдіс з Бісконцелли, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Рікхард, Райнфріда. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

68. Лантберт літ і дружина його, колона на імʼя 

Айдрамна, люди святого Германа. Це – їхні діти: Майнберт, 

Аґінільдіс, Маґімберта, Ерменільдіс, Ерменґардіс. Мешкає в 

Мантулі. Тримає 1 сервільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так само, лісу 

– 1 бонуарій. Сплачує так само.  

69. Еврехард серв і дружина його, колона на імʼя 

Фредеґундіс, люди святого Германа. Ці – їхні діти: 

Фредеґарій, Адальсіндіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен. Сплачує так само.  

70. Ґундоїн серв і дружина його, колона на імʼя 

Фрамнехільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Берноїк, Беліґардіс. Мешкає в Мантулі. Тримає 1 сервільний 

манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – дві 

частини арипена, луки – половину арипена. Сплачує так 

само.  

71. Радак зайшлий та дружина його, колона з бенефіція 

Ґунтхарія, жінка святого Германа. Мешкає в Мантулі. 

Тримають 1 сервільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 
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винограднику – дві частини арипена, луки – половину 

арипена. Сплачує так само.  

72. Інґальберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Одільхільдіс, люди святого Германа: Ансеверт – їхній син. 

Мешкає в Мантулі. Тримає 1 сервільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так само. 

Сплачує так само.  

73. Фредеверт колон і дружина його, колона на імʼя 

Еутберта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Райнфред, 

Хунуан, Отберт, Теутберґа. Мешкає в Мантулі. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – дві частини арипена, луки – так само. 

Сплачує так само та дві пертики понад те під яровину.  

 

Про госпітів, які є у віллі Бована
187

 

74. Ерменґарій колон і дружина його, літа на імʼя 

Ґенувефа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Альберад, 

Ерменґіз, Савін, Ермена. Мешкає в Альтоґілі. Тримає 

госпіцій, що має орної землі 3 бонуарії. Сплачує 3 курчат, 

15 яєць. Оре 2 пертики під яровину. Відробляє польове, якщо 

має чим.  

75. Аудоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Інґальрада, люди святого Германа: Інґальмар є їхнім сином. 

Мешкає в Альтоґілі. Тримає госпіцій, що має орної землі 

5 бонуаріїв, під виноградником та лукою – половину 

[арипена]. Сплачує курчат та 15 яєць. Оре 4 пертики під 

озимину, 2 – під яровину; решту – так само.  

76. Ґодальфрід колон і дружина його, колона на імʼя 

Євсебія, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Аклеверт, Ратбольд, Ґодреверт, Ґодальрік. Мешкає в Болі. 

Тримає госпіцій, що має орної землі 2 бонуарії. Сплачує 

курчат та яйця; та оре 1 пертику під озимину. Відробляє 

                                                 
187 Суч. комуна Буенвіль-ан-Мантуа в 7 км на захід від Моль.  
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польове 1 [день]; та 1 день відробітку, коли не відробляє 

польове.  

77. Аклуїн колон та дружина його, колона на імʼя 

Мадальґудіс, люди святого Германа. Це – його сини чи 

доньки: Беріла, Деотімія. Мешкає в Болі. Тримає госпіцій, 

що має орної землі 1 журнель. Сплачує 1 курча та 5 яєць на 

рік; та 1 день в будь-який тиждень.  

 

Про чиншові манси, які є в Петральві
188

. 

78. Ґульфоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Теодальґардіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Ґульфард, Анґальґарій, Тутін, Ґульфрамн, Леутрудіс. Мешкає 

в Мантулі. Тримає майно свого батька, яке той відступив до 

долей святого Германа, що має орної землі 16 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само. Сплачує за це 

1 солід, 3 курчат та яйця. Оре 4 пертики під озимину та 2 під 

яровину, та 3 банни в будь-яку сівбу.  

79. Віліверт колон і дружина його, колона на імʼя 

Фротліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Віліберт, 

Віліхільдіс, Вілірада. Та Хільдеберт, колон святого Германа. 

Ці двоє мешкають в Фіоліні
189

. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 24 бонуарії, луки – 3 арипени. Сплачують 

5 солідів, 3 курчат та яйця. Орють під озимину 6 пертик, під 

яровину – 2.  

80. Райвін серв та дружина його, колона на імʼя 

Євсебія. Це – їхні діти: Ерменарій, Євсей. Мешкає в Мантулі. 

Тримає госпіцій, що має орної землі 1 журнель, 

винограднику – третю частину арипена. Сплачує за це 

1 курча, 5 яєць та 1 день в будь-який тиждень.  

 

                                                 
188 На думку Б. Ґерара це ферма Кло-де-Пʼєр в межах комуни Жумовіль, 5 км на 

захід від Моль. О. Лоньон не згоден із цим, проте іншого варіанту не пропонує.  
189 Суч. комуна Флен-сюр-Сен в 7 км на північ від Моль. Втім також можливо, що 

це Флен-Ньов-Егліз в 20 км на захід від Моль.  
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Про Віллу Хостольда 

81. Ратберт колон, людина святого Германа, та дружина 

його, зайшла, чиї діти не належать святому Герману. Мешкає 

у Віллі Хостольда. Тримає 1 .... манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв. Сплачує 3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 

4 пертики, під яровину – 2; та в будь-який тиждень – 1 [день] 

польового відробітку в кожну сівбу. Відробляє підвозне в 

межах округу з одним товаришем, за межами округу з 

4 своїми товаришами; та коли відробляє в полі, два дні 

працює руками; а коли в полі не відробляє, три дні працює 

руками.  

82. Отберт...., людина святого Германа, і дружина його, 

зайшла, чиї діти не належать святому Герману. Мешкає у 

Віллі Хостольда. Тримає 1 ... манс, що має орної землі 

18 бонуаріїв. Відробляє так само.  

83. Оделіндіс.... і діти її Урсберт, Лупа. Одальґіз, 

Фрамнеґарій, люди святого Германа. Мешкає у Віллі 

Хостольда. Тримає 1 ... манс, що має орної землі 9 бонуаріїв. 

Відробляє так само.  

84. Рікбольд зайшлий та дружина його, колона святого 

Германа на імʼя Ґісліндіс. Ці – їхні діти: Ґіслемар, Еркамбод, 

Ріґольд, Рікбурґіс, Рікберґа, Ріксіндіс. Мешкає у Віллі 

Хостольда. Тримає 1 .... манс, що має орної землі 8 бонуаріїв 

та відробляє так само.  

85. Ґірбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґодальхільдіс, люди святого Германа. Ці – їхні сини чи 

доньки: Ґаусбольд, Айрольд, Ґульфольд, Ґульфрада, Отфріда, 

Ґоделіндіс, Ґаусбурґіс. Мешкає у Віллі Хостольда. Тримає 

половину .... мансу, що має орної землі 13 бонуаріїв. 

Відробляє так само.  

86. Бернульф...., людина святого Германа, і дружина 

його, чужинка, чиї діти не належать святому Герману. 

Мешкає у Віллі Остольда. Тримає половину .... мансу, що 

має орної землі 8 бонуаріїв. Сплачує за один рік 2 курчат, за 

інший – 1, а решту – як за половину мансу.  
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87. Бернарій, Бернеард, Іоанн є племінниками Ратберта 

та людьми святого Германа.   

 

88. Мерольд, Рантґарій, Райнольд, Лантберт, Гундоїн, 

Фредеверт, Гіслемар, Еркуїн, Ґульфоїн, Інґальбольд, Валапо, 

Маґенард, Едельґер, Арнальд, Еркамберт, Ландоїд, 

Ґодальґер, Ґауґін, Мадальберт, Райнард, Райнбольд, 

Хінкберт, Айрбольд, Одо, Бладален, Ґірвей, Адальґрім, 

Альтберт, Ратберт, Аутберт.  

89. Ці є сервами:  

Ерканрад, Адреверт, Хареґарій, Теутбольд, Фродольд, 

Адальґрім, Константин, Вілерік, Бейрульф, Райвін. 

90. Ці є рабинями:  

Хільтрудіс... 

91. Ці є літами:  

Давид, Флодерік, Флавід, Бернард, Лантберт, Ґундоїн.  

92. Ці є літками: 

Лізавіріс, Імнедрудіс, Ґенувефа. 

93. Є вільних мансів 49 та два, надані у бенефіцій; 

сервільних – 16, чиншових – 2. Сплачують гостиліція 4 лібри 

та 4 соліди; подушного – 1 солід з половиною; з чиншових 

мансів – 6 солідів. В сумі є 4 лібри та 12 солідів з половиною; 

баранів – 31, курчат – 294, яєць – тисяча та 180, ґонтин – 800.  

Адальрамн староста має 2 манси. Аґрамн пресвітер – 5.  

Є у Віллі Хостольда 5 з половиною мансів. 

Усього мансів в сумі – 81.  
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ХХІІ. Короткий огляд Сіккавалліс або Форести
190

 

1. Є там господський манс добре споруджений та інші 

будівлі в достатній кількості, та огороджене пасовисько, 

обнесене камʼяним муром, що спорудив пан абат Ірмінон. 

Є там 6 великих культур, 4 малих, що мають разом 

120 бонуаріїв, на яких можна засіяти 1000 модіїв пшениці.  

Є там 2 розчищених ділянки, що їх розчистив пан 

Ірмінон, на яких можна засіяти 60 модіїв пшениці.  

Є у Бованівіллі 3 культури, що мають 29 бонуаріїв, і де 

можна посіяти 100 модіїв пшениці.  

Є в Сікка Валлі старого винограднику 70 арипенів; 

нового же, що насадив пан Ірмінон, 30 арипенів. З них 

збирається 300 модіїв вина.  

Є там луки 17 арипенів, з яких збирається 20 возів сіна. 

Є там лісу 4 бонуарії, в Долині Романа
191

 – 4 бонуарії, у 

Бованівіллі – 2 бонуарії, в Бускаліді – 2 бонуарії, в яких 

можна прогодувати 50 свиней.  

Є там 7 вітхих млинів. Сплачують усього 590 модіїв 

зерна. Пʼять із них сплачують 5 солідів срібла, та разом на 

Різдво сплачують ці пʼять млинів 30 годованих курок, 

250 яєць та на Великдень так само. Є там два млини, які 

побудував пан Ірмінон, які досі ніяк не обкладені чиншем.  

 

Є в Порті церква, добре споруджена. Належать до цієї 

церкви орної землі 33 бонуарії, винограднику – 4 арипени, 

луки – 7 арипенів. І належить до неї 1 з половиною манс. 

Усього тут є 3 мешканці та 6 госпітів. Є поміж усіма орної 

землі 17 бонуаріїв. Відробляють за це в полі 3 [дні] в будь-

яку сівбу та ручний відробіток. Сплачують їй 15 курчат та 75 

яєць.  

                                                 
190 Суч. комуна Ґервіль (Guerville), деп. Івлін, включає колишнє поселення Сен-

Жермен-де-Секеваль. Там зокрема збереглися руїни церкви із такою назвою. Це 

поселення має відповідати каролінзькій віллі Сіккавалліс.  
191 Romani Vallis відповідає фьефу Роменваль (Romainval), відомому за 

документами ХVII ст. та розташованому в межах комуни Арґевіль (Hargeville), де 

зараз проходить дорога Вольєр.  
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Є в Сіккаваллі каплиця добре споруджена. Належать до 

цієї каплиці орної землі 7 бонуаріїв. Має там пресвітер 

1 млин, який йому відробляє.  

 

2. Лайфін, староста, і дружина його, колона на імʼя 

Лізінія. Це – їхні діти: Ґотсельм, Аклуїн, Фулькліндіс, 

Євгенія. Цей тримає 2 манси, що мають кожен орної землі по 

20 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 3 арипени. 

Мусить все належне сплачувати за свої два манси, ондак, 

оскільки наглядає за службою, дає за це 1 коня та випасає 

іншого. І дає за саму міністерію на мессу святого Мартина, 

2 баранів; на Різдво Господнє – 2 свиней, одну за 8 денаріїв 

та іншу – за 4. Відробляє польове та риги.  

3. Маскард, колон і декан, і дружина його, колона на 

імʼя Варатліндіс. Це – їхні діти: Маркоїн, Ґотліндіс. Цей 

тримає 1 манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 

1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачує за це 1 модій вина. 

Відробляє польове та риги.  

4. Фротґрім колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґундрільдіс. Це – їхні діти: Ґаусберт, Фроткарій, Ґіросм, 

Фротберт, Савід, Деодільдіс, Ґундрада. Він мешкає в 

Меданті
192

. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачує на ворога за один рік половину бика; на інший рік – 

2 барана; за третій рік – 1 овечку одного року; знову за третій 

рік не сплачує овечку, але сплачує баранця
193

 за 4 денарії. І 

сплачує кожен рік 2 модії вина, 2 секстарія жмиху, 4 денарії 

за ліньярицію; та на третій рік – 50 ґонтин, якщо ж дасть 

йому ліс – 100, якщо ж не дасть – не більше 50; 3 курчат, 

15 яєць та одне королівське курча без яєць. Відробляє в будь-

який тиждень 1 [день] польового із стількома тваринами, 

скільки один плуг обслуговують. Оре під озимину 4 пертики, 

                                                 
192 Суч. місто Мант, точніше його передмістя Мант-ля-Віль.  
193 Lear – непевне слово, що зустрічається лише у цьому документі. На думку 

Ш.Д. ДюКанжа має також позначати вівцю чи барана певного віку.  
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під яровину – 4 пертики; та відробляє в будь-який сів 3 [дні] 

польового – абатського, препозитського та судейського.  

5. Хільґерн колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальрада. Це – їхні діти: Беральд, Старкхільдіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – половину арипена. Сплачує 

так само. 

6..... 

7. Фротхай колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерментрудіс. Це – їхні діти: Фродальд, Ермемберт, 

Ерменрамн, Деорольд. Тримає 1 манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – 3 арипени. Сплачує так само. 

8. Херл колон і дружина його, колона на імʼя Аріна: 

Ерледрудіс є їхнім сином. Та Фротґрім колон і дружина його, 

колона на імʼя Ґенісма. Це – їхні діти: Вальтґрім, Фротберґа. 

Ці двоє тримають 1 манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 3 арипени. Сплачують так 

само.  

9. Бернеґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальбурґіс: Адальберт є їхнім сином. Тримає 1 манс, що 

має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

10. Хільдоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Теутліндіс. [Це – їхні діти]: Хільдоард, Вітліндіс, Хільда. 

Тримає 1 манс, що має орної землі 8 з половиною бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен та дві частини 

іншого. Сплачує так само.  

11. Інґальберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґерліндіс. Це – їхні діти: Теутберт, Вандальберт, Ґерфрід, 

Ґерлаїк, Констабіла. Тримає 1 манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

12. Деодат колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальґуїс. Це – їхні діти: Хардрад, Донат, Адальґіс, 

Ґамальберт, Ґіслеберґа. Тримає 1 вільний манс, що має орної 
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землі 10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 2 

арипени. Сплачує так само.  

13. Адо колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільделіндіс. Це – їхні діти: Ґодо, Хільдеґауд, Еркоїн, 

Адалільдіс. Та Інґальбольд колон і дружина його, колона на 

імʼя Айдрамна. Це – їхні діти: Віллебальд, Маґембольд, 

Надалін, Інґальсіндіс, Амальберта, Надальтрудіс. Ці 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

14. Іоанн колон і дружина його, колона на імʼя Генезія. 

Це – їхні діти: Амальґарій, Ґерхільдіс. Та Леутард колон і 

дружина його, колона на імʼя Інґа. Це – їхні діти: Інґальґарій, 

Інґальхард, Інґоїльдіс, Інґальтрудіс, Еутхільдіс. Ці 2 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 3 з половиною арипени. 

Сплачує так само.  

15. Амальфрід колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерменґільдіс. Це – їхні діти: Маєнард, Алетей, Ґауделіндіс, 

Ерменільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

16. Ґерульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Амальберґа. Це – їхні діти: Ґеульф, Ідульф, Ґодальбольд, 

Вінеберґа. Тримає 1 манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

17. Піпін колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґульфрамна. Це – їхні діти: Альдрік, Сікфред, Еркоїльдіс, 

Ерканаїс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само.  

18. Лантоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Арліндіс. Це – їхні діти: Ландоїн, Адальберта. Та Фредеверт 

колон і дружина його, колона на імʼя Ландоїльдіс. Це – їхні 

діти: Адальберґа, Флодеверт. Ці двоє тримають 1 вільний 
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манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 арипен з половиною. Сплачує так само.  

19. Раґамберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Плектрудіс. Та Ґіслеверт колон і дружина його, колона на 

імʼя Ґунтхільдіс: Ґундоїн є їхнім сином. Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв; 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – так само. 

Сплачує так само.  

20. Ґрімоїн серв і дружина його, колона на імʼя 

Віневольда: Ґісліндіс є їхньою донькою. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

21. Фродрік колон і дружина його, колона на імʼя 

Вальтхільдіс. Це – їхні діти: Флотарій, Флодеґарій, 

Фроткарій, Валарік, Флорісма. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

22. Ландеґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Аскоїльдіс. Це – їхні діти: Ландоарій, Сарільдіс, рабиня
194

. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 3 арипени. Сплачує так 

само.  

23. Раґамбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Андреверта: Лантфрід є їхнім сином. Та Теудольд і дружина 

його, колона на імʼя Райнбольда. Ці 2 тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен з половиною, луки – так само. Сплачує так само.  

24. Айнрік колон і дружина його, колона на імʼя 

Фрутрудіс. Це – їхні діти: Ерканільдіс, Рестовільдіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

25. Хільдеверт колон і дружина його, чужинка на імʼя 

Ратбрут. І Адальґіз чужинець і дружина його, чужинка на 

                                                 
194 О. Лоньон припускає, що Сарільдіс не донька, а невістка Ландеґарія та 

Аскоїльдіс.  
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імʼя Ґодільдіс. Ці 2 тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 5 з половиною бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

26. Хільтбранд колон і дружина його на імʼя Ермінґа. 

Це – їхні діти: Хільтберґа, Ерментрудіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – половину арипена. Сплачує так 

само.  

27. Валак колон і дружина його, колона Альґільдіс. Це 

– їхні діти: Теутхард, Ванак, Альткарій, Вінехільдіс, 

Наудальґільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

28. Аклеґауд серв і дружина його, колона на імʼя 

Аклісма з бенефіція Патерна. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

29. Сікбальд серв і дружина його, колона на імʼя 

Ґаусберґа. Це – їхні діти: Хайрбольд, Сіґебальд, Сіґебурґіс, 

Віклеберт, Ратхарій, Ґрімбольд, Ґауструдіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 3 арипени. Сплачує так само. 

 

Про Порт 

30. Раґенарій колон і дружина, Адальґуїс: Рантґіл є 

їхнім сином. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – дві частини арипена, луки – 2 з 

половиною арипени. Сплачує так само.  

