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Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ

ІНВЕНТАРІ ЗАМКІВ У СТРИЮ І КАЛУШІ
З КІНЦЯ XVII СТОЛІТТЯ

Українська історія, як відомо, багата “білими плямами” й недослідженими сторін%
ками; не бракує серед них і таких, на висвітлення яких не мали жодного впливу й спри%
ятливі політичні зміни останніх десятиліть. До них належать навіть окремі з%поміж
найсамобутніших явищ національної історії. До таких доводиться віднести й світське
дерев’яне будівництво. Якщо церковне завдяки немалій кількості збережених чи бо%
дай зафіксованих пам’яток має ряд вагомих наукових позицій у літературі1, то світське –
поза етнографічною його стороною2 – існує у свідомості не лише широкого загалу,
але й спеціалістів насамперед на рівні нечисленних розрізнених фактів на чолі з каноні%
зованими описами винятково вразливого на українську дійсність сирійського подо%
рожнього середини XVII ст. Павла з Алеппо3. Зрештою, існує лише у вигляді здебіль%
шого засвідченого описами замкового і резиденційного будівництва, оскільки масова
міська й сільська забудова значно рідше фіксувалася на письмі4 й нині відома перед%
усім у пізніх оригінальних збережених зразках.

Опрацювання актових джерел показує, що дерев’яна забудова відігравала надзви%
чайно важливу, все ще належно не оцінену роль в архітектурі українських земель. Ціл%
ковитою несподіванкою стало відкриття як очевидного факту того, що нерідко вона
була істотним доповненням знаних мурованих замків. Певним чином те, що ми нині
здебільшого сприймаємо як замки, насправді є лише мурованими залишками значно
більших свого часу ансамблів, у яких цілковито втрачена їх важлива первісна складова
у вигляді дерев’яних будівель та елементів. Для прикладу, вкажемо, що князь Василь%
Костянтин Острозький в Острозі жив у дерев’яному палаці, який знаходився між Муро%
ваною вежею та Богоявленською церквою, описаному в інвентарі 1620 р.5 Значну де%
рев’яну складову наприкінці XVII ст. мав замок князів Радивилів в Олиці на Волині –
до нього входили, зокрема, два дерев’яні палаци6. Тільки дерев’яна забудова на 1689 р.
знаходилася на подвір’ї відомого бастіонного замку в Бродах на Львівщині, творіння
знаного в історії України французького військового інженера Гійома Левассера де Бо%
плана7; саме тому, зрештою, від неї нічого не збереглося. Дерев’яну забудову відзначає
й опис замку в Золочеві з 1715 р.8

Не менш поширеним було й дерев’яне оборонне будівництво, найкраще засвідчене
на західноукраїнських землях. Один з найраніших прикладів таких замків дає списа%
ний 1568 р. інвентар спорудженого 1542 р. замку в Медиці поблизу Перемишля9. Про%
те загалом такі матеріали досі відомі мало й усе ще не зайняли свого належного місця
в системі знань з української історії. Тому впровадження відповідних описів до нау%
кового обігу надалі залишається одним із актуальних завдань наукових досліджень.

Певні цікаві моменти до аналізу відповідної проблематики як окремого історич%
ного явища зберегли публіковані далі описи кінця XVII ст. замків у Стрию10 та Калу%
ші11, які можуть слугувати важливим причинком до вивчення дерев’яного замкового
будівництва Західної України.
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На Стрийський замок у своїй студії з історії міста ще перед кінцем XIX ст. звернув
увагу Фердинанд Бостель. При цьому він користав насамперед з найдавнішого інвен%
таря замкових споруд 1588 р.12 і докладніших відомостей з пізнішого часу не мав. Ко%
роткий опис замку зберігся також у люстраціях королівщин з початку 1660%их років:
“Ten zamek wkoіo oblewa woda, waі take wkoіo niego derniowany i parkan. W samym
zamku izb i z komnatami dookoіa: izba stoіowa wielka, na dole rуїne komory, bram
dwie, baszt cztery, w ktуrych dziaі 6 spiїowych, hakownic oњminaњcie”13. Як виявилося,
крім опису 1588 p. та цього лаконічного свідчення існує ще також інвентар 1696 р.14 Він
зроблений після смерті короля Яна III Собєського, який від 1660 р.15 був стрийським
старостою, й фіксує той стан замкового ансамблю, що склався насамперед упродовж
цих десятиліть. Зрештою, різноманітні будівельно%відновлювальні роботи в замках ве%
лися досить часто й публікований опис дає красномовні підтвердження цієї загальної
практики, продиктованої необхідністю регулярного відновлення будованих з дерева
споруд. Стрийський інвентар цікавий тим, що дає уявлення про замок у тракті пере%
будови, коли окремі частини давнього ансамблю уже були ліквідовані, проте нові ще
значною мірою знаходилися у стані будівництва. Під цим оглядом він засвідчує досить
рідкісну картину, а його поява у процесі перебудови викликана смертю тодішнього
державці.

