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Олика була центром волинських маєтків наймогутнішого литовського роду 

Радивилів, які в середині XVI ст. виставили тут свою резиденцію – один із головних 
волинських замків. На жаль, досі про нього відомо досить небагато й відповідна 
література зводиться насамперед до нерідко повторюваних нечисленних фактів у 
краєзнавчих та популярних публікаціях XIX-XX ст. [4, с. 564, 567; 5, с. 31-
33; 6, с. 366-386; 9, с. 527]. Єдиним ґрунтовнішим дослідженням Олики Радивилів є 
стаття Станіслава Томковича, де вперше подано фаховий опис замку; тут наведено 
також низку відомостей з його історії за документальними матеріалами, що на той 
час зберігалися в родинній збірці власників замку [10, с. 3-14]. Серед цих матеріалів 
відзначено декілька інвентарів другої половини XVII-XVIII ст. Звертаючись до 
Олики, пізніші дослідники вже не знали самих документів, а користувалися 
виключно матеріалами С.Томковича, доля ж самих описів залишалася невідомою.  

Проте, як виявилося, впроваджені до наукового обігу в коротких згадках замкові 
інвентарі XVII-XVIII ст. не зникли безслідно, а збереглися в інших відписах й дійшли 
до нашого часу. Крім того, вдалося знайти також декілька коротких описів XVII-
XVIII ст., яких С.Томкович не знав. Найранішим з них є реєстр гармат, складений 
1653 р. після смерті великого литовського канцлера Альбрехта Станіслава Радивила 
[3, арк. 1-4 зв.]. Перелік продовжують знані інвентарі 1681 [3, арк. 5-10] та 1686 [3, 
арк. 11-24] рр., інвентар замку 1737 р. [1] (його короткий виклад наводить Роман 
Афтаназі [6, с. 369-371]), а також знайдений у двох примірниках з істотними 
відмінностями опис 1755 р. [2, с. 1-32; 3, арк. 34-52]1. Окрім публікованого в додатку 
варшавського списку інвентаря 1755 р., існує ще один — краківський список. Він має 
печатку “Archiwum Adama Mieleszki-Maliszkiewicza”2 й заголовок: “Inwentarz to iest 
opisanie całego zamku murowanego Ołyckiego z arsenałami y skarbcami w nim będącemi 
przez nas niżey od jaśnieoświeconego x[ię]cia j[ego] m[oś]ci Michała Kazimierza 
Radziwiłła, w[oiewo]dy will[eńskieg]o hetmana w[ielkieg]o W[ielkieg]o X[ięstwa] 
Litt[ewskiego] destynowanych y podpisanych diebus ultimus mai a[nn]o 1755 
sporządzony” [3, арк. 34]. До них слід додати невідомі досі дослідникам реєстр 
цейхгаузу та амуніції від 11 серпня 1692 р. [3, арк. 19-20 зв.], реєстр скарбниці при 
передачі її бурґґрафові Міхалові Осовскому 23 березня 1739 р. [3, арк. 22-24] й 
короткий опис арсеналу 1761 р. [3, арк. 53-54]. 
                                                           

1 На час опрацювання рукопису в травні 2003 р. передостання картка списку знаходилася поза 

інвентарем й у конволюті була пронумерована як арк. 81-81 зв. [3, арк. 81-81 зв.]. 
2 А.Мелешко-Малішкевич – колекціонер, до збірки якого потрапила низка документів волинського 

походження [7, с. 770]. 
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Найдокладнішим з-поміж згаданих документів є опис 1755 р. з важливими для 
історії мистецтва відомостями про архітектуру, оздоблення інтер’єрів та майно 
замку. Побіжний виклад окремих фрагментів цього інвентаря подали С.Томкович 
[10, с. 5] та Р.Афтаназі [6, с. 371-373], втім на спеціальну публікацію безперечно 
заслуговує увесь його текст. 

Згідно з інвентарем, замок мав дерев’яні ворота з двома хвіртками від міста, 
перед брамою та хвірткою – рів, який наповнювали водою зі ставу, з мостом із двома 
звідними частинами на дванадцяти мурованих стовпах. На брамі була вмурована 
пам’ятна фундаційна таблиця великого литовського канцлера Альбрехта Станіслава 
Радивила 1640 р., над якою в стіні знаходилася уже на той час пошкоджена, зі збитим 
обличчям і втраченою рукою, невелика скульптура Богородиці з Лорето, обабіч неї 
два прути від компасів, а над нею – скульптура архангела Михаїла в залізному 
обладунку із залізними золоченими крилами й вагою, з відбитою правою рукою, 
замість якої дороблено дерев’яну. Під скульптурою архангела на брамі влаштовано 
каплицю із вівтарем штукаторської роботи, в якому знаходився образ Ченстоховської 
Богородиці в шаті з білого атласу; голови Христа та Богордиці увінчували латунні 
позолочені корони. 

Сам замок оточували вали, частково обведені муром; він мав своєрідну деталь 
облаштування – дубові палі, якими його “оббито” від води. Перший поверх замкових 
будівель традиційно займали різноманітні приміщення службового призначення, а 
саме, цукерня, кухні, пекарні (ще чотири печі для випікання хліба знаходилися в 
інших приміщеннях), кордегардія, арсенал, влаштована в одній з веж піч, де плавили 
метал для відливання гармат. Їх виготовлення в Олиці підтверджує й згадка про 12 
відлитих на місці малих гармат в арсеналі. У замку мали також окрему піч для 
палення гіпсу. Поряд з арсеналом знаходилося приміщення коменданта; в одній із 
замкових веж – криниця з дерев’яним колесом для витягання води. 

Далі опис фіксує новий фундамент мурів та плановану між ними нову браму. 
Пізніша згадка про виведений до карнизу новий мур вказує на більший розмах 
тогочасних будівельних робіт. Згодом в інвентарі згадані покої, які тоді ще тільки 
мурувалися, та незакінчений скарбівець – лише з балками, без стелі. Як незакінчені 
описано також сіни при одному з бастіонів. 