31. Генезій колон і дружина його, вільна на імʼя 

Адальвіс. Це – їхні діти: Фулькоїн, Адарла, Адальґудіс. Та 

Ґодефред колон і дружина його, колона на імʼя Адальсіндіс. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

32. Лантфред колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Актрудіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 
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12 бонуаріїв, винограднику – четверту частину арипена, луки 

– 1 арипен. Сплачує так само.  

33. Теутмунд колон і дружина його, чужинка на імʼя 

Ґірхільдіс; та Валіткарій колон і дружина його, колона на 

імʼя Ермехільдіс. Це – їхні діти: Аґард, Ермхарій. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

33(б). Хільдіольд колон і дружина його Райнільдіс 

колона. Тримає 1 манс. Це – їхні діти: Хільдемар, Бернеольд, 

Райґардіс
195

.  

 

Про Сікка Валле. 

34. Ідалькарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Хайруїльдіс. Це – їхні діти: Маґемберт, Ґодалькарій. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

35. Вікбод колон і дружина його, колона на імʼя 

Ермберта. Це – їхні діти: Вікхарій, Хільтберт, Хільткарій, 

Ермбальда. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – четверту частину арипена, луки 

– 2 арипени. Сплачує так само.  

36. Ерменарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільдеберта. Це – їхні діти: Ермін, Ґерфлідіс. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

– четверту частину арипена, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

37. Валатей колон і дружина його, колона на імʼя 

Флотрудіс. Це – їхні діти: Валіткарій, Рітхарій, Валанд, 

Хільтґудіс, Ґоделіндіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

38. Ґрімфред колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґундрудіс. Це – їхні діти: Ґрімольд, Ґундольд, Ґундеґардіс. 

                                                 
195 Цей пункт дописаний до основного тексту, але не задовго після створення 

Поліптику. 
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Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв; 

винограднику – четверту частину арипена, луки – 3 арипени. 

Сплачує так само.  

39. Вандалін серв і дружина його, колона на імʼя 

Бертліндіс. Це – їхні діти: Альтберт, Бланделькарій, 

Бертхільдіс, Варітлін. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – половину арипена, луки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

40. Рікхард колон і дружина його, колона на імʼя 

Надаліна: Нодольхарій є їхнім сином. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – пʼяту 

частину арипена, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

41. Берінфреда колона. Це – її діти: Адальхард, 

Адальрамн. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

42. Флодоїн, колон, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 1 арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

43. Радоен колон та дружина його, колона на імʼя 

Андреґундіс: Магн є їхнім сином. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – четверту частину 

арипена, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

44. Вітбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Мадрехільдіс. Це – їхні діти: Відо, Рантґарій, Вікхарій, 

Ґірберт, Ґірбольд, Реставрія. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

45. Фулькоїн, колон, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

46. Ідал колон і дружина його, колона на імʼя 

Райнберта. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен з половиною, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  
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47. Райнард колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґауструдіс. Це – їхні діти: Фулькард, Фулькхільдіс. Та 

Ґірольд колон і дружина його, колона на імʼя Артліндіс. Це – 

їхні діти: Ґіроард, Ґерхільдіс. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачують так само.  

48. Хільдемунд колон і дружина його, літа на імʼя 

Ґенедрудіс. Це – їхні діти: Аутмунд, Адальмунд, Генезій. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

49. Ґодальтрудіс, колона. Це – її діти: Айрфред, Герман, 

Хільтрудіс, Плектрудіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

50. Флотхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґотфріда. Це – її діти: Ґотфрід, Флодеґарій, Адальґрім, 

Вінефред, Флодеґільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 2 

арипени. Сплачує так само.  

 

Про Фраксінель
196

 

51. Адлемар колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґотліндіс. Це – їхні діти: Інґальмар, Ульдемар, Ґаутрудіс, 

Бертґардіс, Деодільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

52. Віневерт колон. І Адальбольд колон і дружина його, 

колона на імʼя Адальґудіс. Це – їхні діти: Адальбурґіс, 

Хардоїльдіс. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

53. Леутґрім, колон, чиї діти не належать святому 

Герману. Цей тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

                                                 
196 Суч. село Френель (Fresnel) в межах комуни Ґервіль.   
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7 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

54. Ґодеверт колон і дружина його, колона на імʼя 

Блатсіндіс. Це – їхні діти: Вінеґарій, Вінеґільдіс, 

Хільдеґундіс, Октоліндіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

55. Айнрад колон і дружина його, колона на імʼя 

Рікберта. Це – їхні діти: Майвіс, Віневерґа, Крістіна, 

Ґодевольда. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

56. Ратберт колон і дружина його, Ванделіндіс. Це – 

їхні діти: Ратхер, Ратберґа, Ґерберґа, Адаліндіс. І 

Фрамнеґарій, рідний брат його, і дружина його, Ґоїтла. [Це – 

їхні діти:] Ґундовін, Констабула. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має поміж мансом та виноградником 1 арипен, 

орної землі 5 бонуаріїв, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

 

Про Віллу Семода 

57. Хільдеверт колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґерліндіс. Це – їхні діти: Артлаїк, Хільдевольд, Ґірмод. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачує так само.  

58. Ерменґауд колон і дружина його, колона на імʼя 

Рестевільдіс: Ерменульф, Беніна, Адальхарій, Ермена, 

Ерменґільдіс, Аклільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

59. Маґенарій, колон, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – так само. Сплачує так само.  

60. Раґенард колон і дружина його, колона на імʼя 

Альдіна. Це – їхні діти: Фроткарій, Ґунтхад, Ґунтрамн, 

Альсаїдіс, Райнбурґіс, Ерменґардіс. Тримає 1 вільний манс, 
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що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

61. Бернеґарій колон та дружина його, колона на імʼя 

Домініка. Це – їхні діти: Бернульф, Райнберта. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

62. Адальвей колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґоденія. Це – їхні діти: Ґодеверт, Ґодо, Баруцій, Бодо, 

Адравей. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

2 з половиною арипени. Сплачує так само.  

63. Флавід колон і дружина його, колона на імʼя 

Адаліндіс. Це – їхні діти: Ґаламанн, Адалард, Давид, 

Оделіндіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

9 бонуарїв, винограднику – 1 арипен з половиною, луки – так 

само. Сплачує так само.  

64. Вінедульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Ратберґа. Це – їхні діти: Ґаульф, Ґодульф, Адаліндіс, 

Вінеґардіс, Вінеліндіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

65. Ґрімхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Райнуїс. Це – їхні діти: Ауткарій, Ґаудуїс, Ґіртрудіс. Та 

Нодальберт колон і дружина його, колона на імʼя Ратрудіс. 

Це – їхні діти: Одальберт, Одальґарій, Ратберта, 

Нодальберта, Ратбурґіс. Ці 2 тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки 

– 6 арипенів. Сплачує так само.  

66. Аґантей колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґаменільдіс: Аґенард, Ґаменульф. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

67. Айрбальд, колон: Адальтея є їхньою донькою. Та 

Маґенольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґодальхільдіс. Ці 2 тримають 1 вільний манс, що має орної 
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землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – половину 

арипена. Сплачує так само.  

68. Леуткарій серв і дружина його, колона Оделіндіс. 

Це – їхні діти: Ерменард, Адалард. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипенн, 

луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

69. Лео колон і дружина його, колона на імʼя 

Віделіндіс. Це – їхні діти: Адальбольд, Феодо, Ерменард. Він 

мешкає у Віллі Флеомода. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв.  

 

Про тих, хто тримають вільні манси та не сплачують 

гостиліцій чи карнатик. Про Віллу Арнона
197

.  

70. Вандальберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Максімелла. Це – їхні діти: Вандількарій, Вандельмар, 

Ванделіндіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, луки – дві частини арипена. Сплачує на ворога 

2 баранів; під озимину оре 4 пертики, під яровину – 

3 пертики; відробляє 3 [дні] польового в будь-яку сівбу; 

відпрацьовує 3 [дні] в будь-який тиждень. 3 курчат, 15 яєць.  

71. Ґрімхард колон. Та Ґауфред колон і дружина його, 

колона на імʼя Ісаврія. Це – їхні діти: Айрульф, Аґія. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв. 

Сплачують так само.  

72. Юсоп колон і дружина його, чужинка на імʼя 

Ґауґефреда, чиї діти не належать святому Герману. Та 

Єлисей серв і дружина його, колона на імʼя Майнберґа; це – 

їхні діти: Андреас, Атлеверта, Майнберта. Тримають 1 манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв. Відробляють так само.  

73. Хільтрудіс, колона. Це – її діти: Ґотберт, Аґардіс, 

Хільдеґардіс, Ґодальтрудіс, Айрільдіс, Амальтрудіс. Тримає 

1 манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – половину арипена. Так само.  

                                                 
197 Суч. Арнувіль в 6 км на південь від Сен-Жермен-де-Секеваль.  
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74. Абрахам колон і дружина його з бенефіція 

пресвітера Ґіслольда на імʼя Ґерхільдіс. Тримає 1 манс, що 

має орної землі 4 бонуарії, винограднику – половину 

арипена. Сплачує 1 барана, а решту – так само.  

75. Фульбранд колон і дружина його, колона на імʼя 

Альденільдіс. Це – їхні діти: Фулькрад, Фулькрада, Хальда. 

Він мешкає в Меданті. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен. 

Сплачує 1 з половиною барана, винограднику – 1 з 

половиною модій. Оре під озимину 3 пертики, під яровину – 

2 пертики; відробляє польове. Сплачує 3 курчат, 15 яєць.  

76. Хідальберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільтрудіс. [Це – їхні діти:] Хільтберт, Айрберт, Ідала, 

Іларія, Хільдесіндіс. Тримає половину мансу, що має орної 

землі 3 бонуарії, луки – 1 арипен. Відробляє так само.  

76(б). Айрольд, колон, тримає половину мансу, що має 

орної землі 2 бонуарії, луки – 4 арипени. Сплачує 1 барана; 

та оре під озимину 2 пертики, під яровину – половину. 

Сплачує 3 курчат з яйцями. 

76(в). Ґунтхарій, колон, тримає госпіцій, що має орної 

землі 6 журнелей. Оре за це 4 пертики та нічого більше не 

відробляє.  

 

Про вільні манси, які відробляють у виноградниках. 

77. Вальдін серв та дружина його, колона на імʼя 

Ітбольда. Це – їхні діти: Вальдеґауд, Вандрісма, 

Вандальбольд, Ґірхільдіс, Рікбальд. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен. Перекопує за це 4 арипени  

господського винограднику; відробляє підвозне, відробляє 

польове, як і інші. 3 курча, 15 яєць.  

78. Амлехард і дружина його, колона на імʼя Альдевіна. 

Це – їхні діти: Хільдеґарій, Евдо, Альдеґундіс. Та Евреунд 

серв і дружина його, вільна на імʼя Дедда. Тримає 1 вільний 
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манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

79. Ґрімфред серв і дружина його, колона на імʼя 

Перпетуа. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – четверту частину арипена, луки 

– 2 арипени. Сплачує так само.  

 

Про сервільні манси. 

79(б). Фрудін серв і дружина його, колона на імʼя 

Бальсіма. Це – їхні діти: Фрудуїна, Теутліндіс. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

луки – половину арипена. Обробляє за це виноградник та, 

якщо має звідки, відробляє польове. Сплачує 3 курчат, 

15 яєць. Відбуває вахту та носить клітки до монастиря.  

80. Фродольд серв і дружина його, колона на імʼя 

Бертрамна: Фрутуїн, Друктуїн, Фротланд, Фротберґа, 

Данаґільдіс, Бертрада. Тримає половину мансу, що має орної 

землі 2 з половиною бонуарії, винограднику – половину 

арипена, луки – так само. Сплачує так само. 

80(б). Інґрамн серв і дружина його, чужинка на імʼя 

Евроїльдіс. Тримає половину мансу, що має орної землі 2 з 

половиною бонуарії, винограднику – половину арипена, луки 

– шосту частину арипена. Відробляє так само.  

81. Теутхард серв і дружина його, колона на імʼя 

Інґоберта. Це – їхні діти: Леотард, Теодрад, Леодард. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 

луки – половину арипена. Відробляє так само.  

81(б). Вікхард серв і дружина його, чужинка на імʼя 

Ґундрада. Тримає половину сервільного мансу, що має орної 

землі 2 з половиною бонуарії, винограднику – половину 

арипена, луки – так само. Відробляє так само.  

82. Аґедей серв і дружина його, чужинка на імʼя 

Нодалія, чиї діти не належать святому Герману. Тримає 

1 сервільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 
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винограднику – 1 арипен, луки – 2 з половиною арипени. 

Відробляє так само.  

83. Раґнеґардіс, колона, тримає половину сервільного 

мансу, що має орної землі 4 з половиною бонуарії, 

винограднику – третю частину арипена, луки – так само. 

Відробляє так само.  

83(б). Бальдеґарій серв і дружина його, колона на імʼя 

Ґаудоїльдіс. Тримає половину сервільного мансу, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

третю частину арипена. Відробляє так само.  

84. Данафрід серв і дружина його, чужинка на імʼя 

Фрутліндіс, чиї діти не належать святому Герману. Тримає 

половину сервільного мансу, що має орної землі 4 з 

половиною бонуарії, винограднику – половину арипена, луки 

– четверту частину арипена. Відробляє так само.  

84(б). Ерменольд серв і дружина його, колона на імʼя 

Айрліндіс. Це – їхні діти: Айрмунд, Бетліндіс. Тримає 

половину сервільного мансу, що має орної землі 4 з 

половиною бонуарії, винограднику – 1 арипен, луки – 

четверту частину арипена. Відробляє так само.  

85. Блатхарій серв, і Раґанфред серв, і Адальсінда літа. 

Тримають половину сервільного мансу, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику – третю частину арипена. 

Відробляє так само.  

85(б). Ерменарій серв. Це – його діти: Ерменард, 

Ерменульф. Тримає половину сервільного мансу, що має 

орної землі 4 бонуарії та 6 пертик, винограднику – половину 

арипена, луки – так само. Відробляє так само.  

86. Ратхарій і дружина його, літа на імʼя Хінкхільдіс. 

Тримає половину сервільного мансу, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику – четверту частину арипена, луки – 

1 з половиною арипен. Відробляє так само.  

86(б). Аклуїн, серв, тримає половину сервільного 

мансу, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, 
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винограднику – третю частину арипена, луки – 1 арипен. 

Відробляє так само.  

87. Ґодалуїн серв і дружина його, літа на імʼя Ґенісма: 

Ґодальд є їхнім сином. Тримає половину сервільного мансу, 

що має орної землі 2 з половиною бонуарії, винограднику – 

четверту частину арипена, луки – 1 арипен. Відробляє так 

само.  

 

Про тих, хто тримає госпіції 

[88]. Фродольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Амальґільдіс. Тримає половину мансу, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – дві частини арипена, луки – 

1 арипен. Сплачує за це 3 модії вина. Оре за це під озимину 

3 пертики, під яровину – 2 пертики. Відробляє польове та 

ручне. Сплачує курчат та яйця.  

[89]. Блатхарій, колон, тримає госпіцій, що має орної 

землі 1 бонуарій, винограднику – половину арипена, луки – 

половину арипена. Сплачує за це 3 модії вина, курчат та 

яйця; та оре 1 журнель під озимину; та ручний відробіток.  

[90]. Надал, колон, тримає госпіцій, що має орної землі 

1 з половиною бонуарій, винограднику – половину арипена, 

луки – так само. Сплачує так само.  

[91]. Ґерольд колон і дружина його, чужинка на імʼя 

Ґіслеверґа, чиї діти не належать святому Герману. Тримає 

госпіцій, що має орної землі 1 з половиною бонуарій, 

винограднику – половину арипена, луки – так само. Сплачує 

так само.  

 

Про манси, що сплачують кіньми. 

[92]. Адальрік, колон. Це – його діти: Одальрік, Аларік, 

Анґала, Адальбурґіс. Та Адрік колон і дружина його, колона 

на імʼя Леодрамна: Ареґіз, Ареґауд, Айрманн, Бріорія. Ці 

тримають 2 манси, що мають орної землі 13 бонуаріїв та 

20 пертик, винограднику – 1 арипен, луки – 5 арипенів. Та 

мають половину млина, і за цей млин сплачують в 
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господське 5 модіїв зерна та 1 коня; та відробляють 3 [дні] 

польового в будь-який сів; та зорюють під озимину 8 пертик, 

під яровину – 6; ліньяриції – 5 денаріїв.  

[93]. Ґодальрік колон і дружина його, вільна на імʼя 

Сікбольда. Це – її діти: Мадальрік, Сеґенанд. І Адам колон і 

дружина його, колона на імʼя Ева. Це – їхні діти: Еврін, 

Вайрмар, Ґульфін, Адальберґа. Тримають 2 вільних манси, 

що мають орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – 5 арипенів. Та мають половину млина. Сплачують так 

само.  

[94]. Ерменольд, колон, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так 

само. Сплачує за це 1 коня. Оре під озимину 4 пертики, під 

яровину – 3; та 3 [дні] польового відробітку в будь-який сів.  

[95]. Радуїс колон і дружина його, колона на імʼя Лулія. 

Тримає 1 манс, що має орної землі 4 з половиною бонуарії, 

винограднику – третю частину арипена, луки – 2 арипени, 

лісу – 2 бонуарії. Має сплачувати так само.  

І є поміж Ерменольдом та Рандуїком, та Петром, та 

Еодімією спадкової землі 12 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – 1 арипен.  

[96]. Адрік з синами своїми має у власності спадкової 

землі 9 журнелей.  

 

[97]. Вільних мансів – 70 окрім міністеріальних та 

кінних, за вогнищами – 90. Сплачують на ворога всього за 

рік або 8 биків, або 80 солідів; 103 барани, 134 модії вина, 

6 модіїв зерна, 315 курчат, 1460 яєць, королівських курчат – 

70 без яєць, ліньяриції – 26 солідів та 9 денаріїв. На третій 

рік сплачують однорічних овечок 70; також на третій рік 

стільки ж баранців, що коштують 4 денарії [кожен]; та 

сплачують завжди на третій рік 3500 ґонтин, а якщо дасть їх 

ліс, то 7000.  

Сервільних мансів – 10, за горнищами – 20.  
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Мансів, що сплачують кіньми – 6. Ці сплачують 

10 модіїв зерна та 10 денаріїв. 

Є там також 9 інших вільних мансів, які не сплачують 

гостиліцій, а ні карнатик, а за горнищами – 12. Сплачують на 

ворога 8 баранів; 36 курчат, 180 яєць.  

Є там 3 вільних манси, які обробляють виноградники та 

сплачують за випас 6 модіїв вина.  

 

 

ХХIII. Короткий огляд Каванни або Лодози
198

. 

1. Вальтберт і дружина його, колона на імʼя Ратхільдіс. 

Це – їхні діти: Радо, Вальдрада. Тримає 1 мансик, що має 

орної землі 3 з половиною бонуарії, луки – восьму частину 

арипена. Оре за це під озимину 4 пертики, під яровину – 3, та 

1 журнель польового відробітку; та у жнива надсилає 

10 робітників. Сплачує курчат та яйця.  