Опис самого замку традиційно розпочинається з брами, їй передувала дерев’яна
брамка з окремою кімнатою нагорі, до брамки примикало декілька приміщень служ%
бового призначення. З нею через став вів “wкїykowato robiony” міст до нової дубової
замкової брами з сосновими воротами. Над брамою знаходився дерев’яний будинок,
який включив середній, більший і обабіч нього два менших покої16; надбрамний бу%
динок мав дах, помальований червоною малярською фарбою й увінчаний вежею з ко%
ролівським гербом під короною. Забудова була майже виключно дерев’яною й візи%
татор постійно відзначає її в описі як нову. Дерев’яним, зокрема, був будинок арсеналу,
хоч два скарбівці при ньому були мурованими. Дерев’яним був і новозбудований, ще
не закінчений палац на кам’яному фундаменті з незакінченим обходом навколо нього,
який включав дванадцять кімнат з альковом, проте чотири з них ще не закінчено – вони
не мали підлог і печей. У цих кімнатах знаходилися печі з мальованих поливаних ках%
лів, прикрашених орлами, а кахлі “непростої роботи” для печей надбудованих примі%
щень переховувалися у новій мурованій скарбниці. Поряд з цим незавершеним пала%
цом стояли давніші “будинки й палаци” з парадними кімнатами на верхньому поверсі,
до яких вели вже не нові різьблені сходи. Ця частина резиденції мала 10 приміщень.
Під оглядом кількості приміщень нова резиденція мало чим відрізнялася від поперед%
ньої, оскільки була більшою від неї лише на три кімнати. До цих будівель примикала
вежа – домінанта архітектурного ансамблю – з влаштованим у ній “будинком” із кілька%
настома вікнами, але підруйнованим, без шиб. Її покриття, натомість, було щойно від%
новлене й помальоване: більша баня – червоною малярською фарбою, а менша – зеле%
ною для даху; увінчувала їх велика мідна золотиста баня з королівськими знаками під
короною. Оскільки із загально згаданих в люстрації 1660%их років чотирьох веж публі%
кований інвентар описує лише одну, три інші на той час, як видно, вже були розібрані.
Вежа примикала до старих замкових будівель над згаданими господарськими примі%
щеннями. У них, зокрема, знаходилася велика мальована парадна їдальня із мальова%
ним балконом, безперечно, ідентична з великою столовою кімнатою – єдиним примі%
щенням, спеціально відзначеним у короткому тексті опису замку з люстрації 1660%их
років. За нею влаштовано каплицю з окремим критим ходом знадвору, її розмальовано
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сценами з історії святого Іоана Хрестителя, а посередині вміщено “знаки” покійного
короля. Отже, програма розписів мала патрональний характер й скеровувалася до осо%
би Яна ІІІ Собєського. У каплиці також влаштовано мальовані хори, її накривав доб%
рий дах, а крита галерея вела від неї до старих будівель, зорієнтованих до міста. У цій
частині ансамблю знаходилася стара велика кімната й через сходи – резиденція адмі%
ністратора з приміщенням замкового суду. Оскільки, за свідченням опису, вона знахо%
дилася там, де раніше була “стара брама”, безперечно, ідентична зі згаданою в люстрації
1660%их років другою брамою, ці приміщення так само збудовано щойно за часів ста%
роства Яна Собєського. Рідкісний опис кімнати засідань замкового суду відзначає ли%
ше столи та лави, п’ять вікон засвідчують більші розміри цього приміщення. Її особ%
ливістю була піч зі звичайних кахлів, верхню частину якої викладено з мальованих
кахлів. Саме приміщення накривала велика кругла баня, побита гонтами. Крім того, в бу%
динку знаходилася ще велика кімната з піччю на кам’яному фундаменті та стовпчиках
й інша кімната.

Наведені відомості вказують, що на 1696 р. Стрийський замок перебував у стані
перебудови. Ще зберігалися й були частково відновлені давніші замкові споруди з капли%
цею, малювання якої, як і наявність у ньому королівської емблематики Яна III Собєсь%
кого, однозначно стверджують, що їхній актуальний стан міг скластися щонайраніше
від другої половини 70%их років зі вступом Яна III на престол (коронований у лютому
1676 р.)17. Люстрація початку 1660%их років описує, наскільки можна здогадуватися,
відмінний стан замкового ансамблю – на це вказує насамперед наявність тоді трьох
веж і брами, які на 1696 р. уже не існували. Як видно з публікованого опису, буді%
вельні роботи велися тільки в частині споруд, інші ж, як вказує опис, у їх ході лише
відновлювалися. Нові, ще не закінчені на час складення опису будівлі мусили бодай
частково зводитися в 1696 р. й зі смертю короля роботи, не виключено, могли припи%
нитися. Показово, що, як і раніше, замок будувався з дерева – за винятком згадуваних
скарбівців, мурованих споруд у ньому на той час не було зовсім. Ця обставина значно
збільшує цінність публікованого інвентаря, оскільки описаний замковий ансамбль уже
давно не існує, тому розшуканий документ є єдиним конкретним слідом по ньому.

Опис характеризує Стрийський замок у його стані на кінець XVII ст. як своєрідний
конгломерат різночасових будівель різноманітного призначення, в чому слід вбачати
одну з прикметних особливостей дерев’яного замкового будівництва. Мальовничий
силует замкового комплексу творили вежа та різні за формою завершення дахи по%
одиноких частин ансамблю18. Додаткових акцентів йому надавало розфарбування да%
хів, у якому виділялося червоно%зелено%золотисте покриття вежі. Цей несподівано
яскравий колористичний акцент, правдоподібно, теж належить до характерних особ%
ливостей дерев’яного замкового будівництва, однак природно, є маловідомим його ас%
пектом. Характерно також, що замок довший час залишався однією з королівських
резиденцій, завдяки чому публікований опис ще раз акцентує увагу на маловідомій
проблемі дерев’яного будівництва в оточенні короля Яна III Собєського на західно%
українських землях. Загалом, Стрийський інвентар 1696 р. фіксує одну з важливих
й безслідно втрачених сторінок дерев’яного будівництва західноукраїнського реґіо%
ну й виступає важливим джерелом до її пізнання.

Інший цікавий, хоч і значно скромніший за характером аспект відповідного явища
зберіг складений 1693 р. не відомий досі опис Калуського замку19, вцілілий у складі
інвентаря Калуського староства. Обидва описи майже одночасові й належать до од%
ного реґіону, проте Калуський замок, безперечно, скромніший і простіший за своїм
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характером. Він знаходився при місті від Струкової гори, його дерев’яні будівлі
розплановано в квадрат. Вони не мали ніяких особливих укріплень, лише в куті від цер%
кви знаходився зруйнований курган на зразок бастіону. Сама резиденція, уже надруй%
нована, стояла на кам’яному підмурівку й мала 100 ліктів довжини на 24 ширини. До
неї провадили двоє дубових сходів, увінчаних великими круглими банями в формі
веж, побитих гонтами. Перед будинком під дахом знаходився ґанок, як, наприклад,
у Жовківському замку. Будівля включала вісім кімнат по дванадцять ліктів у ширину
і довжину з кам’яною підлогою, що для відповідного часу, очевидно, слід визнати яви%
щем архаїчним. У сінях підлога була дерев’яною. Мальовані печі опалювали лише чо%
тири кімнати, в інших були тільки каміни. Велика кімната мала подвійні розміри й так
само кам’яну підлогу, але була зруйновна, без стелі. Поряд із будинком стояла стайня,
навпроти нього – кухня з мурованим комином. До кухні примикала брама від міста із
залою на поверсі під банею у формі вежі, “по%старосвітськи”, як відзначив укладач опису,
побитою гонтами, до зали знизу вели окремі сходи. Праворуч від брами знаходився
незакінчений невеликий новий будинок, який включав кімнату й столову кімнату. За%
микали замкове подвір’я будинки з пекарнею, резиденцією підстарости й брамою від
костьолу з альтаною у вигляді вежі над нею. Навколо цих будівель ріс сад, колишній
італійський парк, але вже запущений. На подвір’ї знаходилися дві криниці. Частковий
опис замкових будинків20 дає також інший інвентар, споряджений після 1693 р.,
оскільки описана в ньому жупа21 в околицях міста, за попереднім інвентарем, закла%
дена того ж року. Показово, що й Калуський замок також знаходився у стані перебу%
дови. Публікований інвентар дає приклад, цілком очевидно, скромнішого замку, зреш%
тою, – з територій, які значно рідше привертають увагу дослідників і набагато менше
відображені в писемних джерелах, що, природно, збільшує його історичну вартість.