Парадну частину приміщень замку відкривають мальовані сіни, в апартаментах 
малювання мали навіть дверцята печей. Стіни й стеля, “мальовані в різні фльореси”, 
зафіксовано також у замкових сінях в іншій частині споруди. Замки й металеві 
частини вікон і дверей у палаці переважно були англійськими. Залу, розташовану 
зразу ж за передпокоєм, прикрашали “osoby malowane na murze y armatury wkoło nich 
nad temi osobami”. В ній один навпроти одного знаходились два каміни 
штукаторської роботи з портретами Станіслава II Радивила та його дружини 
Маріанни Мищанки з біографічними написами, над якими вміщено ангелів 
штукаторської роботи з гербами Радивилів. Стіни між ними прикрашали зображення 
в’їзду Міхала Казимира Радивила як польського посла до Риму 1680 р. та картини на 
батальні теми. Від подвір’я зала мала ґанок. Поруч була портретна зала з 40 
(С.Томкович подає “40 чи 42” [10, с. 5]) перенесеними із замку в Ридзині портретами 
Лещинських із написами під зображеннями. 

Бокові стіни каплиці викладено китайськими фарфоровими плитками, вівтар 
штукаторської роботи прикрашали дві алебастрові колони, в ньому знаходилась 
скульптура Непорочного Зачаття Богородиці. Стелю оздоблювали панелі 
штукаторської роботи зі Всевидячим Оком із “literami złotemi hebreyskiemi”. 
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Аналогічне штукаторське оздоблення мала й одна з парадних кімнат, розташованих 
за каплицею, у якій на стелі відзначені “częścią floresy sztukatorskiey roboty”; 
“floresami sztukatorskiey roboty” оздоблювали також каміни в окремих парадних 
кімнатах, інші декорували княжі герби “sztukatorskiey roboty z armaturą”. В інвентарі 
досить докладно описано більярд. З інших приміщень палацу слід згадати 
влаштований посередині одного з покоїв великий кабінет для встановлення ліжка. Як 
свідчить інвентар 1686 р., такі кабінети в Олиці вже існували на той час [3, 12 зв.].  

Проте найцікавішим з-поміж замкових приміщень спеціального призначення, 
безперечно, є докладно описаний архів, умеблювання якого дає унікальне свідчення 
про влаштування замкового архіву на західноукраїнських землях перед серединою 
XVIII ст. В кімнаті стояв мальований під горіх великий стіл із зеленою лиштвою й 
червоним карнизом; стіл мав 21 шухляду для зберігання документів, окрім того, на 
ньому стояла шафа. Праворуч стояв інший, менший стіл з дев’ятьма шухлядами. 
Невелика шафа знаходилася в ніші. Для писання призначався окремий великий стіл 
посередині кімнати, судячи з опису, аналогічний до першого. 

Окремо слід відзначити віднотовані в багатьох приміщеннях Олицького палацу 
печі з жовківських кахлів із гербами та арматурою, орлами й арматурою, самими 
лише гербами. Оскільки Жовква перейшла у власність до Радивилів щойно з 
початком 1740-х рр., ці відомості вказують на поширення жовківських кахлів у 
резиденціях Радивилів на середину століття й значну активність жовківських 
гончарів відповідного часу. 

Чималий інтерес становить вміщена в описі побіжна згадка про “różne rzeczy 
żółkiewskie y inne deponowane” в арсеналі. Із впроваджених досі до наукового обігу 
матеріалів відомо, що близько 1746 р. значна частина збірок картин Жовківського 
замку була вивезена до Несвіжа [8, с. 172-195], ніяких інших згадок про них немає. 
Публікований інвентар дає перше свідчення стосовно того, що якесь майно 
Жовківського замку потрапило також до Олики. Щодо згаданих в інвентарі “інших” 
депонованих речей, то в їх переліку, насамперед, декілька разів відзначено майно, 
привезене з Теклямполя, при описі котар воно назване спадковим. Ці вказівки 
стосуються маловідомого замку в Теклямполі (згодом Чайчинцях поблизу Вишнівця) 
[6, с. 75-76], який князь Міхал Сервацій Вишневецький збудував для своєї дружини 
Теклі з Радивилів; як свідчить публікований інвентар, після смерті власників частина 
речей звідти так само перейшла до Олики. Зрештою, інвентар дає вказівку й на 
перевезення поодиноких предметів до Олики з Несвіжа – такими є три килими, 
призначені для накривання столів. У переліку привертає увагу ціла низка китайських 
речей, які разом із уже згадуваними плитками в каплиці засвідчують поширення 
моди на “китайщину” в Україні на середину XVIII ст. “Płutna malowanego do komediy 
należącego sztuk ośmnaście” вказують на невідоме ближче театральне життя при 
олицькому дворі. Усі ці речі зберігалися в скарбниці й перебували під наглядом 
управителя замку. Окремо перелічені портрети Радивилів та споріднених з ними осіб. 
Портретів на час укладення опису було порівняно небагато, окрім вищезгаданих 
42 образів родинної галереї Лещинських, – лише 17. При цьому не буде зайвим 
нагадати, що за свідченням Шимона Старовольського на середину XVII ст. замкова 
родинна галерея Радивилів нараховувала 34 портрети. Як на олицьку резиденцію, 
радше, – скромний характер мала й переховувана на той час в замку збірка 
малярства, яка включала 73 картини й 27 краєвидів різних міст. 

Декілька цікавих позицій дає також рубрика “Rzeczy różne”. Її розпочинають 
моделі, призначені для рудні (раніше згаданої Цуманської?) та якоїсь шліф’ярні, 
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можливо – знаної скляної мануфактури Радивилів в Уречі. Своєрідною позицією цієї 
частини інвентаря є також “Chorągiew bojarska cała z orłem czarnym w białym polu z 
gałką żułtą mosiężną” та інші речі “боярського” призначення. 

Інвентар закінчує “Dyspozycya to iest porządek zamku Ołyckiego”, списаний з 
нагоди його передачі новому управителеві Петрові Міхаловскому. Попри звичні 
вимоги дотримання належного порядку в довіреному йому господарстві, диспозиція 
включає окремі докладні положення, що під різними оглядами заслуговують на 
окрему увагу. До них належить третій пункт щодо давньої повинності броварників 
чистити й замітати замкове подвір’я, бастіони  й інші “приватніші” місця. Привертає 
увагу й зобов’язання замкового городничого під час перебування в резиденції 
власників у зимовий період особисто носити дрова до камінів у панських покоях. 
Бурґґраф і городничий зобов’язувалися стежити, аби щотижня покої прибиралися з 
пилу й павутиння, а коминярі також щотижня ретельно чистили комини для 
запобігання пожежі. 

Назагал, інвентар відображає той стан замку, в якому його будівлі дійшли до 
нашого часу, хоч окремі зміни до ансамблю, природно, внесено й при пізніших 
власниках. У зіставленні з ранішими інвентарями публікований опис дає уявлення 
про заключний етап еволюції однієї з найпоказовіших резиденцій волинської еліти 
XVI-XVIII ст. 