2. Айрмунд колон; та Айрберт колон і дружина його, 

колона на імʼя Ґодальберґа: Айрберта є їхньою донькою. 

Тримають 1 мансик, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії, винограднику – половину арипена, луки – так само. 

Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 3 пертики та 

польового відробітку – 1 журнель. Відробляє ручне, 3 дні в 

тиждень. Сплачує 3 курчат, 15 яєць.  

3. Євгеній колон і дружина його, колона на імʼя Генізія. 

Це – їхні діти: Генезій, Юткарій, Євгенія. Тримає орної землі 

1 бонуарій та 12 пертик. Оре за це під озимину 4 пертики, під 

яровину – 3 пертики, та нічого іншого не відробляє.  

4. Сікледульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґамальберґа. Це – їхні діти: Сіклехарій, Ґамальберґа. Тримає 

1 мансик, що має орної землі 2 з половиною бонуарії, луки – 

половину арипена. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 

                                                 
198 Ці назви відповідають топонімам Шаван та Льоз, які в ХIХ ст. зберігалися в 

межах комуни Віллетт (Villette), суч. деп. Івлін, розташованої на березі 

р. Вокульор, що впадає в Сену недалеко від Манта.  
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3, та польового відробітку – 1 журнель; 3 курчака, 15 яєць. 

Працює 3 дні на тиждень.  

5. Айрвей колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Ґірліндіс. Це – їхні діти: Еваїд, Плектрудіс, Айруїльдіс. 

Тримає 1 манс, що має орної землі 2 бонуарії, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

6. Прекарій, який тримає Елавія та Ґодальберґа.  

 

Про Віллу Бована
199

.  

7. Констабуліс колон і дружина його, колона на імʼя 

Фротсіндіс. Це – їхні діти: Бернеґарій, Айнберт, Анґенільдіс, 

Фротґільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, лісу – 1 бонуарій. 

Сплачує все належне, як і сіккавелленці.  

8. Вікхард колон і дружина його, літа на імʼя Дроїльдіс. 

Це – їхні діти: Ґіроард, Рікхільдіс. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена. Сплачує так само.  

9. Фредерік колон і дружина його, колона на імʼя 

Лантхільдіс. Це – їхні діти: Фредеґіс, Ерменульф, 

Ерментрудіс, Лантрудіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, лісосіки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

10. Леутард колон і дружина його, колона на імʼя 

Фротбольда: Леутхард є їхнім сином. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

лісосіки – 1 арипен. Сплачує так само.  

11. Фредеверт колон і дружина його, колона на імʼя 

Фродоара. Це – їхні діти: Фредерн, Адальвара. Тримає 

1 вільний манс, що має 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

лісосіки – 1 арипен.  

12. Айрхард, колон, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 

                                                 
199 Буанвіль на схід від Віллетт знаходився в межах фіску Моль.  
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восьму частину арипена, лісосіки – 1 арипен. Відробляє так 

само.  

13. Флотхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальтрудіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, лісосіки – 

1 арипен. Відробляє так само.  

14. Віклебольд, колон, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 з половиною бонуаріїв, лісосіки – половину 

арипена. Відробляє так само.  

15. Ґероард колон і дружина його, колона на імʼя 

Іоанна. Це – їхні діти: Ґероїн, Інґальбольд, Беліґардіс, 

Хільдеґардіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – четверту частину арипена. 

Відробляє так само.  

16. Фредеґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Вальда. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – пʼяту частину арипена, лісосіки 

– половину арипена. Відробляє так само.  

17. Аклеверт, колон. Та Манн, колон; це – його діти: 

Ґунтхард, Мануїс. Та Елісма, колона: Ермґарій – її син. Та 

Айрґундіс, колона; це – її діти: Ґірамн, Айрульф, Аґенільдіс, 

Ерменільдіс. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – четверту 

частину арипена, лісосіки – половину арипена. Відробляє так 

само.  

18. Ремеґій колон і дружина його, колона з бенефіція 

Фределона на імʼя Ерміна. Це – їхні діти: Ремеґарій, 

Бертоара. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, лісосіки – 1 арипен. 

Відробляє так само.  

19. Інґальберт колон і дружина його, літа на імʼя 

Домініка. Це – їхні діти: Інґальбольд, Лайварт. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв. Відробляє так 

само.  
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20. Теудерік, колон, тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв. Відробляє так само. 

21. Хунберт колон і дружина його, колона з бенефіція 

Фределона на імʼя Плація. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв. Відробляє так само.  

22. Ґіроїн колон і дружина його з бенефіція Ерменґауда 

на імʼя Радаліндіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв. Відробляє так само.  

23. Ратґауд колон і дружина його, колона на імʼя 

Деодата. Це – їхні діти: Ґрімольд, Ратхарій, Деодат, Ратґарій, 

Ратрудіс, Адальґрім. Тримає половину вільного мансу, що 

має орної землі 4 бонуарії, винограднику – половину 

арипена. Віддає половину належного за цілий манс.  

24. Ґотбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Датліна: Фротбольд є їхнім сином. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв, лісу – половину, лісосіки – 1. 

Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 3 та 4 підвозного 

відробітку. І нічого більше не робить.  

25. Еврехард серв і дружина його, рабиня на імʼя 

Вандрехільдіс. Це – їхні діти: Ґіроард, Вандревольд. Тримає 

госпіцій, що має орної землі 2 журнеля. Сплачує за це 

1 курча та 5 яєць і відробляє 1 день в будь-який тиждень.  

 

26. Всього в сумі вільних мансів 17, за вогнищами же 

19. Сплачують на ворога за один рік або 3 з половиною биків 

та за інший рік – 4, або 24 соліди срібла, за інший рік – 30; і 

25 баранів; 52 курчат, 250 яєць; ліньяриції – 15 солідів та 

4 денарії; вина – 33 модії. На третій рік сплачують 17 овечок; 

також на третій рік – 17 баранців, вартих кожен 4 денарії. 

Так само на третій рік сплачують 850 ґонтин; ящо ж дасть їм 

ліс – 1500.  

27. Це – літи: Дройхільдіс, Домініка. Ці мають 

сплачувати 4 камізелі або 16 денаріїв.  
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Ця – рабиня: Вандрехільдіс. Вона має робити з 

господського льону 1 сарциль
200

 та годувати курей.  

28. Ці заприсяглися:  

Констабуліс, Леутард, Фредерік, Айрард, Віклебольд, 

Фредеґарій, Флотхарій, Теудерік, Фредеверт, Вікхард, 

Ґіроард 

 

 

ХХIV. Короткий опис Бісконцелли
201

. 

1. Є в Бісконцеллі господський манс, добре 

споруджений, з двома церквами, добре спорудженими та 

оздобленими, та з іншими спорудами в достатній кількості. Є 

у трьох деканіях орної землі 190 бонуаріїв, на яких можна 

посіяти 600 модіїв зерна. Є в Бісконцеллі та Болі
202

, та 

Мацерії
203

, та Альтоґілі
204

 старих виноградників 36 арипенів, 

в яких можна зібрати 250 модіїв вина. Є там нового 

винограднику, що насадив пан абат Ірмінон, 12 арипенів. Є 

там луки 40 арипенів, на якій можна зібрати 40 возів сіна.  

Є у Віллі Хайнріка та Супервіґері орної землі 

15 бонуаріїв, на яких можна посіяти 50 модіїв зерна. Є в 

Супервіґері та Септойлі
205

 6 млинів, які сплачують усі разом 

285 модіїв борошна. І один із них сплачує 2 відгодованих 

курки на Різдво Господнє. Є там поряд із Бісконцеллою з 

одного боку старого лісу, наскільки можна виміряти, усього 

в обхід 1 льє, а з іншого боку – 4 бонуарії. Є у Вілларі
206

 

старого лісу 3 бонуарії.  

                                                 
200 Полотняний одяг 
201 Суч. комуна Оржерю (Orgerus), деп. Івлін, ще у ХVIII ст. мала другу назву – 

Беконсель.  
202 Бьоль в межах комуни Базмон, належала до фіску Моль та розташована у 

16 км на північний схід від Оржерю. 
203 Мезьєр-сюр-Сен, 16 км на північ-північний захід від Оржерю. 
204 Суч. комуна Отей (Auteuil-le-Roi), деп. Івлін, вже згаданий в межах фіску 

Моль, розташований в 7,5 км на схід від Оржерю.  
205 Септей, суч. комуна в 7 км на північ від Оржерю.  
206 Суч. комуна Вільє-ле-Майо (Villiers-le-Mahieux) в 6 км на схід від Оржерю.  
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Є в Морцинкті
207

 старого лісу 5 бонуаріїв. Є в 

Рікмарівіллі
208

 старого лісу 7 бонуаріїв. Є в Фароневіллі 

старого лісу 3 бонуаріїв.  

Є у Фротмірвіллі старого лісу 1 бонуарій. Є у віллі 

Хайнріка 3 бонуарії старого лісу, в яких можна прогодувати 

200 свиней. Є там новий ліс, який наказав підтримувати пан 

абат Ірмінон, в усіх цих місцях – 12 бонуаріїв.  

Є в Майснілі
209

 добре споруджена церква. Належить до 

тієї церкви 1 манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, лісосіки – 2 арипени.  

2. Теутхард, колон і староста, і дружина його, колона на 

імʼя Хільдесіндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Теутхард, Хільдебод, Теутберт, Сікхільдіс. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 10 бонуаріїв та 1 журнель, 

винограднику – половину арипена, луки – 5 арипенів. 

Сплачує 3 соліди на ворога в один рік, за інший рік – 1 солід, 

3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 

2 пертики. Відробляє польове в будь-який тиждень з двома 

тваринами в будь-яку сівбу. Відробляє підвозне до Орлеану 

та до Ле-Ману. Та 2 дні працює і, коли не відробляє польове, 

працює 3 дні; та огороджує дві пертики у винограднику 

розколотими кілочками, та дві – в жнива, якщо ліс не 

наданий поблизу; а якщо поблизу наданий ліс, огороджує 3; 

та косить у лузі 2 пертики.  

3. Беньямін колон і матір його, колона на імʼя Фротліна, 

люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 12 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, 

луки – 4 арипени. Сплачує так само.  

4. Фрудольд колон і син його, Фротланд колон, люди 

святого Германа, тримають 1 вільний манс, що має орної 

                                                 
207 Суч. комуна Мюльсан (Mulcent) в 7 км на північний захід від Оржерю. 
208 Гіпотеза Б. Ґерара про те, що тут ідеться про Рішбур, розташований 

безпосередньо на південний захід від Оржерю, не зустріла підтримки О. Лоньона. 
209 Суч. комуна Ле-Меній-Сімон (Le-Mesnil-Simon), деп. Ер-і-Луар, в 14 км на 

захід від Оржерю.  



328 

землі 7 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 4 

арипени. Сплачує так само.  

5. Хальдоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Нодісма, люди святого Германа. Це – їхні доньки: Ґодіна та 

Альдіна, та Рестовільдіс. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, 

луки – 2 арипени. Сплачує так само.  

6. Аклульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Ратґардіс, люди святого Германа. Це – їхній син Ерменард. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв та 

1 журнель, винограднику – половину арипена, луки – 

3 арипени. Сплачує так само.  

7. Альдо колон і дружина його, колона на імʼя 

Теутсіндіс, люди святого Германа. Альберт є їхнім сином. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – 4 арипени. Сплачує так 

само.  

8. Рестоїн літ, людина святого Германа, тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена.... 

9. Теутхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Акліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Теутґарій, 

Бертфред, Айлавр, Теутбурґіс, Теутберґа. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 4 з половиною бонуаріїв, 

винограднику – третю частину арипена, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

10. Ізіґіл, колон святого Германа з Талевінди
210

, і 

дружина-чужинка. І товариш його, Лантхарій колон і 

                                                 
210 Суч. містечко Сен-Жермен-де-Тальванд-ла-Ланд-Вомон (Saint-Germain-de-

Tallevende-la-Lande-Vaumont) в Нормандії, що з 2016 р. увійшло до складу 

комуни Вір-Нормандія, а до того утворювало окрему комуну безпосередньо на 

південь від міста Вір. Назва та церква цього містечка, також присвячена святому 

Герману (хоч нинішня будівля і відноситься до ХVII ст.), вказують на колишню 

його належність до монастиря, про що однак немає конкретних відомостей у 

джерелах. 
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дружина його, колона на імʼя Фрутбольда, люди святого 

Германа. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – третю частину арипена, луки – 

3 арипени. Сплачують так само.  

11. Ґотард прийшлий та дружина його, колона на імʼя 

Теутхільдіс. Це – їхні діти: Ґодін, Ґаудін, Альдрада. Та 

товаришка їхня, колона на імʼя Азерлія. Це – її діти: Хеєлен, 

Євсебія, Аутґудіс, люди святого Германа. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

12. Атлас колон і дружина його, колона на імʼя 

Актенільдіс, люди святого Германа: Ґульфрад є їхнім сином. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  

13. Фротмунд колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерменрада, люди святого Германа. Це – їхні доньки: Еларія, 

Фротбурґіс. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

14. Бернін колон і дружина його, колона з бенефіція 

Ґунтхарда на імʼя Бернехільдіс, люди святого Германа. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 4 арипени. 

Сплачує так само.  

15. Адальрад колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальрада; та Інґальрад колон, люди святого Германа. Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 з 

половиною бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 2. 

Сплачує так само.  

16. Лантберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільделіндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Хільдебранд, Хільдебод, Хільдеберт, Фредерік, Амальрік, 

Хільдевольд, Фарандільдіс, Лантберґа, Лантбурґіс. Та 

Ратберт, товариш його, людина святого Германа. Ці двоє 
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тримають 1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен, молодого лісу – 

так само. Сплачує так само.  

17. Радоен колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґірхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґірберт, 

Ратвіс. Та Ґотсельм, колон святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 1 арипен.  

18. Ратхер колон і дружина його, колона на імʼя 

Вінеґільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Рантхарій, 

Рантґарій, Райнольд, Ратрудіс, Райнільдіс. І товариші його, 

Бернеґарій колон, люди святого Германа. Ці двоє мешкають 

у Фонтаніті
211

. Тримають вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – четверту частину арипена, луки 

– 1 арипен. Сплачують так само.  

19. Альмедій колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільдеберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Адальґауд, Ермґер, Алло, Ґотхільдіс, Фрамнінґа. Мешкає в 

Фонтаноді. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 

2 арипени. Сплачує так само.  

20. Хільткарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Нітхільдіс, люди святого Германа. Мешкає в Фонтаніді. І 

товариш його Альткарій і дружина його, колона на імʼя 

Сунтхільдіс. Цє – їхні діти: Адальґарій, Евертрамна. Мешкає 

в Фонтаніді. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, луки – 1 з половиною арипен. Сплачує так само.  

21. Рікхард колон і дружина його, колона на імʼя 

Бертрада, люди святого Германа. Це – їхні діти: Рікхарій, 

Адальґіс, Адальґарій, Ай. Мешкає в Фонтаніді. Має орної 

землі 6 бонуаріїв, луки – арипен. Сплачує 12 денаріїв, а 

решту так само.  

                                                 
211 Суч. комуна Фонтене-Мовуазен (Fontenay-Mauvoisin) в 15 км на північ від 

Оржерю.  
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22. Еркеарій колон, людина святого Германа. Це – його 

сини чи доньки: Ґодальрік, Остольд, Інґільхільдіс, Євсебія. 

Мешкає у Фонтаніді. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачує 12 денаріїв, а 

решту так само.  

23. Давид, декан, колон, чоловік, і дружина його, 

колона на імʼя Райнберґа, люди святого Германа: є їхня 

донька Белеґардіс. І товариш їхній Ґауґій колон і дружина 

його, колона на імʼя Адельверта: Ґойсмар є їхнім сином. 

Мешкають у Вілларі. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв, винограднику – дві частини арипена, луки 

– 2 з половиною арипени. Сплачує так само.  

24. Нодальхарій колон і дружина його, колона 

Адлеверта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Нодальмар, 

Нодаліс, Іоанн, Нодальґардіс. І товариш його Нодальхард 

колон  і дружина його, колона на імʼя Райнберта: Ґірхільдіс є 

їхньою донькою. Мешкають у Вілларі. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – дві 

частини арипена, луки – 1 з половиною арипен, лісу – 

1 арипен. Сплачує так само.  

25. Лантфред колон і дружина його, колона з Сікка 

Валле на імʼя Ерменґардіс, люди святого Германа. Цей 

Лантфред має 2 доньок від іншої жінки святого Германа, 

Ґауду та Акліну. Мешкає у Вілларі. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 2 арипена. Сплачує так само.  

26. Нодель колон і дружина його, колона Вульфрада, 

люди святого Германа, мешкають у Вілларі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен, луки – 2 арипени. Відробляє так само.  

27. Ерменґард колон і дружина його, колона на імʼя 

Хінкхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Хінкбод, 

Сунтхільдіс, Алла, Євфрасія, Бультрудіс. Мешкає у Вілларі. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 



332 

винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

28. Анстасій колон. І товариш його на імʼя Ґірмунд, 

колон, і дружина, колона Бернеґільдіс. Це – їхні діти: 

Бернеґауд, Ремедій, Валерій, люди святого Германа. Та 

Ґероїн колон і дружина його, колона Ґунтхільдіс, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Ґунтхард, Альдісма. 

Мешкають у Вілларі. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв та 1 журнель, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

29. Ґірвей колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерменґільдіс. Це – їхні діти: Ґіроард, Ґірфрід, Ермена, 

Ерменґардіс, Ґіртрудіс. І товариш його, Райнульф колон, і 

дружина його, колона на імʼя Салама. Це – їхні діти: 

Хінкхарій, Райнільдіс, люди святого Германа. І мешкають у 

Вілларі. Тримають вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени, лісу 

– 1 арипен. Сплачує так само.  

30. Альдуїґ пресвітер, людина святого Германа, мешкає 

у Бісконцеллі. Тримає половину мансу, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен та дві 

частини іншого. Та сплачує за кожен рік 9 денаріїв, курчат та 

яйця, та відробляє ригу.  

 

Про тих, кто сплачує баранів. 

У Бісконцеллі. 

31. Ґіруїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Аклехільдіс, люди святого Германа. І товариш його Ґіслемар 

колон і дружина його, колона на імʼя Ґрімберґа. Це – їхні 

діти: Ґрімберт, Ґіслеверт, Ґірмар. Мешкають у Біск[онц]еллі. 

Тримають половину вільного мансу, що має орної землі 

4 бонуарії. Сплачують 1 барана кожен рік, 3 курчат, 15 яєць. 

Орють під озимину 4 пертики, під яровину – 2. Відробляють 

польове з однією твариною та 1 день; коли не відробляють 

польове, 2 дні.  
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32. Ґодальд колон і дружина його, колона на імʼя Бобла, 

люди святого Германа. І товариш його на імʼя Фрудоїн, 

колон, і дружина його, колона на імʼя Адреверта. Це – їхні 

діти: Леутхарій, Фродуїс, Фредеберґа, Фредерік, люди 

святого Германа. Мешкають у Бісконцеллі. Тримають 

половину сервільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії. 