Стрийський та калуський інвентарі кінця XVII ст. подають істотний причинок до
історії дерев’яного замкового будівництва західноукраїнських земель й на конкретних
прикладах фіксують ряд важливих моментів його розвитку значно ширшого, загаль%
ноісторичного плану. Вони відображають ту важливу сторону повсякденного життя
й мистецької культури реґіону, яка, за неминучою втратою відповідних пам’яток, збе%
реглася лише на сторінках все ще невиправдано рідко використовуваних у науковій
літературі писемних свідчень.

ДОКУМЕНТИ

№ 1

1689 жовтня  20, Стрий.
Інвентар Стрийського замку

OPISANIE ZAMKU STRYISKIEGO
ALIAS INWENTARZ SPISANY W ROKU 1696 D[IE] 20 8�BRIS (C. 1).

Naprzуd od miasta bramka z budynku drewnianego z wieїyczk№ dachow№, dobra.
W teyїe bramie na wierzchu iest izdebka niewielka bez okien y okiennic. W samey bra�
mie iest izb dwie, iedna piekarnia z piecem czarnym, okno w niey iedno maіe, іawy okoіo
dobre. Przy teyїe piekarni iest staienka ze drzwiami dobremi z zamkiem drewnianym.
Druga izba њwiateіka dobra, okien trzy w sobie ma, piec woіoski dobry, іawy okoіo
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dobre, drzwi na zawiasach їelaznych dobre, takїe y u piekarni. Podle њwietlicy teyїe
iest staienka z plota polepiona, pobita dranicami, drzwi u niey w zamkniкciu dobrze.
W teyїe bramie wrota wielkie dobre z skoblami y z wreci№dzem, takїe y fortka dobra
z wrzeci№dzem. W sieniach tychїe schody na gуrne mieszkanie dobre.

Powrуciwszy z bramy pierwszy, most iest przez staw wszystek wкїykowato robio�
ny aї do bramy drugiey straїney. Ten most nowy ze wszystkim dobry z wi№zaniem
spodnim dкbowym y porкczem takїe wi№zanym dкbowym. Na koсcu mosta zwуd dobry,
na spodzie klamki їelazne dobre, w porкczu dwie skobie їelazne, dr№gi pozakowywane
їelazem na koсcach oboch, tych dr№gуw dwa, takїe czopуw dwa їelaznych na spodzie,
obrкczуw dwa їelaznych na samym zwodzie y kіуdka їelazna do zamkniкcia. Min№wszy
most wielki wstкpui№c do zamku samego, brama iest wielka, w ktуrey straї їoіnierїow
wybraсcуw z caіego starostwa Stryiskiego co dzieс y noc odprawuie siк. Ta brama iest
nowa, dobra ze wszytkim w pul z dembiny robiona. U samey bramy wrota wielkie
jodіowe na їelazie zwyczaynym y w zaporze naleїytym, kuny dwie їelazne, czopуw
dwa їelaznych y dr№g do zasuwania.

Na gуrze teyїe bramy iest budynek drewniany, w ktуrym iest pokoiуw trzy, iedna
izba srzednia wiкkza, a izb dwie mnieyszych, drzwi w tych pokoiach iest siedmioro na
zawiasach z klamkami, z wrzeci№dzami ze wszystkim porz№dkiem dobre nowe. W tych�
їe pokoiach okien iest n[umero] 6, ktуre okna szyby mai№ kwadratowe z klamkami їe�
laznemi kreconemi y same їelazem okowane zwyczaynie, nowe y dobre. W tych po�
koiach wszystkich iest tylko stуі ieden niewielki kwadratowy z obnoїem dobrym y pomost
nowy wszкdzie (C. 3).

Na wierzchu bramy tey iest dach dobry nowy farb№ czerwon№ malarsk№ pofarbowa�
ny, a na samym wierzchoіku wieїyczka niewielka, na niey gaіka miedzaina pozіocista,
w ktуrey prкt duїy їelazny, herb њ[wietey] p[amiкci] krуla i [ego] m[oњ]ci takїe trzy�
mai№cy. Na wierzchu samym korona medziana pozіocista.

Odst№piwszy od bramy pomienioney, iest w zamku samym kuchienek dwie iusz nie
nowe, pobite dachem dobrym ze dwiema drzwiami.

Do budynkуw nowych zbliїywszy siк, iest naprzуd cekauz nowy z drzewa jodіowego
wybudowany, okien dwie z kratami їelaznemi, w nim s№ wrota dobre nowe jodіowe dwoiste
z kunami dwiema y z czopami takїe dwiema їelaznemi, we drzwiach dr№g okowany na
koсcu z swornie[m] їelaznym, kіуdka do zamkniкcia. Klamka wielka їelazna w przodu
drzwi. W tymїe cekauzie iest pomost dobry nowy.

Podle przyst№piwszy iest sklepуw dwa murowanych alias skarbcуw z dwiema kratami
їelaznemi murowanie nowe ze wszystkim dobre, drzwi їelazne do nich y okiennice їelazne.

Odst№piwszy od skarbcуw przystкpuj№c do budynkуw nowych y paіacуw zbudo�
wanych rachuie siк wszystkich izb n[umero] 12, a trzynasty alkierz, gdzie z tych izb
cztery izby niedobudowane do koсca, to iest bez piecуw y pomosty niedokoсczone.

Kominуw wielkich nowych w tych paіacach iest nfumero] 3.
Piecуw w tychїe paіacach n[umero] 4, ale z kaflуw malowanych polewanych, orіуw

pl№tanych na kaїdym kaflu reprezentui№. Przy kaїdym zaњ piecu iest po dwa kominki
dla kіadzenia ognia.

W tychїe paіacach we czterech izbach piecуw niemasz tylko kominki maіe.
We wszystkich pokoiach pomienionych iest stoіуw n[umero] 5.
Okon w pokoiach wszystkich iest n[umero] 23. Ktуre szyby w sobie mai№ w kwad�

rat, z klamkami їelaznemi, kaїde okno z kwatyrami dwiema otworzystemi. Okiennic
tylko dwie na їelazach zwyczaynych(C. 4). Drzwi w paіacach tychїe iest n[umero] 20.
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Z ktуrych iedne s№ ze wszystkim na їelazach okowan[ych] z zawiasami, klamkami,
wrzeci№dzami n[umero] 13, a ieszcze niegotowych n[umero] 7.