Текст інвентаря подається із збереженням характерних особливостей авторського 
правопису. У підрядкових примітках наведено різночитання за краківським списком. 
 

–––––––––––––––––––––––– 
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ДОДАТОК 

 

Inwentarz∗ całego zamku** Ołyckiego*** przez nas niżey ad hoc opus z dyspozycyi**** 
j[aśnieoświeconeg]o xiążęcia j[ego] m[oś]ci Radziwiłła, woiewody will[eńskiego], hetmana 
w[ielkiego W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] destynowanych***** diebus february 
tysiąc siedmset piędziesiąt piątego spisany(S. 1). 

 
Opisanie zamku Ołyckiego murowanego. 
In primario od Rynku miasta Ołyki cztery słupy dębowe na wrota iedne y fortek dwie z 

wiązaniem w wierzchu, od których ciągnie się most na obie strony z poręczami dębowemi 
na dwunastu słupach murowanych czworograniastych stoiący, y dwoch także ostatnich 
murowanych z sysbrabą, to iest strzelnicy wyciągnionych, które na obie strony tego mostu 
cigną się aż do rądelów rogowych. Przed samą broną zwod na dwoch łańcuchach y kułkach 
żelaznych w murze osadzonych, wieżdżaiąc do brony, po prawey ręce drugi także mały 
zwod przeciwko fortki dla przechodzących na łańcuchu żelaznym y kułku, na środku furtki 
wprawionym. Z oboch stron tego mostu fosa, którą oblewa ze stawu woda od sysbrab na 
obie strony murowane, spatium w sobie od wału murem opasanego na łokci inżynierskich 
dziesięć y cali trzy maiący. Na środku brama murowana kamieniami ciesanemi w koło 
osadzona z wspaniałą faciatą, w wierzchu, nad którą kamień murowany czworograniasty z 
inscribcią złotemi literami wyryty de tenore sequenti: “DEO TER OPTIMO TER 
MAXIMO NEC NON Augustae virgini castissimae Puerpurae castrum hoc omni Se Jure 
expolians dicat Sacratq[ue] EVITERNUM Gubernationem Ejus Divo Michaeli Angelorum 
Principi Fortissimo Bellatorum Commendat. Custodiam in victo martiri Argentinio cujus 
Sacra Lipsana Ab Urbano VIII Pont[ifico] Max[imo] huc missa honorifice asseruantur 
COMMITTIT Cliens humillimus Albertus Stanislaus Radziwiłł S[acrae] R[omanae] Impery 
Princeps, Dux in Ołyka et Niesuiez M[gnu] D[ucatu] L[ithuaniae](S. 3) Cancellarius sibi et 
successurae Posteritati temporaneum vitae praesentis dum ea florida virebit loculamentum 
RELINZUIT Anno Reparatae Salutis MDCXL Calendis July”. Nad którym kamieniem w 
murze statua mała Nayświętszey Panny Loretańskiey z stwarzą y ręką odbitą y po bokach 
prętów dwa na kompasy, których iuż dla dawności czasu nieznać, a nad samą statuą pręt z 
kuskiem żelaznym na lampę wiszącą, w wierzchu zaś kończące się faciaty nad kaplicą 
indq[ue] będącą, którą frontem do pokoiów jest wymurowana, statua****** kamienną 
ś[więtego] Michała wpół żelazem opasana z skrzydłami blachy żelazney pozłacanęmi, 
dwoma prętami w tyle żelaznymi y sztywlami przez opasanie zabitemi utrzymuiąca, w tey 
statuy prawa ręka odbita, na którym miejscu drewnianą przyrobiono. 

Opisanie kaplicy nad bramą pod ś[więtym] Michałem. Wchodząc od pokojów 
schodkami drewnianęmi, drzwi na dwie strony otwierające się na zawiasach żelaznych z 
zaszczepką, skublem y zamkiem wiszącym żelaznym, we środku ołtarz na murze 
sztukatorską robotą rznięty, w którym obraz Matki Nay[świętszey]******* Częstochowskiey, 
korona na głowie mosiężną pozłacaną iedna, a druga u Pana Jezusa trzymaiącego(sic!) na 
ręku, sukienka atłasowa biała, na spodzie zaś pod ołtarzem orzeł na murze rznięty. U tego 

                                                           
∗ Після цього слова додано: to iest opisanie. 
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ołtarza gradus y sam stuł murowany, w wierzchu prętów żelaznych trzy, które mur wiążą z 
kluczami dwoma wzdłuż, a trzeci nade drzwiamu wpoprzeg. Okien dwie z czterema 
kwaterami w ramach prostych, spodnie kwatery na zawiaskach żelaznych, a wierzchnie bez 
zawiasek, kołkami tylko drewnianemi poprzybiiane, okiennic z podwurza dwie do tychże 
okien na zawiasach żelaznych. Obuch stron tey bramy wkoło zamek, opasany wałem, po 
prawey ręce wał obwiedziony murem zwyż łokci inzimierskich(sic!) osim y puł, który 
ciągnie się do pierwszego rądelu rogowego ruwno z wałem murowanego, który na miasto y 
kościołek Świętego Krzyża frontem stoi. Od tego rądelu ciągnie się mur w wał wspieraiący 
wzwyż łokci inżymierskich dwadzieścia y ćwierci trzy aż do rądelu drugiego wałowego. 
Początek tylko jego murem zaczęty na Turczyn nad stawem frontem stoiącego od wody 
dębowemi palami obitego, między któremi sysbrab, to iest strzelnica murowana od wału 
murem opasanego na łokci w k[r]zyż dziesięć y całi trzy spatium intus maiąca. W samym 
zaś środku tego sysbrabu wrota na wprowadzenie harmat, nad któremi wrotami w samey 
gurze na środku sysbrabu gurnego, na wałe bedącego, błoch drewniany do windowania. 

Po lewey ręce od bramy ciągnie się mur, w wał wspieraiący aż do rądela wałowego. 
Początek jego murem zaczęty palami cały od wody stawowey dębowemi obity wwyż łokci 
maiący indzimirskich dwadzieyścia y ćwierci trzy. Ten lewy rądel stoi frontem od 
koleaty(sic!), druga jego strona także wsparta murem, od którego ciągnie się mur łokci 
wzwyż osim y puł aż (S. 4) do drugiego wałowego, także murem zaczętego, stoiącego nad 
wodą stawową na turczyński folwark frontem palami w wodzie dębowemi wkoło obity. 