Сплачує так само.  

33. Вінефред серв і дружина його, колона на імʼя 

Фротліндіс. Це – їхні діти: Вінемар, Ґрімліндіс, Вінеліндіс. І 

товаришка його на імʼя Райнільдіс, рабиня, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Ландедрудіс, Райнхільдіс, 

Хільдеґардіс, Ландоїльдіс, Сенова. Мешкають у Бісконцеллі. 

Тримають половину сервільного мансу, що має орної землі 

5 бонуаріїв. Сплачує так само.  

34. Електей серв і дружина його, зайшла на імʼя 

Вальтберґа. Це – їхні діти: Ґільтрада, Ґірберт, люди святого 

Германа. Мешкає в Бісконцеллі. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії та 

1 журнель. Сплачує так само.  

35. Ідерн колон і дружина його, колона на імʼя 

Ермендрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Теудрада, Ермхер, Ітбурґіс. Мешкає у Бісконцеллі. Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – арипен. Сплачує так само.  

36. Альдеґауд колон і дружина його, зайшла на імʼя 

Ґрімберта; і товариш його Аклехер колон і дружина його, 

колона на імʼя Ерменґільдіс, люди святого Германа. 

Мешкають у Бісконцеллі. Тримають половину мансу, що має 

орної землі 5 бонуаріїв. Сплачує так само.  

37. Аделульф колон і дружина, рабиня на імʼя Ардімія, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Електа, Альдрада. 

Мешкає у Бісконцеллі. Тримає половину вільного мансу, що 

має землі 4 бонуарії. Сплачує так само.  

38. Ільтберт колон і дружина його, колона на імʼя Ґріма, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґрімольд, Хільтбод, 
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Хільтберґа. І товариш його Ерменґарій колон і дружина його, 

колона на імʼя Аклехільдіс. Це – їхня донька: Аклільдіс. 

Мешкає у Бісконцеллі. Тримає четверту частину сервільного 

мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

39. Ґіслевольд серв і дружина його, колона на імʼя 

Адаліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґіслеарій, 

Аутдрада. І товариш його, Ґіслоїн серв, і дружина його, 

колона на імʼя Домініка. Мешкає в Бісконцеллі. Тримає 

четверту частину сервільного мансу, що має орної землі 

3 бонуарії. Оре під озимину 2 пертики, під яровину – 1. 

Сплачує курчат та яйця; та наглядає за свинями тієї долі усіх, 

хто її триматиме.  

 

Про Віллару 

40. Дадуїн серв і дружина його, колона на імʼя 

Ґутхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Авлехард, 

Ґутліндіс. І товариш його, Бертарій колон і дружина його, 

колона на імʼя Раґентрудіс з Вілли Мільти. Мешкає у 

Вілларі. Тримає половину сервільного [мансу], що має орної 

землі 3 бонуарії, луки – 1 арипен. Сплачує 1 барана та курчат 

і яйця; повну ригу, польовий відробіток та дні.  

41. Інґуїн колон і дружина його, колона з Вілламільта 

на імʼя Яновільдіс, люди святого Германа: Ґенард є їхнім 

сином. Мешкає у Вілларі. Тримає половину вільного мансу, 

що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – четверту 

частину арипенна, луки – 1 арипен, лісочку – половину 

арипена. Сплачує так само.  

42. Ерменґер, колон святого Германа, і дружина його, 

заявлена на імʼя Вітліндіс. Це – їхні діти: Відрехад, Ермґауд, 

Рікбольда, люди святого Германа. Мешкає у Вілларі. Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 3 бонуарії та 1 

журнель, винограднику – четверту частину арипена, луки – 1 

арипен. Сплачує так само.  
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43. Ареґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Теутфріда, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Теутхільдіс, Ареґільдіс. Мешкають у Вілларі. Тримають 

половину вільного мансу, що має орної землі 4 з половиною 

бонуарії, винограднику – 7 пертик, луки – 1 з половиною 

арипен. Сплачує так само.  

 

Про Фонтаніт. 

44. Хільдуїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Ноделіндіс, люди святого Германа. Це – їхні сини чи доньки: 

Хільдеверт, Хільдемунд, Хільдеґардіс, Хільдесіндіс. Мешкає 

у Фонтаніті. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, винограднику – третю частину арипена, 

луки – 1 арипен. Сплачує 12 денаріїв кожен рік та відробляє 

ригу та усю службу як за половину мансу.  

45. Аюльф колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальґардіс, люди святого Германа. Мешкає у Фонтаніті. 

Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

5 бонуаріїв. Сплачує 4 денарії, курчат та яйця; відробляє; 

цілу ригу та 2 дні.  

46. Одалуїн колон. І товариш його, Адальрік колон, і 

дружина його, колона на імʼя Альдедрудіс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Одальманн, Одальвіс. Мешкає у 

Бісконцеллі. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен. 

Сплачує 1 барана, а решту – так само.  

 

Про госпітів 

47. Фротґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Інперґія; це – їхня донька, Фротбурґіс: люди святого 

Германа. Мешкає у Вілларі. Тримає госпіцій. Має орної землі 

1 з половиною бонуарій, луки – 1 арипен. Сплачує 2 денарії, 

3 курчат, 15 яєць. Оре 1 пертику в будь-яку сівбу; та 1 день у 

будь-який тиждень.  
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48. Ерменарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Райнбольдера, люди святого Германа. Це – їхня донька: 

Ермінґа. Мешкають у Вілларі. Тримає госпіцій. Відробляє 

так само.  

49. Ебрульф зайшлий та дружина його, колона святого 

Германа. Мешкає в Бісконцеллі. Тримає госпіцій. Відробляє 

так само.  

50. Райвін чужинець і дружина його, чужинка на імʼя 

Андреверта. Мешкає у Бісконцеллі. Тримає госпіцій. 

Відробляє так само.  

51. Ґотфред і дружина його на імʼя Ерменґільдіс, люди 

святого Германа. Мешкає у Бісконцеллі. Тримає госпіцій. 

Відробляє так само.  

52. Ґодрамн зайшлий і дружина його, колона на імʼя 

Бертхільдіс; це – їхня донька, Ґотрудіс: люди святого 

Германа. Мешкає у Бісконцеллі. Тримає госпіцій. Відробляє 

так само.  

53. Ґундоїн серв, людина святого Германа, мешкає у 

Бісконцеллі, тримає госпіцій, відробляє так само.  

54. Раґамфред колон і дружина його, колона на імʼя 

Даїтла, люди святого Германа. Мешкає у Бісконцеллі. 

Тримає госпіцій. Відробляє так само.  

55. Сікбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Ойстра. Це – їхній син на імʼя Сікбранд. Мешкає у 

Бісконцеллі. Тримає госпіцій. Відробляє так само та в будь-

яку сівбу – 1 пертику; і сплачує курчат та яйця та 1 денарій, і 

відробляє 1 день.  

 

Про деканію Аґембольда 

56. Аґембольд колон з бенефіція Ґаусбальда, і дружина 

його, колона на імʼя Валеґундіс, люди святого Германа: 

Альсіда є їхньою донькою. Мешкає у Вінценікурті. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 

винограднику – половину арипена, луки – так само. Сплачує 

в будь-який рік 1 барана, 3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 
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4 пертики, під яровину – 2; та відробляє польове з двома 

тваринами. Коли ж польове не відробляє, відробляє 3 дні; 

коли відробляє польове, відробляє 2 дні; та робить огорожу, 

як і решта.  

57. Ізембранд колон і дружина його, колона на імʼя 

Адревольда, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Остревольд, Ельдебранд, Існард, Еркамбранд. Мешкає у 

Вінценікурті. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Сплачує так само.  

58. Іземберт колон, людина святого Германа, і дружина 

його, зайшла. І товариш його, Хідельберт колон, людина 

святого Германа. Мешкають у Вінценікурті. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена, луки – четверту частину арипена. 

Сплачує так само.  

59. Вальтхад серв і дружина його, рабиня на імʼя 

Бернеґардіс. Це – їхні діти: Бертґауд, Варакульф, Вальтазія, 

Бертлай, люди святого Германа. Мешкає у Вінцентікурті. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 4 з половиною 

бонуарії, луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

60. Акледульф колон і дружина його, Ландісма колона з 

Вілламільти. Це – їхні діти: Лантберґа, Ландовільдіс. І 

товариш його Ґірмунд. Люди святого Германа. Мешкають на 

Подвірʼї Берланда. Тримають 1 вільний манс, що має орної 

землі 4 бонуарії та 1 журнель, винограднику – третю частину 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

61. Аґенульф з бенефіція Ґаусбольда, людина святого 

Германа, і дружина його, зайшла. Та товариш його Стефан, 

колон святого Германа. Мешкають у Вінценікурті. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– четверту частину арипена, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачують так само.  

62. Вальхарій колон, людина святого Германа: Вайхарій 

є його сином. Та товариш його, Одоен колон, людина святого 
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Германа. Мешкають у Вінценікурті. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – третю 

частину арипена, луки – 1 з половиною арипен. Сплачують 

так само.  

63. Бернехард колон і дружина його, колона Берхільдіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Бертхільдіс, Інґардіс. 

Та товариш його Ебрехард, колон, і дружина його, колона 

Аґенільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґунтфред, 

Ґунтліндіс. Мешкають у Віценікурті. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена, луки – так само. Сплачують так само.  

64. Адревольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Іземберта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Айрбольд є 

їхнім сином. Мешкає у Віценікурті. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв та половину журнеля, 

винограднику – половину арипена, луки – четверту частину 

арипена. Сплачує так само.  

65. Ізембольд, колон святого Германа. Мешкає у 

Вінценікурті. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

66. Сеноп колон і дружина, колона на імʼя Бенімія, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Фротбольд, Бенімія. І 

товариш його, Радівіна. Це – їхні діти: Тенґаяра, Ідельбольд. 

Мешкають в Анріґвіллі
212

. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 10 бонуаріїв, луки – половину арипена. 

Сплачують так само.  

 

Про госпітів. 

67. Аудоен колон і дружина його, колона на імʼя 

Райнберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґрімхарій, 

                                                 
212 Те саме, що й Вілла Хайнріка з параграфа 1. Схоже, що пропущено імʼя 

товариша Сенопа по триманню ділянки, а Радівіна – його дружина. Тоді 

зрозуміло, чому товариш має жіноче імʼя, а поряд із дітьми займенник eorum – 

їхній, а не його чи її.  
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Райнбурґіс. Мешкає у Вінценікурті. Тримає госпіцій. Має 

орної землі 2 бонуарії та половину арипена. Сплачує в будь-

який рік 1 барана, 3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 

2 пертики, під яровину – так само. Відробляє польове за три 

рази на рік з двома тваринами.  

68. Фроткарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Емма, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ерменард, 

Фротґардіс. Мешкає у Вінценікурті. Тримає 1 госпіцій, що 

має орної землі 1 бонуарій. Відробляє в будь-який тиждень 

1 день. 3 курчат, 15 яєць.  

69. Ісаак, колон святого Германа, мешкає у 

Вінценікурті. Тримає 1 госпіцій, має орної землі 1 арипен. 

Відробляє так само.  

70. Фротер колон і дружина його, колона на імʼя 

Алісабія, люди [святого Германа]. Це – їхні діти: Вальдрік, 

Флотхарій, Фродерік. Мешкає у Вінценікурті. Тримає 

госпіцій, що має орної землі 1 журнель. Відробляє так само.  

 

Про деканію Хільдеґарна 

71. Хільдеґарн декан, колон, дружина його, колона на 

імʼя Сіріка, люди святого Германа. Це – їхні діти: Хільдемар, 

Хільдебранд. Мешкає у Септоґілі. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 2 з половиною арипени, 

лісочку – 1 арипен. Сплачує на ворога за один рік 3 соліди; за 

інший рік – 1 солід, 3 курчат, 15 яєць. Оре 4 пертики під 

озимину та 2 під яровину. Відробляє польового 1 [день] на 

тиждень в будь-яку сівбу з двома тваринами та 2 дні; 

відробляє підвозне або до Орлеану, або до Ле Ману. 

72. Теудо колон
213

, людина святого Германа, мешкає у 

Септоґілі. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, луки – 1 з половиною арипен, лісочку – 

2 бонуарії. Сплачує так само.  

                                                 
213 Писець спочатку написав «Теудольд», але потім виправив на «Теудо колон».  
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73. Ґунтхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальґіза, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґунтхард і 

Ґунтард, Адальвіс, Ратґільдіс. Мешкають у Септоґілі. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 

1 журнель, луки – 1 з половиною арипен, невеликого лісу – 

1 арипен. Сплачує так само.  

74. Хостульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Ратрудіс, люди святого Германа. Це – їхній син, Рандульф. 

Мешкає у Септоґілі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 7 бонуаріїв та 1 журнель, луки – 1 арипен, лісочку – 

1 арипен. Сплачує так само.  

75. Райнарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Амальґардіс, люди святого Германа. Це – їхні син чи доньки: 

Раґанхарій, Амальхарій, Райнґардіс, Анґільґардіс. Мешкає у 

Мурцинкті. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 6 

бонуаріїв та 1 журнель, винограднику – половину арипена, 

луки – так само. Сплачує так само.  

76. Ермхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґізентрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Альбуїн, 

Євгенія. Мешкає у Мурцинкті. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен та дві частини арипена. Сплачує так 

само.  

77. Ратбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільдара, люди святого Германа. Це – їхня донька: Хільдуїс. 

Мешкає в Мурцинкті. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 

так само. Сплачує так само.  

78. Флодеверт чужинець і дружина його, колона з Сікка 

Валле на імʼя Акліна. Це – їхня донька: Флодеверґа. Мешкає 

у Мурцинкті. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – половину арипена. Сплачує 

12 денаріїв та решту так само.  

79. Ерменард колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерменвіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Хільдоард, 
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Ерменґільдіс. Та Леутхад, його товариш, колон. Мешкають в 

Мурцинкті. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так само. 

Сплачують так само.  

80. Арнульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Ансільдіс; та Берільдіс, люди святого Германа. Мешкають в 

Мурцинкті. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Сплачують так само. 

81. Арткарій серв і дружина його, колона на імʼя 

Амальберґа, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Ареґільдіс, Амальґільдіс, Бертеґундіс. Мешкає в Мурцинкті. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує 

так само.  

82. Рестоїн серв. І Леудеґарій серв і дружина його, 

колона на імʼя Плектрудіс, люди святого Германа. Це – їхні 

діти: Леуткарій, Леутхарій. Мешкають в Мурцинкті. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – половину арипена. Сплачують так само.  

83. Альтґрім колон і дружина його, колона на імʼя 

Інґальхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Сеґенанд, Інґальсіндіс, Більхільдіс, Беніна. Мешкає в 

Урсвілларі
214

. Тримає 1 вільний манс. Має орної землі 

11 бонуаріїв, винограднику – дві частини арипена, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

84. Ерменінґ колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґріма, люди святого Германа. Мешкає в Урсвілларі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 1 арипен. Сплачує 

так само.  

85. Ардоїн чужинець і дружина його, колона на імʼя 

Ґунтхільдіс, люди святого Германа; та Бертоломей, його 

                                                 
214 Суч. комуна Орвільє, деп. Івлін, в 5 км на захід від Беконсель.  
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товариш, серв, і дружина його, на імʼя Ґрімоена, люди 

святого Германа. Це – їхня донька: Ґрімберґа. Ці двоє 

мешкають в Мурцинкті. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 5 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена. Сплачують так само.  

 

Про тих, что за кожен рік сплачують 12 денаріїв на 

ворога. 

86. Адальберт колон і дружина його, на імʼя 

Бернеґундіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Берноїн, 

Хільтберт, Адальбурґіс. Мешкає в Мурцинкті. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена, луки – 2 арипени. Сплачує на ворога 

12 денаріїв, а решту відробляє так само.  

87. Варнуїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільделіндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Хільдемунд, Хільдебод, Хільдісіндіс. Мешкає в Септоґілі. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, луки 

– половину арипена, лісочку – 1 бонуарій. Сплачує так само.  

88. Фредеверт колон і дружина його, колона на імʼя 

Альдеґундіс, люди святого Германа. Це – їхній син, Фредерн. 

Та Нітхард, товариш його, колон, людина святого Германа. 

Мешкають в Септоґілі. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 7 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачують так 

само.  

89. Адальхард колон і дружина його, колона з бенефіція 

пресвітера Ґіслольда, на імʼя Райноїльдіс, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Бертедруді, Адальґардіс, Адаліндіс, 

Данаїльдіс. І Хільдульф, товариш його, колон, і дружина 

його, колона на імʼя Бадоїльдіс з Сікка Валле, люди святого 

Германа. Це – їхні діти: Теудульф, Ґодальрада, Бальтафлідіс, 

Юнільдіс, Бернард, Бальдасар. Ці двоє мешкають в 

Тонтонікурті. Тримають половину вільного мансу, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен. Сплачують 

так само.  
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90. Авілан колон і дружина його, колона на імʼя 

Рікфріда, люди святого Германа. Це – їхні діти: Констабіліс, 

Фредерік, Ерментарій, Фредеверт, Авелонія. Мешкає в 

Тонтонікурті. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 4 бонуарії, винограднику – половину арипена. Сплачує 

так само.  

91. Ісаак колон і дружина його, колона на імʼя Ерліндіс, 

люди святого Германа. Це – його доньки: Ізіґільдіс, 

Ерледрудіс. Мешкає в Тонтонікурті. Тримає половину 

вільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– половину арипена. Сплачує так само. 

 

Про тих, что сплачують баранів. 

92. Ґодовольд колон і Ермінґ колон, люди святого 

Германа, і дружина його, рабиня пана абата на імʼя 

Ґунделіндіс. Ці двоє мешкають в Септоґілі. Тримають 

половину вільного мансу, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

луки – 4 арипени. Сплачує 1 барана, курчат та яйця, та 

польовий відробіток як вищезазначені.  

93. Ґрімольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Бертхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґрімхарій, 

Ґрімбод, Беренґардіс. Мешкає в Мурцинкті. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– половину арипена. Сплачує 1 барана, курчат та яйця, та 

відробляє так само.  

94. Йосеф колон і дружина його, колона на імʼя 

Альтберта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Теутберт, 

Йосепія. Мешкає в Септоґілі. Тримає половину мансу, що 

має орної землі 6 бонуаріїв. Сплачує так само.  

95. Фрутлен колон, людина святого Германа. Мешкає в 

Септоґілі. Тримає половину мансу, що має орної землі 

6 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачує так само.  
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96. Маданульф з Буксита
215

 мешкає в Септоґілі. Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

луки – третю частину арипена. Відробляє так само.  

97. Варальд колон і дружина його, колона на імʼя 

Рікліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Валанд, 

Вальманн, Варатліндіс. Мешкає в Мурцинкті. Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 4 пертики, луки – половину арипена. 

Сплачує барана, 3 курчат, 15 яєць; оре дві пертики під 

озимину та одну під яровину.  