Pomosty wszкdzie w izbach pomienionych nowe, dobre y gotowe.
Dach ze wszystkim nowy na paіacach porz№dnie dany.
Fundament wkoіo paіacуw murowany, na ktуrym wszystka basis zostaie, takїe y wkoіo

paіacуw pomostek, їe moїe obeyњж circumcirca budynki, ale iescze niedobudowany ze
wszystkim.

W koсcu paіacуw pomienionych iest ogrуdek niewielki, okoіo niego palisad nowy.
Powrуciwszy od paіacуw nowych, s№ paіace y budynki od lat kilkunastu zfundowane

pod temi paіacami na spodzie iest izdebek n[umero] 4 maіych z oknami, ale iuї staremi.
U kaїdey izdebki drzwi dobre na їelazach z zawiasami, z wrzeci№dzami, klamek zaњ
niemasz.

Daley post№piwszy pod temiї budynkami iest komуr n[umero] 3 na spodzie dobrych ze
drzwiami dobremi bez zawiasуw bez їadnego їelaza, tylko s№ wrzeci№dze.

Miedzy komorami pomienionemi wpoњrodku iest forta przechodz№ca przez waі do
mostku, przez ktуry iest droga do ogrodu paсskiego, w tey forcie s№ drzwi n[umero]
2 z wrzeci№dzami ieszcze dobre.

Z pomienioney forty wyzedіszy poczyna siк most, ktуry ze wszystkim iest zbudo�
wany na palach dкbowych porz№dnie, koіo tego mostu porкcze zwyczajne dobre przez
staw. Poњrodku mostu iest zwуd dobry z jodіowego drzewa zrobiony z zamkniкcim
dobrym, iako y u pierwszego mostu, dr№g u tegosz zwodu ieden porz№dny,

Do samych paіacуw na gore wchodz№c, s№ dwoie schody z gankiem snycersk№ robot№
robione z balasami y z wi№zaniem, ale iusz nie nowe. Wszedіszy do samych paіacуw, s№
drzwi pierwsze we dwoie zaporzyste(C. 5) z zamkiem, z zawiasami, z klamk№ porz№dne
dкbowe.

W samych paіacach iest drzwi n[umero] 18 porz№dne dobre z zawiasami, z wrze�
ci№dzami, z klamkami, z haczkam, z halkami їelaznemi, ale nie we wszystkich gaіki.
Drzwi wszystkie we dwoie zaporzyste.

Izb wielkich iest n[umero] 4. Alkierzуw zaњ y pokojуw n[umero] 6.
W tychїe paіacach iest piecуw 4, z ktуrych dwa piece z kaflуw malowanych biaіych,

na nich orіy pl№tane biaіe s№ wyraїone y herby њjwiкtey] p[amiкci] krуla i[ego] m[oњ]ci.
Drugie zaњ piece nfumero] 2 takie s№. Ieden kafle biaіe we wszystkim ma, na nich herby
wyraїone tegoї њ[wiкtey] p[amiкci] krуla i[ego] m[oњ]c[i]. Drugi ma kafle modre pole�
wane oіowiem garczarskim z takiemiї herbami j[ego] k[krуlewskiej] m[oњci].

W tychїe paіacach kominуw wielkich murowanych iest n[umero] 4, maіych zaњ
kominkуw dla palenia ognia w pokoiach iest n[umero] 6. Stoіуw w pomienionych pa�
іacach tylko dwa. Ok[i]en n[umero] 22, w kaїdym po dzie kwaterze, te okna porz№dne
szyby mai№ w kwadrat robione, їelazem zwyczaynie okowane z kruczkami y ze wszyst�
kim porz№dkiem. W izbach wszystkich y w sieniach pomost dobry.

Okiennic koіo okien w pomienionych paіacach iest n[umero] 22. Te okiennice s№ we
dwoie zaporzyste na їelzach z zawiasami porz№dnie zrobione. Na tychїe paіacach na
wierzchu dachu, ktуry dobry iest, na dwуch koсcach s№ essy blaszane medziane, na
ktуrych insignia krуla i[ego] m[oњci] њ[wiкtey] p[amiкci] z gaіkami pozіacane, ale iusz
stara pozіota.

Odst№piwszy od paіacуw pomienionych opisanych, poczynaj№ siк budynki stare, ante
bywaіy w zamku stryiskim, do ktуrych opisania nie przystкpui№c dla spodnich komуr
wprzуd siк one opisui№. Jest tedy na spodzie staienka zіa, komуr dwie starych pod wieї№,
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za temi komorami s№ drzwi zaporzyste do sklepu dobre z wrzeci№dzem. Z tych drzwi s№
sionki y schody w nich do samego sklepu. U samego zaњ sklepu s№ drzwi dobre na їe�
lazach z wrzeci№dzem, z zawiasami y z skoblem. Sklep sam iest murowany spory im�
mediate pod sam№ wieї№.

Wrуciwszy siк od sklepu, spodem samym iest komуr n[umero] 4 prostych(C.6)
ze drzwiami prostemi bez їelaz, zaporzystemi, z wrzeci№dzami pod staremi budynkami.

Po tych komorach nastкpuie staynya spora na sіupach czterech murowanych, w ktу�
rey iest komуrek niewielkich dwie ze drzwiami zaporzystemi z wrezci№dzami.

Daley odst№piwszy od staini, s№ drzwi proste maіe od sklepiku z sionkami, w tych
sionkach sklepikowych s№ dwie komory niewielkie z prostemi drzwiami y zamkniкciem
drewnianym.

Przy samym sklepiku s№ drzwi proste z skoblem y wrzeci№dzem stare bez zawias,
sklepik zaњ sam niewielki murowany dla trzymania liquoru.

Sklepik murowany min№wszy, iest komora podle duїa na wierzchu ktуrey kaplica
zamkowa, drzwi u tey komory proste z wrzeci№dzem z skoblem bez zawiasуw. Podle tey
komory iest staienka niewielka stara ze drzwiami prostemi.

Od stayni odst№piwszy, nastкpui№ komory pod budynkami staremi, ktуre s№ ad fa�
ciem miasta. Tych komуr iest n[umero] 3, z ktуtych dwie dobre z prostemi drzwiami
zaporzystemi bez zawias, a trzecia pusta bez drzwi.

Od dolnych komуr, ktуre na budynkach starych zostawali, powrуciwszy siк na
mieysce to, gdzie stara brama byіa, tam s№ wrota nowe w sieniach z drzewa jodіowego
robione bez їadnych їelaz.