Tył tego zamku wałem iednostaynie wzdłuż wysypany, na środku przekopany na 
bramę, przed którym sysbrab murowany na obie strony od rądelów murem zaczętych 
wpieraiący. 

Wychodząc z przekopania na bramę bydź maiącą, wyspa palami w wodzie obita, od 
którey pobite pale przez cały staw na most nowy aż do londu turczyńskiego. 

Wszedłszy do bramy, po prawey ręce kordygarda, do którey drzwi z starcic sosnowych 
prostych na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką. W tey kordygardzie okno iedne 
w drzewo* robione, z podworza krata żelazna iedna, a druga drewniana, piec z cegły z 
kominem wielkim murowanym bez sklepienie nad wał wywiedzionym, pryc wkoło z tarcic 
sosnowych, podłogi y posacki niema[s]z. 

Wyszedłszy z kordygardy, po prawey ręce lisztwa przy murze drewniana do wieszania 
broni y mur ciągnie się aż do korytarza. Wszedłszy na korytarz, po lewey ręce izba 
kredensowa, do którey drzwi na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepkami dwoma, ze 
środku y z podwurza, okien dwie w drzewo robionych prostych, piec z kafli zielonych 
prostych, kominek szafiasty, stoły wkoło z tarcic sosnowych proste y podłoga z tarcic. 
Wyszedłszy z tey izby, po lewey ręce schody w gurę aż do sali portretowey. Naprzeciwko 
tey izby sklepik, do którego drzwi z blachy żelazney na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczepką y skoblem do zamykania. 

Od tego sklepiku zaczyna się kurytarz, którym trochę nadszedszy, drzwi z tarcic 
sosnowych prostey roboty na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką bez klamki. Idąc 
dali(sic!) kurytarzem, po lewey ręce izba cukierniana, do którey drzwi sosnowe prostey 
roboty na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką bez klamki. Okien dwie prostych w 
drzewo robionych w cztery kwatery otwierających się z okiennicami podwoynemi ze 
środka odmykaiącemi się na zawiasach żelaznych, piec z kafli zielonych prosty, kominek 
szafiasty, stoły wkoło s tarcic sosnowych proste dla preparowania cukrów, podłoga z tarcic 
sosnowych. 
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Wychodząc z korytarza do baszty, drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach 
żelaznych bez klamki y zaszczepki. W tymże korytarzu okien trzy w drzewo robionych. 
Powrociwszy ku dziedzińcu, po lewey ręce sieni do których drzwi z tarcic sosnowych 
proste na zawiasach y* krukach żelaznych z zasczepką. Okien dwie w drzewo robionych 
prostych na zawiasach y** krukach żelaznych, piec z kafli zielonych prostych, kominek 
kapiasty, podłoga z tarcic sosnowych. 

Idąc z tey izby do baszty po prawey ręce pominąwszy kurytarz (S. 5), izba, do ktorey 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką, okno iedne w 
drzewo robione, piec z kafli zielonych prostych, kominek kapiasty, bez podłogi. 

Idąc z tey izby do baszty, wrota proste na dwie strony otwieraiące się z drągiem w 
poprzeg y zaszczepką żelazną. W tey baszcie piec murowany do topienia materyi na 
wylanie harmat dylami wkoło ogrodzony y sklepik po prawey ręce, do którego drzwi 
sosnowe proste, bez zawias y kruków, który ku bramie do strzelnicy wychodzi, a po lewey 
ręce sklepik aż do strzelnicy ku stawu wychodzi. Z którego wychodząc, drzwi sosnowe 
proste na zawiasach y krukach żelaznych. 

Powrociwszy z baszty, po prawey ręce szpiżarnia, do którey drzwi sosnowe proste na 
zawiasach y krukach żelaznych z zaszczybką y skoblem do zamykania, okno iedne proste, 
stołów trzy z tarcic sosnowych prostych, piec z kafli zielonych prostych z kominem 
wywiedzionym do palenia ze środka. 

Od samego dziedzińca skarbczyk, do którego drzwi sosnowe proste na zawiasach y 
krukach żelaznych z zaszczebką y skoblem, okienko małe w drzewo robione, a przy boku 
tego skarbcu schody na gurze. 

Pośrodku korytarz przeciwko pierwszego korytarza do kuchni igący, do którego drzwi 
proste z tarcic sosnowych na zawiasach y krukach żelaznych, okien dwie w ramach 
krzyżowych w drzewo robionych bez zawias. Wychodząc z tego korytarza do kuchni, 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczebką y klamką. 

Powrociwszy ku dziedzińcu, po lwey ręce izba kuchmistrzoska, do którey drzwi 
sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczebką y klamką, okien dwie 
prostych w drzewo robionych, piec z kafli zielonych, kominek kapiasty, posadzka z cegły. 

Z tey izby do drugiey drzwi proste sosnowe na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczepką, okno iedne prostey roboty w drzewie. W teyże izbie spiżarenka przy boku 
mała, do którey drzwi dębowe stare dobierane na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczebką, w tey spiżarence między murem framuga, w którey szafa y stolik sosnowy 
prosty na nużkach sosnowych. 

Powrociwszy z tey izby do kuchni, drzwi na dziedziniec z tarcic sosnowych prostey 
roboty na zawiasach y krukach żelaznych z klamką y zaszczepką, na wierzchu nad temi 
drzwiami okienko we trzy szyby w drzewo robione. 

Kuchnia sama obszerna murowana z kominem okrągłym na sześciu filarach, na tey 
kuchni wilczków dwa żelaznych y obłożyn dwie żelaznych, framuga przy drzwiach 
wychodząc z korytarza, w którey police z tarcic sosnowych na kształt szaf robione, okien 
dwie prostych w drzewo robionych, stołów sosnowych prostych trzy na nogach sosnowych, 
kanał po prawey ręce murowany aż do stawu z kuchni pod murem idący. 

Przy teyże kuchni izba piekarniana, do którey drzwi z tarcic sosnowych prostey roboty 
na zawiasach y krukach żelaznych z klamką (S. 6) y zaszczepką. W tey izbie okien dwie 
prostych w drzewo robionych. Między temi oknami w murze framuga, w którey framudze 
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szafa z tarcic sosnowych, do niey drzwi sosnowe na zawiasach y krukach żelaznych z 
klamką y skoblami dwoma żelaznemi. Piecy dwa do pieczenia chleba z kapturem przez 
sklepienie wywiedzionym, w którym blacha żelazna do zamykania. Przy tych piecach piec 
z kafli zielonych prostych, w którym ze środka palą, kominek szafiasty, stołów dwa 
prostych wielkich do robienia chleba na nogach sosnowych, przeciwko drzwi przy boku 
polica iedna sosnowa z lisztwą. Wychodząc z tey izby, drzwi na dziedziniec z tarcic 
sosnowych prostey roboty na zawiasach y krukach żelaznych z klamką, w wierzchu nad 
temi drzwiami okienko we trzy szyby w drzewo robione. 