98. Бернард колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґрімхільдіс, люди святого Германа. Це – їхня донька, 

Ґрімбурґіс. Мешкає в Мурцинкті. Тримає половину мансу, 

що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – дві частини 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

99. Аутберт колон і дружина його, на імʼя Інґрісма, 

люди святого Германа. Мешкає в Септоґілі. Тримає 

половину мансу, що має орної землі 4 бонуарії, луки – 

половину арипена. Сплачує так само.  

100. Фрутрудіс колона і діти її: Фродрік, Флавія, 

Флотхільдіс, люди святого Германа. Мешкає в Септоґілі. 

Тримає половину мансу, що має орної землі 4 бонуарії, луки 

– 1 арипен. Сплачує так само.  

101. Ратбольд колон та дружина його, колона на імʼя 

Леутсінда, люди святого Германа. Це – їхній син: Леутбранд. 

І Ґрімхарій колон і дружина його, Еркантрудіс, люди святого 

Германа. Ці двоє мешкають в Тонтонікурті. Тримають 

1 унцію
216

, що має орної землі 2 бонуарії, винограднику – 

половину арипена. Сплачують курчат та яйця; орють дві 

пертики під озимину та одну – під яровину.  

                                                 
215 Можливими є в рівній мірі два варіанти: Буассі-Можі, головна комуна фіску 

Буксид, якому присвячено розділ ХIII, або Буассі-санс-Авуар в 6 км на схід від 

Оржерю.  
216 Оскільки унція дорівнює приблизно 210 м2, це аж ніяк не може співпадати із 

2 бонуаріями. Відповідно, треба припустити тут і далі помилку замість поняття 

«манс».  
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102. Ґірохільдіс, колона святого Германа. Це – її діти: 

Ґіроард, Ґіруїн. Мешкає в Септоґілі. Тримає 1 унцію, що має 

орної землі 2 з половиною бонуарії. Відробляє [так само].  

103. Фрутлаїк колон і дружина його, колона на імʼя 

Онрада, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фротланд, 

Сальваліндіс, Маврея. Мешкає в Рікмарівіллі. Тримає 

1 унцію, що має орної землі 4 бонуарії. Сплачує на ворога 

2 денарії, курчат та яйця, та інше.  

104. Фрутґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальґардіс, люди святого Германа. Це – їхній син, 

Фрутґільд. Мешкає в Мурцинкті. Тримає половину вільного 

мансу, що має орної землі 4 бонуарії, луки – половину 

арипена. Сплачує 4 денарія, курчат та яйця.  

 

Про госпітів. 

105. Флудоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Айрісма, люди святого Германа. Це – їхні діти: Айрульф, 

Фредерік, Фладрудіс. Мешкає в Тонтонікурті. Тримає 

госпіцій, що має орної землі 2 бонуарії. Сплачує 3 курчат, 

15 яєць; оре 1 пертику під озимину та 1 – під яровину; та 

1 день; та сплачує 4 денарії.  

106. Ґрімбольд колон і дружина його, на імʼя Анстасія, 

люди святого Германа. Це – їхній син: Райнбольд. Мешкає в 

Септоґілі. Тримає госпіцій, що має орної землі 1 з 

половиною бонуарій. Сплачує курчат та яйця і 1 день.  

107. Бернехарій колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Інґрісма. Це – їхні діти: Бернехард, Бернеїльдіс. Мешкає в 

Септоґілі. Тримає госпіцій, що має орної землі половину 

бонуарія. Сплачує курчат та яйця та відробляє так само.  

108. Айнбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґрімліндіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ґрімфред, 

Айнільдіс. Мешкає в Септоґілі. Тримає госпіцій, що має 

орної [землі] половину бонуарія, луки – половину арипенна. 

Сплачує курчат та яйця; та відробляє так само.  
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109. Алафій колон, людина святого Германа: дружина 

його та діти не належать святому Герману. Тримає госпіцій. 

Сплачує курчат та яйця, та 1 день.  

110. Ерканрік колон, людина святого Германа, і 

дружина його та діти не є святого Германа. Мешкає в 

Септоґілі. Тримає госпіцій, що має орної землі 1 бонуарій. 

Сплачує так само.  

111. Аклехільдіс колона і діти її, Бертульф, Бертхільдіс, 

люди святого Германа. Мешкає в Септоґілі. Тримає госпіцій, 

що має орної землі половину бонуарія, луки – 1 арипен. 

Сплачує так само.  

112. В окрузі Бове є дві жінки, яких кличуть одну – 

Амальсіндіс, та іншу кличуть Емільтрудіс; та віддали себе в 

службу святому Герману, Паризького міста єпископу, із 

нащадками своїми, з однією свічкою. Є з народження їхнього 

одна жінка на імʼя Аделаїдіс; донька її на імʼя Фредебурґіс. 

Сестра Аделаїдіс, Альпаїдіс. Знаходяться у Банноїді. Також 

інший на імʼя Вальтерій, родич їхній
217

.  

 

Про деканію Раґенульфа 

113. Раґенульф, колон і декан, та дружина його на імʼя 

Ерканільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ранбод, 

Ерканрада. І товариш його, Нохелен, святого Германа. Ці 

двоє мешкають в Ульміді
218

. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 8 з половиною бонуаріїв, винограднику – дві 

частини арипена, луки – 2 з половиною арипени. Сплачують 

в один рік 3 соліди на ворога, на інший рік – 1 солід. Орють 

4 пертики під озимину, 2 – під яровину. 3 курчатка та 

15 яєць. Відробляють підвозне, як і інші. Відробляють 

польове з двома тваринами та два дні: коли ж польове не 

відробляють, працюють 3 дні.  

114. Морель колон і діти його, Адельрік, Арвен, Ада, 

Райнсінта, Вінеґардіс, люди святого Германа. Мешкає в 

                                                 
217 Цей параграф є вставкою відносно сучасною до написання усього тексту.  
218 Суч. комуна Омуа (Osmoy), деп. Івлін, 4 км на північ від Оржерю.  
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Ульміді. Тримає 1 великий манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, луки – 1 арипен, винограднику – половину 

арипена. Сплачує так само.  

115. Фротбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґодельхільдіс. Це – їхні діти: Ґода, Фрамнольд. І товариш 

його, Фротхад. Люди святого Германа. Мешкають в Ульміді. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, 

луки – 1 арипен та дві частини іншого. Сплачують так само.  

116. Крістей колон і дружина його, колона на імʼя 

Росібія, люди святого Германа. Це – їхні діти: Арнульф, 

Ґохеарій, Ерхер. Мешкає в Ульміді. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само.  

117. Вільхарій... і дружина його, колона на імʼя 

Ґрімхільдіс, люди святого Германа: Адхельсад є їхнім сином. 

І товариш його, Вітбольд, серв. Люди святого Германа. 

Мешкають в Ульміді. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен. Сплачують так само.  

118. Ґодельбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Ардрада; і товариш його, Акард, колон, і дружина його на 

імʼя Ермінґа, рабиня. Ці двоє тримають 1 сервільний манс, 

що має орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, 

луки – половину арипена. Сплачують так само.  

119. Айрбольд серв і дружина його, рабиня з братської 

целли
219

 на імʼя Ґодальтрудіс, люди святого Германа. 

Мешкають в Ульміді. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – четверту частину арипена. Сплачує так само.  

 

Про Віллу Фларсани
220

. 

120. Ерканрад колон і дружина його, колона на імʼя 

Датла, люди святого Германа. Мешкає у Фларсаневіллі. 

                                                 
219 Тобто з монастирського господарства, дворова рабиня.  
220 Суч. комуна Флексанвіль (Flexanville), у 3,5 км на північний схід від Оржерю.  
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Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачує так само.  

121. Утельрік колон і дружина його, колона на імʼя 

Хільтрудіс. Це – їхні діти: Адельмар, Адельтрудіс, Оделіндіс. 

І товариш його, Фрамнольд, і дружина його, колона на імʼя 

Флотґільдіс. Це – їхні діти: Інґільмар, Ерменольд, Ґертрудіс. 

Люди святого Германа. Мешкають у Фларсаневіллі. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – половину 

арипена. Сплачують так само.  

122. Друктоїн колон і дружина його, колона з бенефіція 

Артмара на імʼя Інґоїльдіс. Мешкає у Фларсаневіллі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

 

Про Віллу Фротміра
221

, про братську целлу.  

123. Рандінґ колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґерохідіс. Це – їхні діти: Ранбод, Ранґільдіс. Люди святого 

Германа. Мешкає у Фротмірівіллі. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – дві частини 

арипена. Сплачує так само.  

124. Ґірульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Фротбольда. Це – їхні діти: Хільдебольд, Ґраульф, Ґернільдіс. 

Люди святого Германа. Мешкає у Фротмірівіллі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена. Сплачує так само.  

125. Арнефред колон і дружина його, колона на імʼя 

Фрутбольда. Це – їхні діти: Ґербольд, Ітлефрід, Фрутбольда. 

Люди святого Германа. Мешкає у Фротмірівіллі. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику 

– половину арипена. Сплачує так само.  

                                                 
221 На думку О. Лоньона назва зберіглася в найменуванні ферми Ле Буассон-

Фременвіль в межах комуни Ґарансьєр в 4 км на схід від Оржерю. 
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126. Інґільфрід колон і дружина його, колона на імʼя 

Рікфріда. Це – їхні діти: Вальтарій, Германа. Люди святого 

Германа. Мешкає у Фротмірівіллі. І товариш його, Ґодоїн, і 

дружина його, рабиня на імʼя Айкхільдіс: Ґодіна та 

Ермхільдіс є їхніми дітьми. Тримають 1 вільний манс, що 

має орної землі 7 бонуаріїв, винограднику – дві частини 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачують так само.  

 

Про Браоґіл
222

, про братську целлу. 

127. Леутберт, колон з Ґіліаку
223

, і дружина його, 

колона на імʼя Адаліндіс. Це – їхні діти: Аделольд, Теудольд, 

Адельсад, Беніпсія. І товариш його, Ерканрік, серв, і дружина 

його, колона на імʼя Франдільдіс. Це – їхні діти: Дада, 

Ґунтліндіс, Ґундрада, Фротрудіс. Люди святого Германа. 

Мешкає в Браоґілі. Тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 6 з половиною бонуаріїв, винограднику – половину 

арипена, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

128. Ґульфрад, колон. Це – його діти: Теутланд, 

Теутґарій, Теутхільдіс. Люди святого Германа. Мешкає в 

Браоґілі. Тримає вільний манс, що має орної землі 6 з 

половиною бонуаріїв, винограднику – половину арипена, 

луки – так само. Сплачує так само.  

129. Аклоїн колон і дружина його, вільна. Це – їхні 

діти: Бенедикт, Бертхарій, Бенедикта, Флавільдіс. Люди 

святого Германа. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – половину арипена. Сплачує так 

само.  

 

                                                 
222 Ле Брьой (Le Breuil) в межах комуни Ґарансьєр, деп. Івлін, 6 км на схід від 

Оржерю.  
223 Суч. комуна Жії-ле-Сіто (Gilly-lès-Cîteaux), деп. Кот-дʼОр у Бургундії. Це 

місце належало абатству з часів самого святого Германа та містило пріорат. У 

березні 1300 р. Жії (Ґіліак) проданий абатом Жаном III абатству Сіто, що 

відобразилось у назві.  
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Про Варенцери
224

.  

130. Берноїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Берта. Це – їхні діти: Бернехард, Деотімія. Люди святого 

Германа. Мешкає у Варенцерах. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки 

– так само. Сплачує так само.  

131. Фротланд колон і дружина його, колона на імʼя 

Віна, люди святого Германа. Це – їхні діти: Віневольд, 

Вінеґарій, Фродеріндіс. І товариш його, Віллебольд, людина 

святого Германа. Мешкає у Варенцерах. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена. Сплачує так само. Сюди аж до целли. 

 

Про Бублу
225

.  

132. Бернульф колон і дружина його, на імʼя Теутліндіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти: Атліндіс, Теутхільдіс, 

Бернеґардіс. І товариш його на імʼя Теутфрід, колон, і 

дружина його, колона на імʼя Флотхільдіс. Це – їхні діти: 

Теутберт, Бертліндіс. Та Сінґеверт. Люди святого Германа. 

Ці троє мешкають в Бублі. Тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

133. Ермоард колон і дружина його, колона на імʼя 

Раґенанта, люди святого Германа. Це – їхні діти: Урсініан, 

Бертрамн, Ермоїн. Мешкає в Бублі. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 8 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен. Сплачує так само.  

134. Фроттрудіс, колона святого Германа. Це – її діти: 

Фротберт, Фротхарій, Фротард, Фротмунд, Фротліндіс, 

Раґамбурґіс. Мешкає в Бублі. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 8 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен. Сплачує так само.  

 

                                                 
224 Суч. комуна Ґарансьєр, деп. Івлін, 4 км на схід від Оржерю.  
225 Bubla згадана вже у розділі 21 під назвою Бола.   
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Про Альтоґіл 

135. Фротмунд колон, людина святого Германа; та 

Фроткарій і дружина його... на імʼя Бернеґільдіс, люди 

святого Германа. Мешкають в Альтоґілі. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 з 

половиною арипен, луки – половину арипена. Сплачують так 

само.  

136. Фротберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Лантфріда, люди святого Германа: Фротберта є їхньою 

донькою. Та Валанд колон і дружина його, колона на імʼя 

Бертільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Фротлінд, 

Астранд. Та Лантсінд і дружина його, колона на імʼя 

Альцисма, люди святого Германа. Це – їхні діти: Лантард, 

Лантсінда. Ці троє мешкають в Альтоґілі. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, луки – 

1 арипен.  

 

Про Віллу Фарона
226

. 

137. Хільдеґарій колон, людина святого Германа, і 

дружина його, вільна на імʼя Авалонія. Мешкає у Віллі 

Фарона. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв та 2 журнеля, винограднику – 2 з половиною 

арипени, луки – так само. Сплачує за один рік 3 соліди, за 

інший – 1 солід. Оре під озимину 8 пертик, під яровину – 4. 

Відробляє польове з двома тваринами в будь-який тиждень у 

кожну сівбу, та 2 дні, і підвозного відробітку – так як і інші. 

Курчат та яйця не сплачує.  

138. Ґульфард колон і дружина його, колона на імʼя 

Датлефреда: Ансфреда є їхньою донькою. Люди святого 

Германа. Мешкає у Віллі Фарона. Тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 5 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

половину арипена, луки – так само. Сплачує за один рік – 

3 соліди, за інший рік – 1 солід. Оре під озимину – 4 пертики, 

                                                 
226 Феранвіль в межах теперішньої комуни Флексанвіль в 4,5 км на північний схід 

від Оржерю.  
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під яровину – 2 пертики. Відробляє польове з двома 

тваринами в будь-який тиждень, та 2 дні, та підвозний 

відробіток – як і інші.  

139. Дерольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Райнтрудіс: це – їхній син, Андрей. І товариш його, Інкбальд, 

серв, людина святого Германа. Мешкає у Віллі Фарона. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 2 арипени. 

Сплачує так само.  

140. Альдрада, колона святого Германа: Альдара є її 

донькою. І товаришка її і донька, Адальґуїс: і Ґунтеґіз є її 

сином. Люди святого Германа. Мешкають у Віллі Фарона. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. Сплачують так 

само.  

141. Блідрамн колон і дружина його, Інґа, колона, люди 

святого Германа: Блідірік є їхнім сином. І товариш його 

Адхелеґій колон, людина святого Германа. Мешкають у 

Віллі Фарона. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – третю частину арипена, луки – 

1 [арипен]. Сплачують так само.  

142. Аделард колон, людина святого Германа, мешкає у 

Вілларцерліс
227

. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 2 арипени. 

Відробляє дві риги, а інше сплачує так само.  

143. Адремар колон, людина святого Германа. І 

товариш його, Арткарій колон і дружина його, колона 

Мадрехільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Фрудольд, Мадрісма. Мешкають у Вілларцелліс. Тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 12 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена, луки – 1 арипен, лісу – 

2 бонуарії. Сплачують так само, як і інші.  

                                                 
227 Населений пункт Вілларсо (Villarceaux), що в часи О. Лоньона існував в межах 

комуни Вільє-ле-Майо (Villiers-le-Mahieu) в 6,5 км на північний схід від Оржерю.  
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144. Ерканфред серв і дружина його, колона з бенефіція 

Ерканмара на імʼя Петрісма, люди святого Германа. Мешкає 

у Віллі Фараона. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – 1 з 

половиною арипен. Сплачує так само. 

145. Ерканрік колон і дружина його, колона Аделіва, 

люди святого Германа: Ерканґарій є їхнім сином. Мешкає у 

Фларсаневіллі. Тримає половину вільного мансу, що має 

орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

2 арипени. Сплачує в один рік 18 денаріїв, в інший рік – 

6 денаріїв; 3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 2 пертики. 

Відробляє 2 дні в будь-який тиждень.  

146. Острехарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґотліндіс, люди святого Германа. Мешкає у Фларсаневіллі. 

Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

3 бонуарії, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Сплачує в один рік 6 денаріїв, в інший рік – 

18 денаріїв. Оре під озимину 2 пертики, під яровину – 

1 пертику. Відробляє в один тиждень 2 дні, в інший тиждень 

– 1 день.  

 

Про тих, кто сплачує баранів.  

147. Ґундоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Валантрудіс, люди святого Германа: Вандальберґа є їхньою 

донькою. І товариш його, Райнмар, і дружина його, рабиня 

на імʼя Фредеїльдіс: Раґенарій є їхнім сином. Мешкають в 

Ульміді. Тримають половину вільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – половину 

арипена. Сплачує 1 барана кожен рік, 3 курчат, 15 яєць. Оре 

чотири пертики під озимину, дві – під яровину; та відробляє 

2 дні в будь-який тиждень.  

148. Раґенульф колон, людина святого Германа, мешкає 

в Ульміді. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 6 бонуаріїв, луки – третю частину арипена. Сплачує так 

само.  
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149. Мартоїн колон, людина святого Германа, мешкає у 

Віллі Фараона. Тримає половину вільного мансу, що має 

орної землі 3 бонуарії, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

150. Еркансінд колон і дружина його, колона на імʼя 

Лізевер, люди святого Германа. Мешкає в Альтоґілі. Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 5 з половиною 

бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачує так само.  

151. Сеґемар колон, людина святого Германа, мешкає у 

Фароневіллі. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен. 

Сплачує так само.  

152. Бернеґауд колон і дружина його, колона на імʼя 

Фрадохіс: Бертґардіс є їхньою донькою. Мешкає у 

Фароневіллі. Тримає половину вільного мансу, що має орної 

землі 5 бонуаріїв, луки – 2 з половиною арипени. Сплачує за 

будь-який рік 10 денаріїв, 3 курчат, 15 яєць. Відробляє 1 ригу 

та будь-який тиждень 1 день.  

153. Еодо, людина святого Германа, колон, мешкає у 

Фротмірівіллі. Тримає половину вільного мансу, що має 

орної землі 4 бонуарії. Сплачує 1 барана, 3 курчат, яйця... Під 

озимину 2 пертики, під яровину – 1. Відробляє 2 дні в один 

тиждень, в інший – 1.  