Post№piwszy daley od mieysca tego, gdzie stara brama byіa, iest kuchnia wielka
zamkowa, w ktуrey komin wielki murowany naleїyty kuchienny porz№dny.

W tey kuchni iest izba iedna z prawey strony wchodz№c dobra, w ktуrey okien dwie
w drzewno oprawnych przybitych, piec kaflowy prosty, komurka przy tey izbie z pros�
temi drzwiami bez їelaz. Stуі ieden w niey iodіowy z obnoїem iuї niedobrym.

Z prawey strony w teyїe kuchni iest izba druga spora, do niey drzwi(C. 7) jodіowe
na їelazach zwyczaynych, z zawiasami, z wrzeci№dzem, z klamk№. Piec w niey maіy
prosty kaflowy ze dwoma piecmi piekarskiemi y kominem, W tey izbie stуі prosty
jaworowy ieden. Szafa stara prosta. W izbie teyїe y listwa iedna duїa, druga mnieysza
na ksztaіt poіek do stawiania naczynia. Lawy okoіo s№ dobre w teyїe izbie. Przy tey
izbie komora duїa, do ktуrey drzwi dobre z zawiasami, a wrzeci№dzem porz№dne. W pomie�
nioney izbie okien dwie prostych w drewno oprawnych. Dach na tych budynkach dobry.

Po skoсczonych budynkach dolnych starych dawnych s№ uprzod schody drewniane
stare z dachem. Z ktуrych schodуw powrуciwszy, iest ganek na pomoњcie z porкczem
dobry, ze spodu deszczkami pobity. Zaraz siк tedy poczyna komуrka drewniana, do
ktуrey s№ drzwi niewielkie z wrzeci№dzem, skoblem, z zawiasami zaporzysta, od tey
komуrki iest niedaleko mostek aї na waі.

Za komуrk№ opisan№ iest podle izdebka niewielka, do ktуrey drzwi s№ stare na їelazie
zwyczajnym. Piec w teyїe izdebce kaflowy prosty niewielki. Okien dwie, ale iuї zіych,
przy oknach okiennice dwie zasuwiste proste bez їelaz. Przy piecu pomienionym komin
murowany, w sionkach teyїe izdebki iest komoreczka w koncie niewielka, do niey drzwi
dobre z zawiasami tylko, a ta izdebka iest pod sam№ wieї№ nedaleko.

Z pomienioney izdebki sionek wyszedіszy, zaraz s№ schodki na wieїк zamkow№,
z ktуrych schodуw post№piwszy wieїa siк sama poczyna. W ktуrey wewn№trz iest na
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ksztaіt izby budynek z kilkunastu okien, a w tych їadnych szyb niemasz, tylko miey�
sca na okna. Okiennice s№ proste, drugie pozabiiane.

Z tego budynku iest troie schodуw dobrych z porкczem, a czwarte niewielkie do
wysokoњci samey teyїe wieїe.

Wieїa zaњ sama dachem nowym pobita y czerwon№ farb№ malarsk№ pomalowana.
Pod tym dachem samey wieїe s№ okoіo balasy takїe pomalowane snycersk№ robot№
robione. Bania dachowa iedna wiкksza(C. 8) pomalowana, na ktуrey sіupki niewielkie
okoіo snycersk№ robot№ wystawione. Druga takїe bania niewielka farb№ zielon№ pofar�
bowana dachowa. Na samey wieїycce gуrnicy iest sztyber їelazny duїy wzdіuї okr№g�
іo miedzi№ pobity. Na tymїe sztybrze iest bania spora miedziana pozіocista, na tey bani
iest prкt їelazny, ktуry trzyma insigne regium samego њ[wiкtey] p[amiкci] krуla i[ego]
m[oњ]ci na blasze pozіocistey. Na samym zaњ wierzchu wieїy to iest sztybra y prкta
iest korona blaszana pozіocista.

Post№piwszy od wieїy, podle s№ drzwi duїe jodіowe do sieni, gdzie siк budynki stare
gуrne poczynai№. W tych sieniach iest komora spora, do ktуrey drzwi proste z wrze�
ci№dzem bez zawias zaporzyste dobrze. W tey komorze iest okien cztery prostych, ta
tedy komora pod sam№ wieї№ iest zbudowana. Min№wszy komorк opisan№, s№ drzwi na
їelazach zwyczaynych z zawiasami, z wrzeci№dzem, z skoblem, klamk№, ale iusz stare,
z tych drzwi izba siк pierwsza starych budynkуw poczyna. Od ktуrey izby powrуciw�
szy od wieїy, iest pomost stary z porкczem aї do schodуw, przez ktуre wchodz№ do
kaplice iako ganek zwyczayny. Izba zaњ pomieniona pierwsza iest duїa, w ktуrey piec
kaflowy prosty stary, komin do pieca murowany duїy y kominek niewielki w izbie przy
piecu dla ognia.

Stoіуw w izbie pomienioney dwa, іawy okoіo stare, okien w teyїe izbie iest n[umero]
5, z ktуrych tylko trzy dobre s№, ale stare z kwatyrami, drugie zaњ dwie okna zabite
proste. Okiennic tylko trzy nowych z zawiasami y zaszczypkami.

Min№wszy izbк opisan№, nastкpuie skarbiec podle, do ktуrego s№ drzwi dкbowe na
zawiasach їelaznych z zamkiem wnкtrznym, skoblem y wrzeci№dzem. Stуі w tym skar�
bcu stary z obnoїem starym iuї prawie niedobrym.

Powrуciwszy z skarbcu, iest izba wielka stoіowa stara wewn№trz malowana, w ktу�
rey okien iest n[umero] 8 ieszcze dobrych ze wszystkim. Stoіуw wielkich n[umero]
2. Piec wielki stary, ale iuї nie bardzo dobry. Szafa w k№cie, okoіo niey balasy malowane,
przy drzwiach chуr(C. 9) malowany z balasami. Drzwi do izby iuї stare na їelazach
zwyczaynych, z zawiasami, zamkiem wnкtrznym, ale zіym. Јawy wokoіo dobre y po�
most w yzbie iescze nie zіy. Do sieni izby pomienioney s№ drzwi na їelaznych zawia�
sach y hakach bez zamku їelaznego, okien trzy zіych, w samych sieniach dwoie drzwi
prostych bez їelaz.

Min№wszy izbк wieka opisan№, nastкpuie kaplica zamkowa, do ktуrey wprzуd z dworu
s№ schody z dachem dobrym. Do samey kaplicy s№ drzwi kraciane drewniane malowane,
tamїe przysionek maіy. Z przysionku s№ do samey kaplicy drzwi iodіowe na zawiasach
esistych, hakach їelaznych z wrzeci№dzem.