 

Arsenał. 
Wchodząc z dziedzińca do arsenału, drzwi sosnowe na dwie strony otwieraiące się na 

zawiasach żelaznych po dwie z jedney strony z zamkiem żelaznym wiszącym y zaszczepką. 
W tym arsenale okien pięć z kratami żelaznemi bez szk[ieł]* z okiennicami trzema 
drewnianemi na zawiasach żelaznych. 

Specyfikacya armat w tymże arsenale. 
Armat spiżowych wielkich na lawetach n[ume]ro cztery 4. 
Armat spiżowych średnich na lawetach n[ume]ro siedm 7. 
Armat spiżowych mnieyszych na lawetach n[ume]ro dwanaście 12. 
Armat małych spiżowych w Ołyce odlanych n[ume]ro dwanaście 12. 
Armatka teyże miary spiżowa na formę zostawiona na lawecie 1. 
Armata wielka żelazna bez lawetu iedna n[ume]ro 1. 
Armat spiżowych do przelania dysponowanych trzy n[ume]ro 3. 
Armat żelaznych malenkich, z tych iedna rozerwana wpuł dwie. 
Szuflów do nabiiania armat dwanaście n[ume]ro 12. 
Nakrywek żelaznych do armat nowey inwencyi dwanaście n[ume]ro 12. 
Graycarów do wykręcania armat dwa n[ume]ro 2. 
Cyngrotów do palenia armat dwa n[ume]ro 2. 
Magazyn na proch y kule żułto z czerwonym malowany polowy, żelazem okowany z 

zamkiem żelaznym wiszącym y czterma antabami na czterech kołach niekowanych, a 
dyszlem iak należy okowanym y ze wszystkim porządkiem; 

W tym magazynie: 
Kul armatnych żelaznych szesnaście. 
Kartaczów blaszanyh sześć. 
Praskurow alias przodów z kołami y dyszlami ołowianemi dwanaście. 
Kagańców żelaznych sześć. 
Grot żelaznych wielkich do zawieszania kagańców pięć. 
Wuzek drewniany do polowania tylko same drzewo, nieskończony 1. 
Kolasek ogrodowych dwie. 
Mozdzerzów żelaznych wielkich pięć. 
Mozdzerzyk malenki żelazny jeden. 
Flint starych połomanych trzy, 
Garnek żelazny jeden. 
Ołowiu świnia jedna cała, a drugiey kawałek. 
Sworniów żelaznych do armat siedm. 
Pałaszów janczarskich starych pięć. 
Pasów janczarskich starych z mosiądzem sto czterdzieyści. 
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Berdyszów małych janczarskich trzydzieyści sześć (S. 7). 
Patrontas granatyrski z blachami y cherbem jeden. 
W tymże blach trzy mosiężnych do patrontasow z cherbami. 
Czapek granatyrskich trzynaście. 
Pałaszów granatyrskich dwanaście. 
Kartuzuw granatyrskich dwanaście. 
Form do rac dziewietnaście. 
Młynek do feierwerku drewniany jeden. 
Chorągiewek piętnaście. 
Alabardów żelaznych janczarskich na drzewie osadzonych piętnaście. 
Beczka z granatami szklanemi nienabitemi jedna. 
Worów skurzanych na proch dwa. 
Flint z bagnetami osimdziesiąt. 
Szpunter officerski jeden. 
Gudzgiwerów dwa. 
Bębnów drewnianyh dwa. 
Kul żelaznych armatnych pięćdziesiąt. 
Dyszlów okowanych z osiami do arma[t]* osim. 
Kuł okowanych do armat** zadnich y przednich dwadzieyścia pięć. 
Stelwaga okowana jedna. 
 Karuzel. 
Łancuw do karuzeli dwadzieyścia y jeden. 
Rękoiści do kopsy dwadzieyścia. 
Sznurów do karuzeli trzy. 
Tarczów do karuzeli cztery. 
Seren morskich cztery. 
Wychodząc z arsenału, po prawey ręce stancya kommemdancka. Wchodząc do sieni, 

drzwi dwoiste na zawiasach y krukach żelaznych z zasuwkami w wierzchu y w dole 
żelaznemi, nad temi drzwiami w wierzchu okienko we cztery szyby w drzewo robione. W 
tych sionkach idąc prosto, drzwi do kuchni na zawiasach y krukach żelaznych bez klamki y 
zaszczepki. We środku kuchienka murowana z kominem wielkim murowanym. Wchodząc 
do izby, drzwi dębowe stolarskiey roboty na dwie strony otwieraiące się z zamkiem 
mosiężnym krytym na zawiasach y krukach żelaznych z zasowki w wierzchu y w dole. W 
tey yzbie okien trzy, w każdym oknie po cztery kwatery na zawiasach żelaznych y 
zakrętkami żelaznemi, z podworza okiennic podwoynych dwie, a trzecia cała na zawiasach 
żelaznych, piec zielony z kafli żułkiewskich z orłami, przy nim kominek kapiasty, stoł 
olchowy na nogach dębowych. W teyże izbie gabinet, do którego drzwi sosnowe na 
zawiasach żelaznych z klamką y zaszczepką żelazną, we środku szafka z drzwiczkami w 
kratkę stolarskiey roboty. Z tego gabinetu na podwurze drzwi sosnowe na zawiasach 
żelaznych, a w izbie y gabinecie podłoga z tarcic sosnowych. 