154. Ґодельбольд серв і дружина його на імʼя Берґа, 

колона святого Германа з Целли
228

, мешкають у Ціолах. 

Тримають половину сервільного мансу, що має орної землі 

4 бонуарії. Сплачує так само.  

155. Анно колон і дружина його, колона Еркаїнфреда, 

люди святого Германа, мешкають у Фларсаневіллі. 

Тримають половину вільного мансу, що має орної землі 4 з 

половиною бонуарії, винограднику – половину арипена, луки 

– 1 з половиною арипен. Сплачують так само.  

156. Бальсмунд колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Бріза, люди святого Германа, мешкають в Поціолах. 

                                                 
228 На думку О. Лоньона це – Целла Екваліна, див. опис III.  
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Тримають половину сервільного мансу, що має орної землі 

4 бонуарії. Ці не сплачують курчат та яйця; [інше] сплачують 

так само.  

157. Адельмунд колон і дружина його, Інґальберґа, 

рабиня, люди святого Германа, мешкають в Поціолах. 

Тримає половину сервільного мансу, що має орної землі 

4 бонуарії. Сплачує так само. І Давид, його товариш, колон 

святого Германа з Мантоли, і дружина його, рабиня на імʼя 

Адальберта: Адальґіз є їхнім сином. 

158. Інґальберт, серв святого Германа, і дружина його, 

чужинка, мешкають в Поціолах. Тримає половину 

сервільного мансу, що має орної землі 3 з половиною 

бонуарії. Сплачує так само.  

 

159. У Макснілі Баданрете
229

 є одна ділянка 

млинарська. Мусить же той млин давати десять модіїв 

хлібу, інший же 5 модіїв зерна. Землі ж орної навколо млину 

3 бонуарії, луки – 3 арипени; 4 госпіції, які сплачують 

4 денарії кожна. Належить же та земля прибавкою до 

фіску Спікарії
230

. На іншому березі річки Меданти
231

, яка 

там є, орної землі та луки між двома шляхами до Септи і 

аж до Сорти, вся земля є святого Германа
232

. 

 

Про госпіції. 

160. Райнхарій чужинець і дружина його, колона на 

імʼя Теутґардіс, люди святого Германа, з дітьми своїми. 

Мешкає в Ульміделі. Тримає госпіцій, що має орної землі 

1 бонуарій. Сплачує курчат та яйця, і один день.  

                                                 
229 Суч. комуна Ле-Меній-Сімон, деп. Ер і Луар.  
230 Пізніше, у ХVI ст. відомий у написанні Espiez, Espiaiz. Млин, про який 

йдеться, розміщувався на р. Вокульор в межах комуни Моншове в 9 км на 

північний захід від Оржерю. 
231 Стара назва р. Вокульор, що впадає у Сену в районі міста Мант, яке власне і 

отримало від неї свою назву.  
232 Весь цей параграф доданий у Х ст. на порожньому місці, що відокремлює опис 

мансів від опису госпіцій.  
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161. Хелпуїн колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Хайрфріда, люди святого Германа: Айрфрід є їхнім сином. 

Мешкає в Ульміді. Тримає госпіцій, що має орної землі 

2 журнеля. Відробляє так само.  

162. Раґамфред колон і дружина його, колона на імʼя 

Ермехільдіс, люди святого Германа: Раґамберґа є їхньою 

донькою. Мешкає в Ульміді. Тримає госпіцій, що має орної 

землі 2 журнеля. Відробляє 1 день, нічого більше та не 

сплачує курчат.  

163. Адальґіз колон, людина святого Германа, мешкає в 

Ульміді. Тримає госпіцій, що має орної землі 2 журнеля. 

Сплачує курчат та яйця, та 1 день.  

164. Леутхарій колон і дружина його, чужинка на імʼя 

Ойверта. Мешкає в Ульміді. Тримає госпіцій, що має орної 

землі 1 журнель. Сплачує так само.  

165. Раґамберт колон і дружина його, колона на імʼя 

Актіла, люди святого Германа: Ґрімбольд є їхнім сином. 

Мешкає в Ульміді. Тримає госпіцій, що має орної землі 

2 журнеля. Відробляє так само.  

166. Ерлоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґерліндіс, люди святого Германа. Мешкає в Альтоґілі. 

Тримає госпіцій, що має орної землі 1 журнель. Відробляє 

так само.  

167. Георгій, колон святого Германа, в Браоґілі, тримає 

госпіцій, що має орної землі 2 бонуарії. Сплачує курчат та 

яйця, та 2 денарії. Оре під озимину 1 пертику, під яровину – 

1, та відробляє 2 дні на один тиждень, на інший – 1 день.  

168. Амальґундіс, колона святого Германа. Це – її діти: 

Вінерамн, Аделульф, Фротґарій. Мешкає у Віллі Фротміра. 

Тримає 1 госпіцій. Сплачує 3 курчат та 15 яєць; та в жнива в 

будь-який тиждень 1 день. 

169. Бертхад колон і матір його, колона на імʼя 

Острехільдіс, люди святого Германа. Мешкає у 

Фларсаневіллі. Тримає 1 госпіцій, що має орної землі 
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5 бонуаріїв. Відробляє в будь-який тиждень 1 день. Сплачує 

3 курчат та 15 яєць.  

170. Бернеґарій колон, людина святого Германа; і 

товариш його, серв на імʼя Ратбольд, і дружина його, колона 

на імʼя Фротхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

Ратхарій, Фротхайд. Ці двоє мешкають в Камборті
233

. 

Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

луки – 1 арипен. Сплачують так само.  

Цей манс сплачує бика.  

171. Грегорій колон, людина святого Германа, чиї 

дружина та діти не належать святому Герману. І брат його, 

Раґамфред колон, людина святого Германа. І Теутґауд колон 

і дружина його, колона Грегорія, люди святого Германа....
234

 

172. Хунрок, сакс, тримає 2 вільних манси. Один із них 

знаходиться у Віллі Фларсани: має орної землі 7 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 з половиною арипен. 

Сплачує 3 соліди за один рік та за інший рік – 1 солід, 3 

курчат, 15 яєць, а інше – як за цілий манс. Інший знаходиться 

в Подвірʼї Аґліна
235

: має орної землі 15 бонуаріїв. Надходить 

звідти 5 солідів, але більше нічого за це не відробляє.  

173. Бернард колон і дружина його, Іделінґа, колона 

святого Германа з Вілли
236

. Мешкає в Бісконцеллі. Це – їхні 

діти: Інґлізей, Іділард, Бермод, Хільдеґардіс, Елісабія, Ґероїс. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 10 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – так само, лісосіки – 

2 бонуарії.  

174. Петро, колон святого Германа і дружина його, 

вільна.... Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

7 бонуаріїв, луки – 1 арипен, винограднику – 3 арипени.  

                                                 
233 Шамбор (Chambort), що розміщувався в межах комуни Жуар-Понтшартрен, 

деп. Івлін, 17 км на схід від Оржерю.  
234 Далі відсутній цілий аркуш. 
235 Суч. комуна Еланкур (Elancourt) в 20 км на схід від Оржерю та в 3 км від 

Жуар-Понтшартрен, деп. Івлін.  
236 Трактується як Вілла Фароніс, або як Вілламільт, або навіть як Вілла над 

Морем.  
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Про Віллу Андріґ 

175. Бернеард колон, людина святого Германа, і 

дружина його, зайшла на імʼя Берта. І товариш його, Бертоїн 

колон, і дружина його, колона на імʼя Іземберґа, люди 

святого Германа. Це – їхні діти: Ізенґауд, Бертфріда, 

Ґодальрік. Мешкають у Віллі Андріґ. Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 11 бонуаріїв, луки – 1 арипен. 

Сплачує у будь-який рік 12 денаріїв, 3 курчат, 15 яєць. Оре 

під озимину 3 пертики, під яровину – 2. Відробляє польове та 

дні як і інші.  

176. Нодельсінґ прийшлий і дружина його, колона на 

імʼя Ізенґільдіс
237

... Це – їхні діти: Інсенґарій, Фрамнільдіс. І 

товариш його, колон з Вілламільт, і дружина його на імʼя 

Бертовільдіс, люди святого Германа. Мешкають в 

Андріґвіллі. Тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, луки – половину арипена. Сплачує так само.  

177. Бернільдіс, колона святого Германа. Це – її діти: 

Берновін, Ґірліндіс, Аклоард, Берта. Мешкає у Віллі Андріґ. 

Тримає госпіцій, що має орної землі 4 бонуарії. Сплачує 

3 курчат, 15 яєць. Оре під озимину 4 пертики, під яровину – 

так само; та відробляє в будь-який тиждень 1 день.  

178. Ґірберт колон, людина святого Германа, мешкає в 

Андріґвіллі. Тримає госпіцій, що має орної землі 2 бонуарії. 

Відробляє в будь-який тиждень 1 день. 3 курчат, 15 яєць.  

179. Ратмунд колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Хельтрудіс, люди святого Германа. І товариш його на імʼя 

Вілебольд. Мешкають в Камборті. Тримають 1 вільний манс, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Сплачують 

1 барана, 3 курчат, 15 яєць. Відробляють риги, польове, 

ручній роботи та роблять огорожу.  

180. Бернеґарій колон, людина святого Германа. І 

товариш його серв на імʼя Ратбольд, і дружина його на імʼя 

Фротхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: Ратхарій, 

                                                 
237 Далі пропущено два чи три слова. 
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Фротхайдіс. Ці двоє мешкають в Камборті. Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 1 арипен. 

Сплачують так само
238

.  

181. Ратмунд, серв, тримає 1 госпіцій. Сплачує 

3 курчат, 15 яєць, в будь-який тиждень – 1 день.  

182. Це – люди, які себе передали під люмінарію 

святого Германа:  

Хільдеґарн, Альдрік, Теудо, Ґунтхарій, Фрутлен, 

Флодоїн, Хільдульф, Адальхард, Ерментарій, Натбольд, 

Арткарій, Райнард, Ґрімольд, Арнульф, Альтґрім, Ермінґ, 

Фредеверт, Ґодовольд, Фрутлеґій, Ерменард. 

183. Ці також під люмінарією:  

Давид, Бернін, Ґауґій, Альдуїн, Фрудольд, Нодальхарій, 

Ерменґарій, Радуїн, Альмедік, Ерменґардіс, Надал, Беньямін, 

Бернард, Теутхарій, Лантберт, Еркханарій, Аюльф, 

Інґальрад, Х[айр]карій, Ротмунд. 

В деканії Реґенульфа:  

Раґенульф, Маврель, Вільхарій, Фротбольд, Ерканфред, 

Ґульфард, Фрудін, Ермхер, Ульфард, Бослін, Берновін, 

Гріоргій, Ерканрік, Радінґ, Арнефред, Ґірульф, Фротланд, 

Крістей, Ґодальбольд, Арткарій.  

 

 

                                                 
238 Параграф 180 точно повторює текст параграфу 170, що вказує на помилку 

того, хто проводив огляд. Однак залишається питання на кого із сусідів по віллі 

тоді вказує вислів «сплачує так само»? 
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ХХV. [Короткий огляд] Вілли Мансіони
239

, що 

знаходиться в окрузі Пуассі. 

1. Є в Мансіонах господський манс з будинком та 

іншими спорудами в достатній кількості. Є там старого 

винограднику 46 арипенів, нового, що насадив пан Ірмінон, 

4 арипени, де можна зібрати 100 модіїв вина. Господської 

землі між Мансіонами та Камборціаком
240

 є 7 культур та 

1 маленьке поле, що мають 220 бонуаріїв, та 1 острів, який 

розчистив від лісу пан Ірмінон, на якому міститься 

6 бонуаріїв та можна посіяти 650 модіїв пшениці та жита; 

луки – 110 арипенів, з яких можна зібрати 100 возів сіна.  

Є в Ліді
241

 лісу, за оцінкою, усього в обході 3 льє, в 

якому можна вигодувати 200 свиней. Є в Креві
242

 лісу усього 

в обході, як оцінено, 2 льє, в якому можна вигодувати 

150 свиней. Є там 2 дрібних ліски для випасу поросят.  

2. Є там 2 церкви. Одна в Мансіонах
243

 та інша в 

Камборціаці
244

, з будинками та іншими будівлями. Належать 

до них 3 госпіції. Один із них сплачує 16 денаріїв, 3 курчат, 

15 яєць. А ті два сплачують 1 солід срібла, 3 курчат, 15 яєць, 

два вози дров. Та орють 4 пертики під озимину та 2 під 

яровину. Є у пресвітера та тих [тримачів госпіціїв] 

винограднику 4 арипени, орної землі 35 бонуаріїв, луки – 

8 арипенів. Мансів є три з половиною.  

 

                                                 
239 Суч. місто Мезон-Лафіт (Maisons-Laffitt; деп. Івлін), що до 1882 р. було 

комуною під назвою Мезон-сюр-Сен та відносилось до деканії Пуассі. Поряд, на 

р. Сена, і зараз існує острів.  
240 Суч. комуна Шамбурсі в 10 км на південний захід від Мезон-Лафіт.  
241 Ліс Ле (Laye) зберігся досі під назвою Сен-Жермен-ан-Ле та займає площу 

3500 га між містами Мезон-Лафіт та Сен-Жермен-ан-Ле, що знаходяться на краю 

лісу. На південно-західній межі лісу лежать місто Пуассі та комуна Шамбурсі.   
242 Ліс Крюї (Cruye, також Crocidis в джерелах ХI ст.) з ХVIII ст. змінив назву на 

Марлі. Займає площу 2000 га та відділенний від лісу Ле лише неширокою смугою 

земель, зайнятих комунами Шамбурсі та Сен-Жермен-ан-Ле.  
243 Церква Сен-Ніколя в Мезон-Лафіт. Сьогоднішня будівля споруджена у 1868-

1885 рр.  
244 Церква Сен-Сатурнен або Сент-Клотільд, нинішня будівля якої датується 

ХII століттям.  
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Про Камбурціак 

3. Крістінґауд колон і дружина його.... на імʼя 

Амальтрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти:...
245

 

Мешкають в Камбурціаці. Тримають 1 вільний манс, де має 

орної землі 11 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 

2 арипени. Сплачує на ворога або 4 соліди, або половину 

бика; вина до каноніки – 1 модій, та 4 денарія в якості 

ліньяриції, та 4 денарії за свою голову: за те отримають 

право на випас. На третій рік – 1 ярку; та на подвірʼя 

господське притягує навоз, 5 возів на господську культуру; 

так само на третій рік; 1 фут деревини щорічно; сотню 

ґонтин так само щорічно. Оре під озимину 4 пертики, під 

яровину 2 пертики. На лузі косить 4 пертики. 3 курчатка, 

15 яєць. Та в будь-яку сівбу всі тижні відробляє 2 польових 

та 1 день ручного відробітку; відробляє підвозне та молотить 

12 модіїв зерна в господській коморі та відвозить їх до 

монастиря.  

4. Айроард колон, людина святого Германа, тримає 

вільний манс та половину, що мають орної землі 

15 бонуаріїв, винограднику – 3 з половиною арипени. 

Сплачує так само.  

5. Ґаутсарій колон і дружина його на імʼя Ґодальтрудіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти:...
246

 Тримає половину 

вільного мансу, що має орної землі 4 бонуарії, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – половину арипена. Сплачує 

як за половину мансу.  

6. Сікхельм колон і дружина його, рабиня на імʼя 

Ланда. Це – їхні діти: ...
247

 Тримає вільний манс, що має 

орної землі 12 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною 

арипен, луки – 2 арипени. Сплачує так само. Дружина ж його 

або виробляє сарцилю, або сплачує 12 денаріїв.  

                                                 
245 Пропущено місце для чотирьох імен. 
246 Місце для двох імен.  
247 Місце для одного чи двох імен.  
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7. Амальґіз колон, людина святого Германа, має 1 сина-

літа з іншою жінкою з господського фіску...
 248

  та дружину, 

колону з бенефіція Бенона, та з цією жінкою сина чи доньки 

не має. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

1 арипен. Сплачує так само.  

8. Ерлентей колон і дружина його, колона Святої Марії 

на імʼя Хільдеґардіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: 

...
249

 Тримають половину вільного мансу, що має орної землі 

6 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 2 з половиною 

арипени. Сплачує все, що повинен як за половину мансу. Та 

має 1 унцію орної землі, що має три бонуарії, та луки 

1 арипен, яку у спадок від ближніх своїх у вотчину прийняв. 

Обробляє за це 1 пертику під яровину та сплачує за це 

4 денарії.  

9. Альдеґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Адальхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти: ...
250

 

Тримає половину вільного мансу, що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – 1 з половиною арипен, луки – 

так само.  

10. Теутбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Фрамнеїльдіс, люди святого Германа. Це – їхні доньки: ...
251

 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 8 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – 2 арипени. Сплачує так 

само.  

11. Ландолін колон і дружина його, колона на імʼя 

Ільтрудіс, люди святого Германа. Це – їхня донька... Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику 

– 1 з половиною арипен, луки – 1 арипен. Сплачує той самий 

чинш. 

 

                                                 
248 Місце для двох імен.  
249 Місце для двох імен. 
250 Місце для двох імен. 
251 Місце для двох імен. 
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Про Потентіак
252

 

12. Адальхарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ватхільдіс, люди святого Германа. Це – їхні діти...
253

 Тримає 

половину вільного мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

луки – 1 арипен. Сплачує все, що повинен як за половину 

мансу.  

13. Аймард колон і дружина його, колона на імʼя Ґісла, 

люди святого Германа. Це – їхні діти...
254

 Тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі 15 бонуаріїв, винограднику – 

2 арипени, луки – так само. Сплачує так само.  

14. Інґо колон, Інґальрамн колон і Леудрамн колон. 

Теутхард зайшлий та Альґундіс колона, дружина його, люди 

святого Германа. Це є їхня донька... Поміж собою усіма 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 15 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – так само.  

15. Деусадьюва колон і дружина, колона на імʼя 

Євсебія, люди святого Германа. Це – їхні діти...
255

 Ґероард 

зайшлий і дружина його, колона, люди святого Германа. Це – 

їхні діти:...
256

 Поміж собою тримають 1 вільний манс, що має 

орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – так 

само. Сплачують так само.  

16. Радоїн колон і дружина його, колона на імʼя 

Аутрудіс, люди святого Германа. Це – їхні діти...
257

 Ареґарій 

же колон і дружина його, колона на імʼя Ґрімхільдіс. Це – 

їхні діти...
258

 Артґауд колон і дружина його, рабиня, на імʼя 

Хільтрудіс. Це – їхні доньки...
259

 Ці троє братів тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 16 бонуаріїв, 

                                                 
252 Населений пункт Понсі (Poncy), що існував в межах комуни Шамбурсі у 

ХIХ ст. 
253 Місце для трьох імен. 
254 Місце для трьох імен. 
255 Місце для трьох імен.  
256 Місце для двох імен.  
257 Місце для трьох імен. 
258 Місце для трьох імен. 
259 Місце для двох імен. 
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винограднику – 3 арипени, луки – так само. Сплачують так 

само. А вищеназвана рабиня сплачує 12 денаріїв.  