Sama kaplica wewn№trz y ze spodu malowana wszystka, Historia њ[wiкtego] Jana
Chrzciciela wyraїona. Na samym њrodku wewn№trz insigne њ[wiкtey] p[amiкci] j[ego]
k[rуlewskiey] m[oњci] iest wyraїone. W oіtarzu samym obraz њ[wiкtego] Chrzciciela.
Іawka do modlenia siк z poreczemy z obnoїem alias scabellum w sobie mai№ca nowa
iedna niewelka. W teyїe kaplicy iest chуr niewielki dla muzykуw malowany z balasami
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snycersk№ robot№ robiony, do ktуrego z przysionka s№ schodki drewniane, czerwono
malowane. Stoіek niewielki maіy.

Kaplica sama wszystka dobrym dachem pobita. Od kaplicy pomienioney iest ganek
z wierzchem dachowym y gуra pobita z poreczem dobrym aї do budynkуw starych,
ktуre s№ ad faciem miasta budowane.

Naprzуd tedy s№ drzwi do budynku pierwszego starego do sieni proste na їelazach
zaporzyste z zawiasami dobremi.

W sieniach pomienionych niedaleko kaplice iest komura duїa, do niey drzwi dobre
zaporzyste na zawiasach. Okien w niey iest dwie pustych bez kwater y okiennic. Tamїe
y stуі iest z obnoїem niewielki, ieszcze niezіy. W tychїe sianiach s№ drzwi ku kuchni
zamkуwey ieszcze niezіe proste z їelazem zwyczaynym, z ktуrych drzwi s№ schody aї
do kuchni. W tychїe sieniach s№(C. 10) drzwi do budynku starego, to iest do izby wiel�
kiey dobre ieszcze na їelazie zwyczaynym, z wrzeci№dzem, klamk№ y skoblem. Sama izba
iest stara, w niey piec kaflowy prosty stary, komin murowany, w tymїe kominie y pie�
cek niewielki piekarski. W teyїe izbie iest szafa stara iusz popsowana, okno iedno niezіe
proste, a drugie popsowane, okiennic№ star№ zabite. Stуі ieden iodіowy z obnoїem ieszcze
dobrym, іaw dwie, posadzka ceglana.

W teyїe izbie od pieca s№ drzwi do komory iuї stare na zawiasach bez zamku. Item
drugie drzwi, do ktуrych s№ schodki do budynku tego, w ktуrym residentia iest j[ego]
m[oњci] pana administratora alias s№dowa izba, gdzie przedtym stara bywaіa brama.
Te drzwi pomienione s№ stare bez zamku, tylko na szczegulnych zawiasach. Z pomienio�
nych drzwi wyszedіszy, s№ sieni do izby namienioney s№dowey, w ktуrych iest іawa
stara y komуrka niewielka bez drzwi, tylko њciana sama, takїe y drugie drzwiczki nie�
wielkie na zawiasach, ktуremi ludzie z bramy do s№du zamkowego wchodz№.

W tychїe pomienionych sieniach s№ drzwi do samey izby s№dowey na zawiasach
z wrzeci№dzem, hakami, klamk№, skoblem y zamkiem wewnкtrznym zіym.

W samey izbie s№dowey iest okien n[umero] 5. Cztery dobre, a pi№te iusz zіe, na�
prawy potrzebuje. Te okna proste okowane їelazem y prкty wkoіo їelazne. Okiennice
okoіo wszystkich okien dobre z zawiasami y hakami zwyczaynemi. W teyїe izbie stуі
ieden iodіowy iusz nie nowy, ale dobry, z obnoїem dobrym. Piec kaflowy prosty w po�
іowicy, a w wierzchu kafle malowane, iusz nie nowy, przesypany z piekieіkiem, do ktу�
rego z sieni komin murowany duїy. Kominek zaњ maіy murowany dla palenia ognia.
Јawy wkoіo dobre. W tyїe izbie iest stуі niewielki okr№gіy z obnoїem nowym, ktуry
naleїy do pokoiуw nowych. W tey izbie wpuі samey izby iest przepirzenie na ksztaіt
alkierza, do ktуrego s№ drzwi proste(C. 11) na zawiasach z klamk№. W tym przegrodzeniu
s№ drzwi takїe do komуrki niewielkiey na zawiasach z klamk№ niewielk№. Z tey ko�
mory przepierzoney znowu s№ drzwi do komory na zawiasach z skoblem bez zamku
z klamk№ iedn№, ta komora niewielka y w niey іawa iedna. W izbie pomienioney s№do�
wey wkoіo іawy dobre y szuflada wielka z wysuwanemi szkatuіami.

Na wierzchu samym bania duїa okr№gіa pobita g№tami.
Powrуciwszy z izby s№dowey, iest izba druga spora budynku dawnego, do ktуrey

izby drzwi s№ proste stare z zawiasami tylko, bez zamku. Ze drzwi ruszywszy, s№ sieni,
z sieni do izby drzwi ieszcze dobre, porz№dne, z zawiasami, hakami, klamk№ y wrze�
ci№dzem iako ma bydz. W samey izbie iest piec kaflowy, stary, na fundamencie y sіup�
kach kamiennych, przy tym piecu w sieniach komin murowany y w izzbie kominek pros�
ty do palenia ognia. Stoіуw iodіowych trzy z obnoїami dobremi. Okien dwie dobrych
z їelazem naleїytym. Szafa wielka z kilka puіkami na spodzie zaporzysta, ale iusz
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stara. Okiennic iest dwie z zawiasami dobremi zaporzystych, a trzecia w izbie zasu�
wista. Јawy dobre wkoіo izby y њcian.

Z tey izby s№ drzwi do izby drugiey dobre na zawiasach z klamk№ y zaszczepk№ bez
zamku, gdzie s№ wprzуd sionki niewielkie. Z tych sionek znowu drzwi drugie do komуrki
niewielkiey takїe dobre na zawiasach bez zamku, a do samey izby pomienioney drzwi
takїe porz№dne z zawiasami y z hakami bez zamku. Stoіуw їadnych niemasz. Іawa ied�
na po stronie iedney. Okien dwie, ale iusz stare, okiennica iedna prosta.

Po skoсczonych paіacach takowych iako y starych, munitia ktуrakolwiek siк znay�
duie w zamku, w skarbcach takїe zamkowych tu siк opisuie numerice.

Naprzуd w skarbcu nowym murowanym iest prochu baryіek(C. 12) tak grubszego,
iako y drobni eyszego szesnaњcie, a w beczce wielkiey osobliwie iest prochu srzedniego
wysypanego baryіek ze trzy albo cztery.