Wychodząc z tego pokoiu, naprzeciwko stancya, do którey drzwi olchowe na 
zawiasach żelaznych z zaszczepką y klamką we środku, okno iedne z czterema kwaterami 
na zawiasach żelaznych, z podworza krata żelazna, piec z kafli zielonych prostych, przy 
nim kominek kapiasty, stolik sosnowy na nużkach dębowych, podłoga z tarcic sosnowa. 
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Za tą stancyą baszta, do którey wchodząc, wrota z tarcic sonowych proste, na dwie 
strony otwieraiące się, w których po oboich stronach zawiasy y krucki żelazne z 
zaszczepką. Wszedłszy do tey baszty, po prawey ręce sklep, do którego drzwi sosnowe 
proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do zamykania. Na (S. 8) 
spodzie pod tym sklepem piwnica, do którey drzwi dębowe na zawiasach y krukach 
żelaznych z zaszczepką y skoblem do zamykania. Wyszedłszy z tych sklepów we środek do 
baszty, w krórey na dole sklepów trzy po pod wałem idących, a we dwoch sklepikach w 
okienkach po dwa pręty żelaznych zamiast kraty, do których drzwi pod mostem 
murowanym sosnowe na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do 
zamykania. W tey baszcie na wał most murowany, a w końcu tego mostu na wale wrota z 
tarcic sosnowych na dwie strony otwieraiące się drągiem w mur zasuwanym na zawiasach 
y krukach* żelaznych. Przy tych wrotach cekauzików dwa naprzeciw ieden drugiego do 
składania prochów, do których drzwi z tarcic sosnowych proste na zawiasach y krukach 
żelaznych* z zaszczepkami y skoblami, do zamykania kłotkami. 

Wyszedłszy z tey baszty, po prawey ręce fundament na mury nowo założony y 
wywiedziony w gurę na łokci trzy, między ktorym ma bydz y nowa brama, który ciągnie 
się aż do drugiey baszty po lewey ręce. 

Po lewey ręce w teyże bramie. 
Przeciwko kurdygardy stancya dla chorążych, do którey sieni malenkie, do nich drzwi 

sosnowe prostey roboty na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do 
zamykania. Z tych sieni drzwi do stancyi dębowe stolarskiey roboty na zawiasach y 
krukach żelaznych. Piec z kafli zielonych prostych ze środka palą. Przy nim drugi do 
pieczenia chleba z kominem bez sklepienia wywiedzionym, przy boku komorka, ale 
zruinowana, reparacyi potrzebuie. Wyszedłszy z tey stancyi, przy murze lisztwa do 
wieszania broni. Postąpiwszy daley, sklepik, do którego drzwi dębowe prostey roboty na 
trzech zawiasach y żelaznych krukach z dwoma zaszczepkami y skoblami żelaznemi. 

Wyszedłszy z tego sklepiku y daley postąpiwszy naprzeciwko kurytarzów y kredensu, 
izba marszałkowska, do którey drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczepką y klamką żelazną, kominek przy drzwiach kapiasty, podłoga z tarcic 
sosnowych. Naprzeciwko tych drzwi drugie drzwi sosnowe na zawiasach y krukach 
żelaznych z zaszczepką do izby przeciwney. W tey izbie po prawey ręce drzwi do bokowey 
izby sosnowe na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y klamką, okien dwie we 
cztery kwatery otwieraiących się, w drzewo robionych na zawiasach y kruczkach żelaznych 
z okiennicami ze środka, kominek kapiasty, piec z kafli zielonych prostych do obydwoch 
izb po połowie, podłoga z tarcic sosnowych. Z tey izby do przeciwney drzwi sosnowe na 
zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y klamką, okno iedne proste w drzewo 
robione, na dole dwie kwatery otwieraiące się na zawiasach y kruczkach żelaznych z 
zakrętką, piec z kafli zielonych prostych, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych**. 

Wyszedszy tey izby do sień wielkich, po lewey ręce schody na górę na salę, przy tych 
schodach drzwi sosnowe proste do sklepu na zawiasach y krukach żelaznych, z tych drzwi 
drugie nad schodami do szyi sosnowe dwoiste na zawiasach y krukach żelaznych*** z 
zaszczepką y skoblem do zamykania. Zszedłszy z schodów, po prawey ręce sklep, do 
którego drzwi dębowe na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do 
zamykania. W tymże sklepie sklep drugi, do którego drzwi dębowe na zawiasach y krukach 

                                                           
* Початок речення до цього слова пропущено. 
** Дванадцять останіх слів пропущено. 
*** Початок речення до цього слова пропущено. 
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żelaznych z zaszczepką do zamykania y skoblem. Przeciwko (S. 9) tego sklepu drugi sklep, 
gdzie piwa pańskie stawiaią, do którego drzwi dębowe proste na zawiasach y krukach 
żelaznych z zaszczepką y skoblem do zamykania, tamże kufa iedna wielka, na którey 
obręczy dziesięć wielkich żelaznych. Z tego sklepu do trzeciego sklepu, gdzie wina 
pańskie, do którego drzwi dębowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y 
skoblem do zamykania, także y z drugiey strony zaszczepka przy drzwiach, przy tych 
sklepach iedna kłutka wisząca do zamykania iest. 

Wyszedłszy z sklepów do sieni, po prawey ręce izba, do którey drzwi sosnowe proste 
na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y klamką do zamykania, okno iedne we 
cztery kwatery bez zawias proste, reparacyi potrzebuie, przy tymże oknie framuga, w 
którey dwie policy, piec z kafli zielonych prostych, kominek szafiasty, posadzka z cegły. 

Z tey izby do drugiey drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczepkami z obydwoch stron. W tey izbie okien dwie prostych w drzewo robionych z 
zakrętkami żelaznemi bez zawiasek, piec z kafli zielonych prostych, kominek szafiasty, 
podłoga z tarcic sosnowych, a przy piecu framuga z policzkami, a daley szawka(sic!) z 
drzwiczkami sosnowemi na zawiaskach y kruczkach żelaznych z zaszczepką y skoblem do 
zamykania. 

Z tey izby do trzeciey drzwi sosnowe stolarskiey roboty na dwie strony otwieraiące się 
z zamkiem krytym mosiężnym z zasuwkami w gurze y dole żelaznemi, okien dwie 
prostych w drzewo robionych, piecz kafli zielonych prostych, a przy tym piec drugi do 
pieczenia chleba z kominem wywiedzionym do palenia ze środka, kominek szafiasty, 
framuga, w którey policy na kształt szafy, posacka z cegły. 

Z tey izby do sianek drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczepkami dwoma żelaznemi, w tych sionkach okno iedne w ołow robione z pręcikami 
dziewięciu żelaznemi y zakrętką. W tych sionkach stancya mała, do którey drzwi dębowe 
stolarskiey roboty na dwie strony otwieraiące się na zawiasach y kruczkach żelaznych, piec 
z kafli zielonych prostych, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych. 