17. Адальфред колон і дружина його, колона на імʼя 

Ермофлідіс, люди святого Германа. Це – їхні діти...
260

 Та 

Ґільтрада колона. Це – їхні діти...
261

 Ці двоє тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику 

– 1 арипен, луки – так само.  

18. Амальґард колон і дружина його, зайшла. Теутманн 

літ і дружина його, люди святого Германа. Це – їхні діти...
262

 

Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – половину арипена, луки – так 

само. Сплачують так само.  

19. Аґард літ і дружина його, колона на імʼя 

Фрамнедрудіс, люди святого Германа. Це – їхній син... 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен. Сплачує на ворога 12 денаріїв та 

4 денарії за свою голову. Сплачує 3 курчат, 15 яєць та 

обробляє антсінгу.  

20. Альтсінд прийшлий і дружина його на імʼя 

Плектрудіс, колона святого Германа. Це – їхні діти...
263

 Та 

Альдрад колон і дружина його, колона на імʼя Аклеїльдіс, 

люди святого Германа. Це – їхні діти...
264

 Ці двоє тримають 

половину вільного мансу, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 2 арипени, луки – 1 арипен. Сплачують 

2 соліди харибана, кожен – 4 денарії та гербатіка – 1 ягня з 

кожного.  

21. Аклехарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Ерменільдіс, люди святого Германа, та без вільних є. 

Тримають четверту частину вільного мансу. Сплачують на 

                                                 
260 Місце для чотирьох імен. 
261 Місце для трьох імен. 
262 Місце для двох імен. 
263 Місце для шести імен. 
264 Місце для трьох імен. 
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ворога 12 денаріїв та 4 денарії за свою голову; та сплачують 

так як і товариші їх 6 модіїв вина.  

22. Аймерік колон і дружина його, колона на імʼя Ґауда, 

люди святого Германа; це – їхні діти...
265

 Інґо колон. 

Інґальрамн колон. Деусадьюва колон. Ермінґ колон і 

дружина його, колона на імʼя Айруїна; це – їхні діти...
266

 

Бертін колон. Фроткарій колон и дружина його, колона на 

імʼя Райноара; це – їхні діти...
267

 Теутхард зайшлий. 

Адальхарій колон. Леудрамн колон. Аймард колон. Інґіна 

колона. Ці 12 тримають половину вільного мансу, що має 

орної землі 5 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени; та 

сплачують 15 модіїв вина і кожен сплачує 4 денарії за свою 

голову, і курчат також, і яйця.  

23. Рестольд... і дружина його, колона на імʼя 

Бенедикта, люди святого Германа. Це – їхні діти...
268

 Тримає 

занедбаний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 

1 арипен. Сплачує за це барана; та оре 4 пертики під озимину 

та 2 під яровину. Нічого більше за те не платить.  

24. Берноаль колон і дружина його, на імʼя Сіґрада. Це 

– їхня донька... Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

4 бонуарії, винограднику – половину арипена, луки – 

1 арипен. Сплачує 1 барана та відробляє 3 дні в будь-який 

тиждень. 3 курчатка, 15 яєць та 4 денарії за свою голову.  

25. Адальґауд колон і дружина його, колона на імʼя 

Адаліндіс. Це – його діти...
269

 Тримає 1 манс, що має орної 

землі 8 бонуаріїв та луки – 3 арипени. Сплачує 1 барана та 

відробляє так само. 

26. Аббо колон, людина святого Германа, має 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 3 арипени. Сплачує так само.  

                                                 
265 Місце для трьох імен. 
266 Місце для двох імен. 
267 Місце для чотирьох імен. 
268 Місце для шести імен. 
269 Місце для трьох імен. 
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27. Ґільтрад колон і дружина його, колона на імʼя Аґія. 

Це – їхні діти...
270

 Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв і сплачує 2 баранів. Решту служб виконує як 

вищезазначені.  

28. Рікбольд колон і дружина його, колона на імʼя 

Берта, люди святого Германа. Це – їхні діти...
271

 Тримає 

половину мансу, що має орної землі 6 бонуаріїв, 

винограднику – половину арипена. Сплачує 1 барана за один 

рік. Оре 2 пертики під озимину та 1 під яровину. Та сплачує 

4 денарії за свою голову, 3 курчат та 15 яєць.  

29. Також Альдеґарій і також Альтсінд тримають 

1 вільний манс, що має орної землі 13 бонуаріїв, 1 арипен 

луки. Сплачують 2 баранів; орють під озимину 4 пертики та 

дві під яровину.  

30. Також Роткарій колон і Аґлехарій та Бертін колони 

тримають інший вільний манс, що має орної землі 

6 бонуаріїв. Сплачує барана та решту служб таким самим 

чином виконують.  

31. Бернард колон; та Ґрімоен колон і дружина його 

колона на імʼя Хільдедрудіс: не мають синів. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, луки – 

3 арипени. Сплачують 2 баранів. Орють обидва 4 пертики під 

озимину та 2 під яровину. Та сплачують так само.  

32. Також Адальфред колон тримає 1 вільний манс, що 

має орної землі 4 бонуарії. Сплачує 1 барана та відробляє так 

само.  

 

Про Спініт. 

33. Ермхарій серв і дружина його, колона на імʼя 

Лантхільдіс. Це – їхні діти...
272

 Тримає вільний манс, що має 

орної землі 8 бонуаріїв. Сплачує барана та відробляє так 

само.  

                                                 
270 Місце для двох імен. 
271 Місце для трьох імен. 
272 Місце для двох імен. 
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34. Ґодальхарій колон і дружина його колона, люди 

святого Германа. Це – їхні діти...
273

 Тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 9 бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 1 арипен. Сплачує на ворога половину бика 

або 4 соліди; вина до каноніки – 1 модій; ліньяриції – 

4 денарії; за голову свою – 4 денарії; на третій рік – одну 

однорічну вівцю. І з подвірʼя господського привозить пʼять 

возів навозу на господську культуру, так само на третій рік; 

лісу – 1 фут кожого року; 100 ґонтин так само кожен рік. Оре 

під озимину 4 пертики, під яровину – 2. Косить на лузі 

4 пертики. Сплачує 3 курчат, 15 яєць.  

35. Маданульф та Беренґауд, колони, тримають вільний 

манс, що має орної землі 14 бонуаріїв, винограднику – 

2 арипени, луки – 3 арипени. Відробляють так само.  

36. Бертґауд колон і дружина... на імʼя Бертфреда. Це – 

їхні діти...
274

 Тримає вільний манс, що має орної землі 

9 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен, луки – 1 з половиною 

арипен. Та відробляє так само.  

37. Альдрік колон і дружина його, колона на імʼя 

Інґальтрудіс. Це – їхні діти...
275

 Лантфред колон і дружина 

його, колона, люди святого Германа. Це – їхні діти...
276

 Ці 

двоє тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

12 бонуаріїв, винограднику – 3 арипени, луки – 1. 

Відробляють так само.  

 

Про Молінелли
277

 

38. Адальхарій, колон святого Германа, і дружина його, 

колона на імʼя Теодела з бенефіція Гунтхарія, люди святого 

Германа. Це – їхні діти...
278

 Тримає половину вільного мансу, 

що має орної землі 5 бонуаріїв, луки – 1 арипен.  

                                                 
273 Місце для двох імен. 
274 Місце для трьох імен. 
275 Місце для двох імен. 
276 Місце для двох імен. 
277 Ле-Муліно, населений пункт на межі комун Байї та Фонтене-ле-Фльорі.  
278 Місце для чотирьох імен. 
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39. Аґлехільдіс, колона святого Германа, та Деодрамн 

колон, її син, люди святого Германа. Тримають половину 

вільного мансу, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен.  

 

Про Курцелли
279

. 

40. Іоанн колон і дружина його, колона на імʼя Басіна з 

бенефіція Хільтбода, люди святого Германа. Це – їхні 

діти...
280

 Тримає половину мансу, що має орної землі 

5 бонуаріїв, луки – 1 арипен. Відсутній
281

. 

 

Про Мансіони. 

41. Маданульф колон і дружина його, колона на імʼя 

Адаліндіс, люди святого Германа. Це – їхній син... Тримає 

половину мансу, що має орної землі 4 бонуарії, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само. Відсутній. 

42. Вандельґарій колон і Ґунтберт, брат його, та матір 

їхня, колона на імʼя Амальтрудіс, люди святого Германа. 

Тримають половину вільного мансу, що має орної землі 

5 бонуаріїв, луки – 1 арипен.  

43. Ґентіан колон і дружина його, колона на імʼя 

Еврехільдіс з бенефіція Гунтхарія, люди святого Германа...
282

 

Тримає половину мансу, що має орної землі 4 бенефіція, 

винограднику – 1 арипен, луки – так само.  

44. Вінеґард колон і дружина його, колона на імʼя Ая, 

люди святого Германа. Тримає четверту частину вільного 

мансу, що має орної землі 3 бонуарії, винограднику – 

половину арипенна, луки – так само...
283

 

                                                 
279 Найближчий відповідник – комуна Кліші (Clichy-la-Garenne) в 11 км на 

південний схід від Мезон-сюр-Сен в напрямку Парижу.  
280 Місце для пʼяти імен. 
281 Слово зашифроване тіроновими знаками, що розшифровуються як absus est. 

Отож тримач мансу відсутній або манс – занедбаний.  
282 Далі лакуна, що могла містити до шести слів. 
283 Тут текст обривається. Таким чином повної інформації про Мансіони не 

збереглося.  
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Два фрагменти, додані до Поліптика Ірмінона
284

 

I 

1. Усього заналом у бенефіції Евріна [в] Паризькому 

окрузі, у [Вілларі] Ґеліни
285

 разом з мансом, який є 

господським, 8 мансів. Сплачують на ворога ... [солідів] 

срібла та 9 денаріїв, за випас – 16 модіїв [вина]; 10 курчат, 

50 [яєць]. 

2. У правління Людовика, найсвітлішого імператора, у 

Х рік
286

, в часи [пана] Ірмінона, абата святого Германа, було 

встановлено його владою, щоб де має культури господські, 

ця влада з усією безкорисливістю приводила би до 

гостинності святого Германа.   

 

Про бенефіцій Акоїна. 

3. [Має] Акоїн в Паризькому окрузі у віллі Новарит
287

 

господський манс з будинком та багатьма іншими будівлями. 

Належать до того мансу орної землі 36 бонуаріїв, 

винограднику – ... арипенів, луки – 10 арипенів, лісу, 

відповідно до оцінки, для вигодування 100 свиней.  

4. Домінік, староста, колон і дружина [його] на імя 

Домініка, [люди] святого Германа; мають 2 [дітей] таких 

імен: До[мінік, Те]удільдіс. Хільдрад колон і дружина його, 

колона на імʼя Теутліндіс, мають 2 дітей таких імен: 

Хільдеґауд, Бальдрамн, люди святого Германа. Ці двоє 

тримають 1 вільний манс, що має орної землі 6 бонуаріїв та 

4 пертики, винограднику – 1 арипен. Сплачує на ворога 

2 соліди, за випас – 4 денарії, в будь-який тиждень – 

1 польовий відробіток, 2 ручні; оре під озимину 4 пертики, 

під яровину – 2 пертики. 3 курчатка, 15 яєць.  

                                                 
284 В обкладинці рукопису 13316 фондів Сен-Жермен було знайдено іще два 

фрагменти, які Б. Ґерар відніс до втрачених частин поліптику Ірмінона. 
285 Якщо Б. Ґерар правильно рекоструював цю назву, то йдеться про суч. комуну 

Женнвільє (Gennevilliers), деп. О-де-Сен, на північний захід від Парижу.  
286 823 рік 
287 Сучасна комуна Нозе (Nozay), деп. Ессонн.  
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5. Теудерік колон, Віневольд колон, люди святого 

Германа. Ці двоє тримають вільний манс, що має орної землі 

8 бонуаріїв, винограднику – 1 арипен. Відробляє всю службу 

так само.  

6. Фродерік колон і дружина його, колона на імʼя 

Райнтільдіс, мають 4 дітей таких імен: Раґенарій, Фротґарій, 

Раґемберґа, Реґенільдіс. Також Домінік колон і дружина 

його, колона на імʼя Андедрудіс, мають 1 дитину на імʼя 

Аґеверт, люди святого Германа. Ці двоє тримають 1 вільний 

манс, що має орної землі 6 бонуаріїв, луки – 2 арипени. 

Відробляє всю службу так само.  

7. Ізембольда, колона святого Германа, має 4 дітей 

таких імен: Масіліан, Масембольд, Хельсей, Ґірфред, Бальда. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі бонуарій з 

половиною, винограднику – 1 арипен з половиною. 

Відробляє всю службу так само.  

8. Фрамбольда, колона святого Германа, має 5 дітей 

таких імен: Бальда, Євгенія, Раґенільдіс, Ізембурґіс, Паулін. 

Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 5 бонуаріїв, 

винограднику завдовжки – 2 пертики, завширшки – 

1 пертику. Відробляє всю службу так само.  

9. Домальд, колон святого Германа, тримає 1 вільний 

манс, що має орної землі бонуарій та 4 пертики, 

винограднику – 1 арипен, луки – половину арипена. 

Відробляє всю службу так само.  

10. Роман колон і дружина його, колона на імʼя 

Теутбольда, мають 2 дітей таких імен: Теутберт, Ґаудід. 

Ерканарій колон, людина святого Германа, має 3 дітей: 

Маґамберт, Трутбольд... Тримають 1 вільний манс, що має 

орної [землі] бонуарій та ... пертик, винограднику – ... 

арипен, луки – 1 арипен. [Відробляють] всю службу так само.  

11. Ландрада колона, жінка [святого] Германа, має 

5 дітей таких [імен]: Хільдеґауд, Ґодальхар[ій], Адалуїн, 

Елегія, Адаль[хільдіс]; Раґаїнтільдіс колона, жінка [святого 

Гер]мана. Ці двоє тримають 1 [вільний манс], що має орної 



371 

землі ... бонуарія, винограднику – половину арипена, луки – 

арипен з половиною. Відробляє всю службу так само.  

12. Корб колон, Ґуммар [колон], люди святого Германа. 

Ці [двоє] тримають 1 вільний манс, що має орної землі 

10 бонуаріїв, винограднику – арипен та четверту частину 

арипена. [Відробляють] всю службу так само.  

13. Роман колон, людина святого [Германа], тримає 

половину [вільного] мансу, [що має] орної землі 3 бонуарії, 

[винограднику] – арипен, луки – так само. Відробляє 

[поло]вину всієї служби, [яку] інші відробляють.  

14. Усього загалом в бенефіції [Акоїна] в окрузі 

Паризькому, в Нов[ариті, з] тим мансом, який є господським, 

10 з половиною мансів. Сплачують ...  

II. 

1... [тримає] 1 вільний [манс], що має орної землі 

5 бонуаріїв, винограднику – 2 арипени, луки – 3 з половиною 

арипени. Відробляє всю службу так само.  

2. Магнарій колон і дружина його, колона з Монс 

Авксіоніс на імʼя Ґеррада, люди святого Германа, мають  

5 дітей таких імен: Ґутберґа, Хартман, Ґеррад, Маґенад, 

Марія. Тримає 1 вільний манс, що має орної землі 3 бонуарії 

та 2 пертики, винограднику – 2 арипени, луки – 2 арипени. 

Відробляє всю службу так само.  

3. Авдоен колон і дружина його, колона на імʼя 

Ґірліндіс, мають 3 дітей таких імен: Сікард, Аклоїльдіс, 

Адуїз, люди святого Германа. Тримає 1 вільний манс, що має 

орної землі 3 бонуарії та 3 пертики, винограднику – 1 арипен, 

луки – 1 з половиною арипен. Відробляє всю службу так 

само.  

4. Радульф, син Хетіона, має в бенефіції 1 вільний манс, 

що має орної землі 7 з половиною бонуаріїв, винограднику – 

1 арипен, луки – 4 арипени. Відробляє всю службу так само.  

5. Фротґарій колон і дружина його, колона на імʼя 

Норґільдіс, мають 3 дітей таких імен: Адальберт, Хайрліндіс, 

Адохард. Ці двоє тримають 1 вільний манс, що має орної 
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землі ... бонуаріїв та 2 пертики, винограднику – 1 арипен, 

луки – 2 арипени. Відробляє всю службу так само.  

6. Отберт серв і дружина його, рабиня на імʼя Акл... , 

мають двох дітей таких імен: Одберґа, Аклара. Тримає 

1 вільний манс, що має орної землі 4 бонуарії та 1 пертику, 

винограднику – 1 арипен, луки – 1 арипен з половиною. 

Обробляє у господському винограднику 4 арипени, а 

дружина його виробляє 1 сарцилю та відгодовує 3 пулярок. І 

відробляє всю службу так само.  

7. Ґауфред серв тримає 1 вільний манс, що має орної 

землі 3 бонуарії та 8 пертик, винограднику – 1 арипен, луки – 

1 з половиною арипен. Обробляє у господському 

винограднику 4 арипени та іншу службу виконує так само.  

8. Ерканґауд серв і дружина його, колона на імʼя 

Ермемберта, мають 3 дітей таких імен: Адальберт, 

Ерканґаґарій, Ермемберґа. Тримає половину вільного мансу, 

що має орної землі бонуарій та 3 пертики, винограднику – 

половину арипена, луки – 1 арипен. Обробляє у 

господському винограднику 4 арипени, всю службу – так 

само.  

9. [До]мінік серв тримає половину вільного мансу, що 

має орної землі 1 з половиною бонуарій, винограднику – 

2 арипени. Обробляє в господському винограднику 4 

арипени, всю службу – так само.  

10. У віллі Церсіт
288

, з господським, 21 манс. 

Сплачують всі за рік за випас 40 модіїв вина; на ворога 

20 солідів срібла; ліньяриції – 6 солідів та 8 денаріїв; 

20 свиней, 20 овець, 60 курчат, 300 яєць.  

11. Ці мають сплачувати подушне:  

Ландрік серв, Хільдоарій колон, Адальбурґіс колона, 

Адальтрудіс колона, Хайрбальда рабиня, Ерментільдіс 

рабиня, Альдо колон, Адребольдіс колона, Едрал серв, 

Теутберґа рабиня, Раґентільдіс колона, Едельтрудіс рабиня, 

                                                 
288 Серсе (Cerçay) в межах комуни Вількрен (Villecresnes), деп. Валь-де-Марн.   
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Нодальґарій серв, Хільдеґауд серв, Аутрудіс рабиня, Ґіслольд 

серв.  

12. Ці заприсяглися, що все це є правда:  

Нектарій, ... оал, Ґільмар, Фулькрад. 

 

Про бенефіцій Вульфрада. 

13. Має Вульфрад в Паризькому окрузі, у Монс 

Вальдоне у бенефіції господський манс з будинком та 

багатьма іншими будівлями. Належать до того мансу орної 

землі 30 бонуаріїв, винограднику – 17 арипенів, луки – 

5 арипени.  

14. Є в Маціаці
289

 церква на часть святого Германа. 