Kule do armat mnieyszych y wiкkszych, y do hakownic we trzech baryіkach, ale
niepeіne baryіki.

Oіowiu iest puіlaski duїey. Faseczek trzy z kamiennemi kulami. Szufel n[umero] 4,
trzy maіe, a czwarta armatna.

Cyngrotуw n[umero] 2. Stкplуw hakownicznych kilka y puіwersak. W tymїe skarb�
cu murowanym znaidui№ siк w schowaniu y kafle malowane nieprostey roboty, ktуre
s№ nagotowane do robienia piecуw w paіacach nowych.

Tamїe siк znayduy№ y szyby okr№gіe proste, ktуrych snopkуw iest n[umero] 28.
Takїe nagotowane do pokoiуw nowych na okna. Tamїe s№ y dwie chor№gwie stare wy�
braсcуw, dragonуw zamkowych.

W skarbcu starym przy budynkach starych tк siк rzeczy znaydui№. Naprzуd. Liberyi
czerwonych їoіnierskich iest n[umero] 5 z guzikami prostemi. Tamїe kontusz ieden
pachoіczy y їupan stary. Kulbak їoіnierskich prostych jarczakуw bez poduszek iest
n[umero] 12, gdzie u iednych s№ potrzeby, a u drugich niemasz woyіoku, iedne bez skу�
rek, a drugie z skуrkami.

Muszkietуw їoіnierskich iest n[umero] 80.
Rur muszkietowych goіych n[umero] 7. Јуї prostych muszkietowych niedobrych

n[umero] 6.
Hakownic n[umero] 5 krуtkich, a szуsta zepsowana bez іoїa.
Na folwarku zamkowym iest takїe hakownic n[umero] 4.
Na wieїy zamkowey hakownic n[umero] 4.
V Szmuyla Chaimowicza pisarza zamkowych muszkietуw їoіnierskich iest n[umero] 10.
W zamku samym armat n[umero] 5. Trzy maіych, a dwie wiкkszych (C. 13).

AGAD, Archiwum Radziwiііуw, dz. XXV. – sygn. 4127/2. – С. 1–13.
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№ 2

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗТАШУВАННЯ МІСТА КАЛУША
Й ОПИС КАЛУСЬКОГО ЗАМКУ

З ІНВЕНТАРЯ КАЛУСЬКОГО СТАРОСТВА 1693 РОКУ

MIASTO KAІUSZ

Zasadzone iest na wzgуrku alias przy kacu gуry Strukowey nazwaney ponad grun�
tami bіotnistemi lubo w rуwninie, ktуre rzeki ab oriente Јomnica, a meridie Czeszwa, ab
occazu Chocimka, ab aquilone Siewka oblewai№. Ma osady w sobie y z przedmieњciami
chrzeњcianуw in n[umero] 140, їydуw in njumero] 60. Їydzi osiedli wszyscy w mieњ�
cie w samym rynku wizne domy pobudowali sobie, a chrzeњcianie po przedmieњciu za�
siedli, osm tylko w mieњcie chrzeњcian gospodarzуw mieszkaіa. Miasto sam№ iest waіem y
na wale parkanem z drzewa po czкњci wybudowanym. Opasane basztami naroїnemi y
bramami z dwуch stron w wale z drzewa wybudowanemi ozdobione, a przed waіami
ostrzami podwoynemi wkoіo ufortifikowane.

Zamek. Przy mieњcie od gуry samey s№ budynki na ksztaіt zamku w kwadrangul
z drzewa pod g№tami wystawione bez okopu osobliwego. Na rogu tylko od cerkwie na
ksztaіt basztellionu kopiec wysypany, iuї nadruinowany.

Budynek residentiey paсskiey iuї nadpsowany, na podmurowaniu postawiony z drzewa
pod g№tami dіugi na іokci n[umer]o 100, szeroki na іokci n[umer]o 24. Do niego schody
we dwуch mieyscach po gradusach dкbowych, nad ktуremi s№ kopuіy na ksztaіt baszt
wielkie, okr№gіe, g№tami pobite. Ganek przed budynkiem na ksztaіt galeriey pod da�
chem budynkowym zrobiony po prostu z balasikami toczonemi z drzewa na ksztaіt
porкcza. Do budynku weњcie we dwуch mieyscach iako y budynek sam we dwu sieniach.
Drzwi do sieni dwoiste al[ia]s w puі siк otwieraj№ce na zawiasach їelaznych. W tym
wszytkim budynku iest pokoiуw aljjajs izb osm po іokci n[umer]o 12 wszerz y wsdіuї.
Posadzka w nich kamienna. Okna wszystkie w oіуw poprostu robione miejscem dobre,
miejscem poprawy potrzebui№ce. Piece tylko w cztyrech izbach dobre malowane, a w dru�
gich tylko kominy same. W sieniach podіoga z tarcic, a powaіy miejscem nadpsowane,
okien niemasz. Stoіowa iba przestr№na dіuga na іokci n[umer]o 24, szeroka itid[em] na
іokci n[umer]o 24. Posadzka w niey takїe kamienna, powaіa zіa, po czкњci wiкkszey jej
niemasz. Drzwy wszystkie w tym budynku proste stolarsk№ robot№ na zawiasach їe�
laznych bez zamkуw, wrzeci№dzami a haczykami їelaznemi zamykai№ce siк(Арк. 1). Po
lewym boku budynku tego jest staynya na krokуw n[umer]o 70 dіuga, a szeroka na
krokуw n[umer]o 15 pod g№tami nowo pobita y restaurowana.

Ex opposito budynku iest kucnia o dwуch izbach po bokach na krokуw n[umer]o
16 dіuga, a szeroka na krokуw n[umer]o 13. Komin nad kuchni№ wywiedziony na trzech
filarach wymurowany, w izbach obodwoch okna dobre, tylko iednego poіowy niemaz.
Piece. Piec zosobna piekarski w cegік murowany. Drzwi proste w tym budynku wszystkie
na zawiasach z wrzeci№zami y skoblami їelaznemi. W rogu tey kuchnie w stayni iest
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turma denowo wybudowana, do ktуrey drzwi na zawiasach їelaznych troistych z
skoblami y wrzeci№zami na podіodze.