Wychodząc z tych sionek, drzwi sosnowe prostey roboty na zawiasach y krukach 
żelaznych. W lewę rękę poczyna się wycieczka do baszty, którą idąc po lewey ręce do 
sklepika, drzwi sosnowe proste na zawiasach y kruczkach żelaznych, a ten sklepik 
wychodzi aż do strzelnicy do bramy idącey. Wszedłszy do baszty po lewey ręce w sklepik, 
w którym drwa składaią, do którego drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach 
żelaznych z zaszczepką y skoblem do zamykania. Drugi sklepik po prawey ręce, do którego 
drzwi sosnowe na zawiasach y krukach żelaznych, postąpiwszy daley, wrota do stayni 
proste na dwie strony otwieraiące się na zawiasach y krukach żelaznych z drągiem 
wpoprzeg y kuną żelazną do zamykania. Pod schodami przeciwko wycieczki komorka, do 
którey drzwi na biegunach sosnowe proste. W tey baszcie po obydwoch stronach na gurze 
schody idące, przy których w końcu drzwi sosnowe z iednym zawiasem y kruków dwa (S. 
10). 

Od tey wycieczki y baszty mur nowy ciągnie się pod samy gzymbs wywiedziony bez 
sklepienia ieszcze nie skończony aż do drugiey wycieczki y baszty. 

Od tego muru wchodząc do baszty, po prawey ręce izba, gdzie stoi burgrabi, do którey 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką, w tey izbie okien 
dwie prostych w drzewo robionych, a w tylnym od baszty krata żelazna, piec z kafli 
zielonych prostych, piec drugi do pieczenia chleba, kominek prosty y framuga w murze z 
policzkami. 

Naprzeciwko tey izby izba druga, do którey drzwi sosnowe proste na zawiasach y 
krukach żelaznych z zaszczepką, okno iedne proste z kratą żelazną z podwurza, piec z kafli 
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zielonych  prostych, ze środka palą, przy nim piec drugi do pieczenia chleba z kominem 
bez sklepienie wywiedzionym prostym. We środku w tey baszcie studnia murowana z 
kamieni z kołem drewnianym do wody ciągnienia. Daley postąpiwszy, sklep, do którego 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką żelazną y zasuwką 
drewnianą. Przy tym piecu sklepów* dwa do palenia gibsu y pieczenia chleba. Za temi 
piecami sklep drugi, do którego drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczepką y zasowką drewnianą. 

Po prawey ręce. 
Wchodząc z dziedzińca do sieni, schody do sieni malowanych. Przy tychże schodach 

drzwiczki malowane do pieca pod salą na zawiasach y kruczkach żelaznych z zaszczepką y 
skoblem. W tychże sieniach okien dwie we cztery kwatery otwieraiących w drzewo 
robionych bez zawias, nad temi oknami wyżey okien dwie mnieyszych także w drzewo 
robionych bez zawiasków. Zszedłszy ze schodów na gurę, po prawey ręce drzwiczki do 
pieca malowane na zawiaskach y kruczkach żelaznych, także y po lewey ręce drzwiczki do 
pieca malowane na zawiaskach y kruczkach żelaznych. 

Z tych sieni do przedpokoiów drzwi dębowe stolarskiey roboty fasowane na dwie 
strony odmykaiące się na zawiaskach angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z 
zakrętkami mosiężnemi y zasowkami żelaznemi w wierzchu y wdole, przy których y 
gałeczki mosiężne. W tymże przedpokoiu okien dwie w ramach dębowych fasowanych we 
cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach y kruczkach żelaznych z zakrętkami wdole 
mosiężnemi, a w wierzchu żelaznemi y sprężynami, piec z kafli prostych zielonych, 
kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych. 

Z tego przedpokoiu w prawą rękę do sali drzwi dębowe fasowane stolarskiey roboty na 
dwie strony otwieraiące się na zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim y 
trzema zakrętkami mosiężnemi, z prętem żelaznym do zasuwania, skrus przy drzwiach 
idącym. W teyże sali okien sześć wielkich w ramach dębowych fasowanych, hakami 
żelaznemi w mur przybitych, we cztery kwatery otwieraiących się na zawiasach żelaznych 
angielskich, w dole z zakrętkami mosiężnemi, a w wierzchu po dwie zakrętek żelaznych. 
Nad temi oknami osoby malowane na murze y armatury wkoło nich nad temi osobami. Po 
obu stronach po trzy okien małych w ramach dębowych fasowanych hakami żelaznemi w 
mur poprzybiiane na zwiaskach angielskich z zakrętkami żelaznemi. W teyże sali przy 
boku drzwi dębowe fasowane stolarskiey roboty podwojne na zawiasach angielskich z 
zamkiem mosiężnym angielskim (S. 11) y trzema zakrętkami mosiężnemi z prętem 
żelaznym do zasuwania wskrus idącym. Naprzeciwko tychże drzwi drugie takież na 
zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim y trzema zakrętkami mosiężnemi 
z prętem żelaznym wskrus idącym do zasuwania. Kominek szafiasty sztukatorskiey roboty, 
nad którym portret z inscribcyą “Marianna Myszczanka Comitissa Warcowicz, Michaelis 
castellani Wol[yniensis] filia, consors Stanislai II Radziwiłł S[acrae] R[omanii] Imperii 
Principis, Ducis in Olyka, Nieswisz, Supremi Marashalci Mag[n]i Ducatus Lit[huaniae] 
Generalis Samogicie capit[anei] obiit anno tysiąc sześćset aetatis suae 37 a[nn]o quiescit 
Olycae”. Nad którym portretem na suficie cherby j[aśnie] o[świeconych] xiążąt ich 
m[oś]c[iów] sztukatorską robotą anioły trzymaią. Przeciwko tego kominka drugi takiż 
kominek szafiasty sztukatorską robotą, nad którym portretem portret z inscribcią 
“Stanislaus II Radziwiłł, filius Nicolai VI Nigri dicti et matre Szydłowiecka, S[anctae] 
R[omanae] I[mperiae] Princeps, Dux in Ołyka et Nieswisz, Comes in Szydłowiec, 
supremus mareschalcus M[agnu] D[ucatu] L[ithuaniae], capitaneus generalis Samogitiae 

                                                           
* Останні два слова переставлені місцями: повинно бути sklepie pieców. 
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cum fratribus suis juris dator ordinatoris domus Radziwilianiae, Romam pro tempore 
Jubilei proficiscens, Passaviae 1599 aetatis suae 40 mortuus”, nad którym portretem także 
na suficie herby xiążęt j[aśnie]o[świeconych] ich m[oś]c[iów] sztukatorską robotą anioły 
trzymaią, a po obuch stronach batalie roźne malowane y wiazd rzymski*, posadzka 
marmurowa. 