Тримає цю церкву пресвітер на імʼя Беральд. Належать до 

цієї церкви орної землі 10 бонуаріїв, винограднику – 

4 арипени, луки – так само. Ґрімольд колон, староста, і 

дружина його, колона на імʼя Раґентрудіс, люди святого 

Германа, мешкають у Монс Вальдоне, мають 3 дітей таких 

імен: Ґрімбольд, Ґрімхард, Раґенольд. Тримає 1 вільний манс, 

що має орної землі 4 бонуарії, винограднику – 1 арипен та 

дві частини іншого, луки – так само. Відробляє в будь-який 

тиждень 2 [дні] польового відробітку, 1 – ручного; оре під 

озимину 4 пертики, під яровину – 2; відробляє під озимину 

3 [дні] польового, під яровину – так само. Сплачує на ворога 

вина 4 модії, за випас – ... модіїв, на третій [рік]... 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 Комуна Массі (Massy), деп. Ессонн, 15 км на південь від Парижу.  
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Завдання для практичної роботи  

На прикладі окремої вілли проробіть наступні завдання: 

1. Вирахуйте кількість населення вілли. При підрахунку 

важливо враховувати неспівпадіння кількості дітей, вказаної 

переписувачем та кількості зазначених імені дітей. 

2. Вирахуйте середню кількість осіб на одне 

домогосподарство, манс. Вираховується поділом кількості 

осіб в сімʼях тримачів мансів на кількість мансів. 

3. Вирахуйте приблизне співвідношення осіб чоловічої та 

жіночої статі (також окремо в батьківському та синівському 

поколіннях). При припущенні статі дітей вважаємо, що 

імена, які завершуються на –а та –іс є жіночими. Відомі 

приклади чоловічих імен із такими закінченнями, як і 

жіночих імен із чоловічим закінченням на –us, проте 

настільки рідкісні, що ними можна знехтувати. Зазначте 

причини можливих викривлень показників статевої 

структури населення вілли.  

4. Порахуйте загальну кількість земельних угідь, що 

належать всім селянським мансам вілли та використовуються 

в сільському господарстві; загальну кількість земельних 

сільськогосподарських угідь разом із господською землею; 

загальну площу земель, що відносяться до цієї вілли разом із 

необроблюваною землею. Варто вирахувати окремо площу 

ріллі, пасовиська та виноградників, бо в різних віллах 

перевага надавалась різним різновидам угідь. Виноградники 

ж мали особливе економічне, товарне, значення. 

5. Порахуйте середню площу земель, що знаходяться у 

користуванні в одного мансу. Скільки землі припадає в 

середньому на одну особу? Чи є закономірності у цих 

показниках залежно від соціального статусу утримувача 

землі, залежно від його сімейного стану, від кількості дітей?  

6. Вирахуйте щільність населення на землях вілли, яку ви 

розглядаєте. Зважте на те, що деякі тримачі мансів 
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описуваної вілли можуть бути мешканцями інших населених 

пунктів. Визначте щільність населення на землях тримацьких 

мансів та окремо – з урахуванням земель господського 

мансу. Перша цифра буде коректною для населення 

оброблюваних земель. Друга не буде враховувати населення 

монастирського помістя досліджуваної вілли (воно ніколи не 

зазначалося), тому не буде точною. Однак вона дає 

можливість приблизно визначити щільність населення усієї 

території вілли із урахуванням лісу та інших 

необроблюваних земель. Які іще причини похибки можливі? 

Чи можна вирахувати загальну кількість населення 

Франкського королівства, поширивши отримані дані на всю 

його територію?  

7. Складіть демографічну піраміду вілли. В даному випадку 

демографічна піраміда фактично продемонструє 

співвідношення осіб у двох поколіннях. Тим не менше вона є 

важливою для визначення різниці співвідношення статей у 

батьківському та синівському поколіннях. Визначте причини 

можливої похибки. 

8. Проаналізуйте тип сімʼї, представлений у поліптику. 

Визначте відсоток нуклеарних сімей. Визначте відсоток 

неповних сімей. Якими є можливі причини неповноти сімей 

селян, описаних у поліптику? Чи можна вважати сімʼї 

тримачів кожного окремого мансу домогосподарствами? 

9. Згідно із Сен-Жерменським поліптиком із 

1724 досліджених сімей юридично-соціальний статус 

чоловіка та дружини не співпадає у 330 сім’ях. Зокрема у 

248 випадках дружина має вищий статус. За Реймським 

поліптиком статус чоловіка та дружини не співпадає у 

75 випадках із описаних 183. Статус дружини вищий у 

39 випадках. Вирахуйте процентне співвідношення випадків 

неспівпадіння юридично-соціального статусів у подружніх 

парах селян IХ ст. Якими могли бути причини таких 

показників? 
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Дайте відповідь на наступні питання:  

1. Як співвідносяться між собою розміри наділів селян 

різних вілл та всередині однієї вілли? Які пояснення 

цьому є можливими? 

2. Якими є цифри поліптику щодо врожайності зернових, 

винограднику, щодо кількості худоби на землях селян та 

на господській землі? 

3. В якій мірі розмір відробітків за земельні тримання 

залежить від забезпеченності землею? 

4. Чому правилом є позначати імена подружжя та їхніх 

дітей, але не вказуються імена матері, братів та сестер 

утримувача мансу? І чи справді не вказуються? 

5. Чи можна використовувати дані поліптика для створення 

статистики кількості дітей у сім’ї Каролінзького періоду? 

6. Які висновки можна зробити з аналізу ономастикону 

поліптика абата Ірмінона? Яку етимологію мають імена 

селян басейну Сени у IХ ст.? В якій мірі тут 

прослідковується вплив християнізації? 

7. Чи надає матеріал поліптика свідчення про міграції 

населення, про внутрішню колонізацію? Якою з цього 

джерела вбачається роль монастиря в цих демографічних 

процесах? 

8. Якє значення в цілому мають монастирські поліптики 

ІХ ст. як джерело для вивчення етнодемографії 

середньовіччя?  
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Термінологічний словник 

Категорії володінь та тримань 

Бенефіцій (beneficium) – умовне земельне володіння, 

зазвичай пожиттєве. Власник бенефіція отримував це 

володіння за адміністративну чи військову службу 

монастирю чи королю. Священики на землях монастиря 

також тримали бенефіції. Бенефіцій структурно ділився на 

господську, доменіальну землю та селянські тримання, 

манси, так само як і земля будь-якої монастирської вілли. 

Господський, власницький манс (mansus indominicatus) 

– домен, земельні володіння, які безпосередньо 

використовувались монастирем, а не передавались у 

тримання чи у бенефіцій.  

Деканія (decania) – частина доменіального володіння, 

що знаходиться під управлінням „десятника” – декана.  

Культура (cultura) – порівняно велика ділянка орної 

землі, поле, що складає частину домену.  

Манс (mansus, masus, masa, massus, massa від manere) – 

будинок, житло, домогосподарство, з усіма прибудовами та 

подвір’ям, із закріпленою за ним ділянкою орної землі, луки 

та винограднику. Звідси такі поняття як мансуарій чи 

мансоарій (mansuarius) – тримач манса, мансор (mansor) – 

мешканець, насельник, тримач землі. Манси у володіннях 

абатства святого Германа розподіляються на вільні, сервільні 

та літські, що втім не визначає соціальний статус їхніх 

тримачів. Вільний манс (mansus ingenuilis) – може також 

перекладатись як «спадковий манс». Поняття ingenuilis 

протиставлене поняттю «сервільний», тобто такому мансу, 

що походить від рабського пекулія, в той час як інгенуїльний 

манс первісно був володінням вільної людини, хоча й 

перебуває в триманні колона чи серва. Зазвичай вільний манс 

значніший за розміром, ніж сервільний чи літський. Однак і 

виплати та відробітки з нього більші. 

Олька (olca, olqua, фр. ouche) – присадибна ділянка чи 

садок, плодючий ґрунт.  
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Міри площі, ваги та обʼєму 
Антсінґа (antsinga) – те саме, що andecinga. 

Ранньосередньовічна міра площі орної землі, відома у VIII-

IХ ст. Баварська правда визначає площу андецінґи рівною 

прямокутнику 4 на 40 пертик, при довжині пертики у 

10 футів. Таким чином, антсінга дорівнює 14 арам.  

Арипен (aripennus) – арпан (фр. arpent) – стара 

французька міра довжини та, в квадраті, площі, поширена до 

запровадження метричної системи. Античний гальський 

арипен дорівнював половині римського югера, 

давньоримському actus – 1259,1 м
2
. Б. Ґерар розрахував, що 

саме античний арипен використаний у каролінзьких 

поліптиках та оцінював його близькою мірою – у 1264 м
2
. 

Такий арипен зник до ХII ст. Пізніший квадратний арпан мав 

різноманітну площу від 20 до 50 арів. Так паризький арпан 

містив 3412 м
2
. Квадратний арпан (французький акр) у 

ХVII ст. дорівнював 5107,2 м
2
 (в окремих місцевостях – 

4220,8 м
2
). Тому у нашому перекладі збережений латинський 

термін, а не французький.  

Бонуарій (bunuarium) – міра площі, точно не 

розрахована. Не використовувалась та була забутою вже на 

ХІІ ст. Має приблизно дорівнювати 1-1,28 га. В одному 

бонуарії було десять арипенів. За підрахунками Б. Ґерара – 

128 арів та 33 сентіарія.  

Журнель (journalis) – міра орної землі, що дорівнює 

такій площі, яку можна зорати упряжкою волів за один день, 

тобто за суттю відповідає античному югеру. Відповідно до 

підрахунків Б. Ґерара, 1 журнель дорівнює 34 ара, 

13 сентіаріїв, тобто приблизно одній четверті бонуарія. Ж.-

П. Деврой наголошує на залежності розміру журнеля від 

плодючості землі, рельєфу тощо та оцінює його у 25-35 арів.  

Льє (leuva), середньовічний відповідник античної ліги 

(leuga). Ця гальська за походженням одиниця дорівнювала 

1,5 римської мілі, на практиці від 2,2 до 2,5 км. За часів 
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Карла Великого льє вже дорівнювало 3 римським мілям, 

4419 м. 

Модій (modium) – міра обʼєму, що використовувалась 

зокрема для вимірювання врожаю зерна. У Давньому Римі 

модій для вимірювання рідини (наприклад вина) містив 

6,54 л та дорівнював 2 конгам чи 12 секстаріям, а модій для 

вимірювання сипучих тіл, зерна містив 8,72 л або 16 

секстаріїв. У Візантії кількість модіїв збільшилась. Тут знали 

монастирський модій (13,7 л), морський модій (17,1 л.), 

великий модій (68,4 л) та торговельний модій (307,5 л). 

Точно розрахувати модій, запроваджений у 792 р. у 

Франкському королівстві неможливо, він містив від 40 до 55 

літрів [22]. Один літр зерна пшениці важить приблизно 740-

790 г, жита – 670-715 г, вівса – 460-510 г залежно від умов, 

сорту тощо.  

Пенса – міра ваги, що дорівнювала 75 лібрам, або трохи 

більше за 24,5 кг. 

Пертика (pertica) римських часів була лінійною мірою 

та дорівнювала 10 футам, себто 2,96 м. Середньовічна 

пертика явно більша, та позначає міру площі. В перекладі 

слово pertica позначає жердину, так само перекладається 

французьке слово perche, яке до запровадження метричної 

системи вимірів позначало довжину у 22 (іноді 20) 

королівських футів, тобто 7,15 (або 6,5 м). В якості міри 

землі пертика використовувалась як міра ширини поля при 

загальновідомій у даній громаді довжині поля. Відповідна 

пертика не є абсолютною мірою, а виключно відносною у 

порівнянні із ділянками членів тієї самої громади [16]. 

Сестарій (sestarius), середньовічна форма 

давньоримської міри секстарій, що дорівнювала 1/6 конгія, 

20 унціям води або 0,545 л. 

Унція (uncia) – міра площі в 1/12 югера, тобто ділянки у 

240 на 120 римськіх футів (0,25 га, 2518,2 м
2
). Таким чином, 

унція дорівнює 209,85 м
2
.  
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Категорії селян, згаданих у поліптику 

Госпіт (hospes) – дослівно – гість, поселенець на землі 

володіння, котрий однак не є особисто залежним від 

землевласника. Ділянка землі незалежного госпіта не 

вважалась його мансом та практично завжди набагато менша 

за манс колона і в більшості випадків – за сервільний манс.  

Колон (colonus) – залежний селянин. Первісно у 

римському праві так називали вільних селян, які арендували 

землю у землевласника. З IV ст. колони прикріплюються до 

свого земельного наділу та перетворюються на «рабів землі». 

Однак вони мають юридичні права вільної людини. Станом 

на IХ ст. колон вже не є тримачем обовʼязково лише 

колонатного наділу. Залежно від свого статусу та статусу 

землі колон несе певні повинності, переважно панщинного 

характеру. Він має право на сімʼю та на земельний манс. 

Літ (lidus, lida) – первісно стан напіввільного населення 

у традиційному суспільстві германців. У Франкському 

королівстві літ користувався правами, схожими на права 

колона, але нащадків літів продовжували називати цим 

франкським терміном. Єдина відмінність їхніх зобовʼязань – 

необхідність сплати особливого літського подушного – 

lidimonium, котрий зазвичай дорівнював звичайному 

подушному оброку, capaticum, але міг сплачуватись і 

виробами домашніх ремесел, наприклад тканиною. 

Манципія (mancipia) – рабиня. Але таким же словом 

середнього роду (mancipium) або у множині (mancipia) 

позначали групу залежних людей взагалі. Останнє значення 

вживається в поліптику (напр. ХII, 1 та 2), на відміну від 

позначення окремої серви. 

Мунборат (munboratus від mundiburdire – гарантувати) – 

особа, що знаходиться під захистом. 

Рабиня (ancilla) – вочевидь, жіночий відповідник для 

серва. В документах каролінзького часу серв не має жіночого 

роду. Натомість поняття ancilla не має чоловічого. 

Відповідно ці поняття вважаються ідентичними [20; 21]. 
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Серв (servus) – залежний селянин. Юридичний статус 

серва походить від античного раба, якого позначали тим 

самим терміном. Однак в пізній античності рабів почали 

наділяти пекулієм, ділянкою землі, врожай з якої серв 

частково віддавав землевласнику. Серви отримали право на 

сімʼю. Закон став охороняти їхнє життя. Станом на VIII-

IХ ст. фактична різниця між сервом та колоном майже 

зникла, хоча з юридичної точки зору їх продовжували 

розрізняти. Серв сплачував дещо більшу ренту та часто мав 

додаткові зобовʼязання щодо господарських робіт на користь 

землевласника. 

Староста (major) та декан (десятник, decanus) – основні 

категорії адміністративних посад серед франкських селян. Не 

дивлячись на свій привілейований стан, все одно залишались 

залежними селянами та лише частково звільнялись від своїх 

відробітків «за службу, за якою наглядають».  

Чужинець (extraneus) – переселенці з інших володінь. 

Часто хтось із членів сімей, найчастіше дружина. 

 

Типи оброків та відробітків 

Августатик (augustaticus) – серпневий відробіток, 

відробіток у полі під час жатви або ж грошова сплата замість 

виконання цього відробітку.  

Банн (bannum) – серед багатьох значень цього 

середньовічного правового поняття Ш. ДюКанж виділяє 

певну службу, що може виконуватись у полі, лузі чи у 

вінограднику. Він асоціює її із більш пізнім biennum – 

службою, що передбачала оранку людьми чи тваринами, 

вочевидь, доменіального поля, або поставку матеріалів для 

будівництва, та виконувалась двічі на рік. Ж.-П. Деврой 

пояснює «банн», як службу, подібну до тієї, що вимагалась 

від вільної людини відповідно до прав управління, наданих 

королем абатові монастиря. Тому це поняття зустрічається у 

поліптику лише у виключних випадках. 
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Вино за випас (vinus de pascione) – платня вином за 

випас худоби. Однак у більш вузькому сенсі йдеться про 

відгодівлю свиней жолудями у господському лісі – паннаж 

або гляндаж. Схоже значення має термін гербатик 

(herbaticum). М. Граціанський вважав, що під гербатиком 

треба розуміти сплату за право випасу худоби на 

господських полях та лугах після жатви чи косовиці.  

Вінериція (vinericia, winericia) – відробіток, що полягає 

у перевезенні вина своїм тяглом.  

Гостиліцій (hostilicium), також сплата «на ворога» (ad 

hostem) – військовий обов’язок, що його мали усі 

землевласники каролінзького часу. Вони мали служити 

королю, виставляючи певну кількість людей на поле бою, а 

також поставляючи армії вози, биків, дрібну худобу, вино. 

Абатство збирало це все зі своїх тримачів. Його ж різновид – 

карнатик (carnaticus) – реквізиція худоби, переважно овець, 

для військових потреб. 

Коньєкт (conjectus, conjectum) – податок, що збирався 

для відкупу від норманських набігів, для забезепечення на 

місцях короля чи його посадовців під час їхніх подорожей, 

аналогічний податок для забезпечення єпископів. Ширше – 

будь-який прямий державний податок. 

Ліньяриція (lignaricia) – відробіток по збиранню дров 

або деревини за право користуватись дровами чи 

будівельним матеріалом з господського лісу. Більшою 

частиною замінювалась грошовою сплатою 4 денаріїв з 

мансу. 

Лісорубний відробіток (caplis, caplinum) – відробіткова 

рента рубанням лісу. 

Літмоній (litmonium, litimonium) – оброк, що 

сплачується літами їхньому сеньйору.  

Люмінарій (luminarius) – церковний різновид оброку, 

що збирався воском для виготовлення свічок. 

Магіска (magisca) – травневий відробіток, підвозний 

відробіток власним возом та кіньми, що виконувався в 
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травні. В цей місяц найвірогідніше перевозили ґонт та іншу 

продукцію деревообробки.  

Підвізний відробіток (carropera) – відробіткова рента, 

що виконується перевезенням панських вантажів власними 

засобами. 

Подушне (capaticum) – шеваж, подушний податок, який 

збирав сеньйор. Також в тексті позначається «за свою 

голову». Його сплата давала право вважати людину сервом. 

Зазвичай – 4 денарії на рік. Граціанський чомусь вважає його 

посімейним чи подимним. Не пов’язаний із земельним 

триманням.  

Польовий відробіток (corvada) – певні польові роботи 

на панському полі, окрім власне оранки (див. ріга). Вочевидь 

від цього поняття походить пізніше французьке corvée – 

щотижнева панщина.  

Рига (riga, rega, reia) – слово кельтського походження, 

що первісно позначало борозну, пізніше також – рядок, 

лінію. В даному випадку – феодальний відробіток оранкою 

доменіального поля. 

Ручний відробіток (manopera) – відробіткова рента 

виробами домашнього ремесла. 

Форкапій (forcapium) – данина землевласнику за право 

відчуження володіння.  

Харибан (haribannus, heribannus, в тексті Поліптика – 

airbannus) – виплата замість служби у війську. Також штраф 

за нехтування обовʼязком служби у війську. 
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