Wedle budynku kuchкnego iest brama do miasta, do ktуrey wrota na biegunach z ku�
n№ їelazn№ z wrzeci№zami y skoblami їelaznemi. W tych wrotach iest firtka na zawia�
sach їelaznych z zasuw№ їelazn№ y klamk№ їelazn№. Na tey bramie iest sala z przegrod№
z tarcic roїnych zrobiona, okna w niey dobre, stul y іawka sprosta robione. Drzwi
dwoie na zawiasach z wrzeci№zami їelaznemi pod kopuі№ na kztaіt baszty robion№
okr№gіo po staroњwiecku g№tami pobit№, do niey schody z doіu. Po prawey rкce od
bramy s№ budynki de nowo wystawione, do ktуrych drzwi dwoie na zawiasach їelaz�
nych, iedne do sieni bez zamkniкcia, a drugie do izby z klamk№ y haczykiem їelaznym.
W sieni iest komin na czterech sіupach wywiedziony, kapa na wierzchu wymurowana.
W tey izbie okien trzy w oіуw oprawne nowe, u iednego od miasta krata їelazna. Piecz
zielony nowy na fundamencie murowanym. Do niey drzwi dwoie na zawiasach їelaz�
nych z klamkami, haczykami, a w iednych do zamkniкcia wrzeci№dz ze skoblem їelaz�
nym. Z tych izb iest sieс do stoіowey izby, w ktуrey drzwy na zawiasach z wrzeci№zem
y skoblem їelaznym. Z tey sieni iest izba stoіowa o trzech oknach, w ktуrych ieszcze
niemasz okien szklanych, tylko okiennice na zawiasach їelanych, w trzecim oknie od
miasta iest krata їelazna, piec zielony na fundamencie murowanym, drzwi na zawia�
sach bez klamki y bez wrzeci№za. W tey izbie jest stуі nowy stolarskiey roboty. Te
budynki wzystkie nowo g№tami pobite.

W czwartym kwadracie s№ takїe budynki od koњcioіa aї do budynku paсskiey resi�
dentiey przyparte, w nich iest (Арк. 1  зв.) naprzуd piekarnia z swoim zamkniкciem,
izba y komnata dla podstaroњciego, okna w nich dobre, podіуg z tarcia y piec prosty
zielony dobry. Wedle komnaty podstaroњciego iest takїe izdebka z swoim zamkniкciem,
w niey piec dobry y okna dobre. Wedle tey izdebki iest brama od koњcioіa. Wrota w niey
proste, nad bram№ iest altana, w ktуrey prochi y munitie inne chowai№, nad szalk№
kopuіa w ksztaіt baszty, w ktуrey takowa nachodzi siк munitia.

Prochu do strelania kamieni n[umer]o.
Oіowiu n[umer]o.
Kuі їelaznych do dziaіek n[umer]o 3.
Rura їelazna di szmigownice goіa.
Sztuk їelaznych byіo n[umer]o 10. Teraџnieyszych puіtory kopy.
Salitry w worku garcy in n[umer]o 3.
Kotіy kozackie dwa.
Dzyda z proporcem biaіym.
Muszkietуw і№towych n[umer]o 7.
Chor№giew z proporcem kitaykowym czerwonym krzyї bікkitny.
Chor№giew biaіa czerwona, we њrodku krzyї biaіy.
Na basztach od zamku rozwiezionych dziaіek trzy.
Hakownic in n[umer]o 18, szmigownic in n[umer]o 4 niesprawne.
Wedle tey bramy iest znowu izdebek dzie z przysi№kiem, ale zіe, wpadle w ziemie,

iako inne budynki dolne poprawy potrzebui№ y podwaїenia, g№іami takїe niedawno po�
bite, w nich piece y okna zіe w drzewo robione. Drzwi na zawiasach wrzeci№zami za�
mykaj№ce siк.

Pod budynkiem wielkim s№ piwnice al[ia]s sklepy dwa przy stronie dіugie na іokci
n[umer]o 24, szerokie na іokci n[umer]o 10, kamieniem y cegі№ wymurowane, ale bіotniste,
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woda spodkiem s№czy siк w nich zpod gury, dla ktуrey aby schodziіa iest rynsztok
poboczny, takїe murowany.

W њrodku dziedziсca tego zamku s№ dwie studni, iedna przed stayni№, a druga przed
budynkiem p[ana] podstaroњciego, obiedwie restawratiey potrzebui№ce.

Przy tych budynkach iest w ulicy ikoby ku koњcioіowi szpichlerz na ksztaіt wozowni
z drzewa wybudowany (Арк. 2) bez powaіy, g№tami pobity. Podіoga w nim z dylikуw
ciosanya in compte poіoїona. Drzwi do niego al[ia]s wrota na biegunach oboie poprostu
zrobione, a kuny їelazne. U wierzchu z wrzeci№zami їelaznemi, a zamkami drewnianemi
al[ia]s zaporami zamykai№ce siк. Dіugi na krokуw n[umer]o 36, a szeroki n іokci n[u�
mer]o 14.

Nakoіo tych budynkуw iest sad, quondam ogrуd wіoski iuї teraz zarosіy y drzewo
w nim nadstarzaіe, maіo co fruchticui№ce, a to za zіym opatrzeniem lubo iest ogrodnik
do niego, ale chіop prosty y maіo siк na ogrodowych drzewach y nasionach znai№cy.
Jest ten ogrуd na puіtrzeciasta krokуw, a szeroki od parkanu mieyskiego aї mimo bu�
dynki na ulice ku miastu, na gumк staianie wszerz byж moїe. Takowy zaњ moїe byж z niego
poїytek iako powiadai№ plus minua na z[іotych] 30* (Арк. 2 зв.).

AGAD Archiwum Radziwiііуw, dz. XXV. – sygn. – 1610. Арк. l —2.
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Володимир Александрович.
Інвентарі замків у Стрию і Калуші з кінця XVII століття.
У статті публікуються невідомі досі дослідникам інвентарні описи замків у Стрию

(1696) та Калуші (1693), збережені в Головному архіві давніх актів у Варшаві. Стрий%
ський замок, який перебував у власності польського короля Яна III Собєського, та
скромніший Калуський замок дають цікаві приклади безслідно втраченого й майже
зовсім не дослідженого світського дерев’яного будівництва XVII ст. у його найхарак%
терніших для свого часу зразках.

Volodymyr Alexandrуvych.
Inventory of End XVII c. Castles in the Towns of Stryi and Kalush.
In the article the inventory descriptions of the castles in the towns of Stryi (1696) and

Kalush (1693) are presented. These documents are hitherto not yet known to the researchers
and are preserved in the Main Old Deeds Archives in Warsaw. The castle in Stryi, which was
in the property of the Polish king John III Sobiesky, and the more modest castle in Kalush
present interesting specimen of the completely lost and almost not at all investigated secular
wooden construction of the XVII c. in its most typical samples of the time.