Przy teyże sali od dziedzińca ganek na belkach kamiennych z kratą żelazną, przy 
którey kracie blacha żelazna, pośrodku na którey cherb j[aśnie]o[świeconych] xiążąt ich 
m[oś]c[iów] z dwoma buławami, na teyże kracie gałek mosiężnych w wierzchu czternaście. 

Z sali wielkiey do sali portretowey, gdzie genealogia starożytnego w Polszcze domu 
Leszczynskich z przeniosioney sali Rydzyńskiey do sali ołyckiey portretów w dole z 
inscribciami na kożdym portrecie in numero czterdzieyści podpisanemi, do którey drzwi 
dębowe fasowane stolarskiey roboty na dwie strony otwieraiące się na zawiasach y(!) 
angielskich żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim y czterma zakrętkami mosiężnemi 
z prętem żelaznym do zasuwania wskrus idącym, w teyże sali okien cztery w ramach 
dębowych fasowanych [w] mur chakami żelaznęmi poprzybiianych we cztery kwatery 
otwieraiące się na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w wierzchu 
żelaznemi. Z tey sali przy boku na schody aż do dołu w bramę drzwi dębowe fasowane 
stolarskiey roboty na dwie strony otwieraiące się na zawiasach angielskich żelaznych z 
zamkiem mosiężnym angielskim y z trzema zakrętkami żelaznemi z zasuwkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi, przy których gałeczki mosiężne, kominek szafiasty, podłoga 
olchowa, sufit częścią sztukatorskiey roboty. 

Z tey sali do pokoiów drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach angielskich z 
zamkiem mosiężnym angielskim y dwoma zakrętkami, zasuwek dwie żelaznych w 
wierzchu y w dole z gałkami mosiężnemi. W tym pokoiu okien dwie w ramach dębowych 
fasowanych, hakami żelaznemi w mur poprzybiianych na zawiasach angielskich żelaznych 
we cztery kwatery otwieraiących się z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w wierzchu 
żelaznemi, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych, piec między murem z kafli 
białych. Wespuł z salą portretową przy boku drzwi na schody na trzeci piątr idące dębowe 
fasowane podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim y dwoma 
zakrętkami mosiężnemi, z zasuwkami (S. 12) żelaznemi w wierzchu y w dole, przy iedney 
gałeczka mosiężna. 

Z tego pokoiu do drugiego drzwi dębowe fasowane na zawiasach angielskich z 
zamkiem mosiężnym angielskim y dwoma zakrętkami mosiężnemi z zasówkami dwoma 
żelaznemi w wierzchu y w dole z gałeczkami mosiężnemi. W tym pokoiu okien dwie w 
ramach dębowych fasowanych, w mur hakami żelaznemi poprzybiianych na zawiaskach 
angielskich we cztery kwatery otwieraiących się z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w 
wierzchu żelaznemi, kominek szafiasty, podłoga olchowa. W tym pokoiu do kaplicy drzwi 
dębowe fasowane podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z 
dwoma zakrętkami mosiężnemi y zasowkami w wierzchu y wdole żelaznemi y gałeczkami 
mosiężnemi, a drugie przy boku na kurytarz takież na zawiasach angielskich z zamkiem 
mosiężnym angielskim y dwoma zakrętkami mosiężnemi, zasuwek dwie żelaznych w 
wierzchu y w dole z gałeczkami mosiężnemi. 

Kaplica przy boku tego pokoiu wkoło po bokach taflami chińskiemi farfurowemi 
wysadzona. W tey kaplicy ołtarz sztukatorskiey roboty z dwiema kolumnami 
alabastrowemi, w tym ołtarzu statua Nayś[więtszey] Panny z koroną z gwizd pozłacanych 
nad głową y Opatrznoć Boska sztukatorską wyrabiana robotą, w którey pod nogami świat y 

                                                           
* Тобто, в’їзд до Риму в 1680 р. Михайла Казимира Радивила як польського посла. 
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wąż, w pysku jabłko na gałązce trzymaiący. Okno iedne wielkie w ramach dębowych 
fasowanych, w cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach angielskich, zakrętka w dole 
mosiężna, a w gurze mosiężna, posacka marmurowa, w suficie paneli sztukatorską robotą, 
nad którym w wierzchu Opatrzność Boska sztukatorskiey roboty z promieniami y literami 
złotemi hebreyskiemi. 

Z tey kaplicy na korytarz drzwi dębowe fasowane stolarskiey roboty na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim y dwoma zakrętkami mosiężnęmi, z 
zawiaskami dwoma żalaznemi y z gałeczkami mosiężnęmi w wierzchu y w dole. Przy 
tychże drzwiach okienek dwie małych w ramach dębowych we cztery kwatery otwieraiące 
się na zawiaskach angielskich y zakrętkami żelaznemi. 

Z tego pokoiu do trzeciego drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim y zakrętkami dwoma mosiężnęmi y 
gałeczką. W tym pokoiu okien dwie w ramach dębowych fasowanych w cztery kwatery 
otwieraiących się na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężnemi a w wierzchu 
żelaznęmi, piec między murem do obydwoch pokoiów z kafli żułkiewskich z cherbami y 
armaturą, kominek szafiasty, podłoga olchowa, na suficie częścią floresy sztukatorskiey 
roboty. 

Z tego pokoiu do czwartego drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim y dwoma zakrętkami mosiężnęmi, w tym 
pokoiu okno iedne w ramach dębowych fasowanych w mur hakami żelaznemi przybitych w 
cztery kwatery otwieraiące się z zakrętkami w dole mosiężną a w wierzchu żelazną, 
kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych. W tymże pokoiu przy boku do drugiego 
pokoiu drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem 
mosiężnym angielskim y dwoma zakrętkami mosiężnemi y zasowkami w wierzchu y w 
dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnęmi. W tym pokoiu okno iedne w ramach dębowych 
prostych hakami żelaznęmi w mur przybitych, we cztery kwatery otwieraiące się na 
zawiasach y kruczkach prostych z zakrętkami żelaznęmi, piecz kafli zielonych prostych, 
kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych. Z tego pokoiku drzwi sosnowe proste 
podwoyne na zawiasach (S. 13) y krukach żelaznych prostych, zamek mosiężny angielski z 
dwoma zakrętkami mosiężnęmi, zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznęmi. Z tego 
pokoiku po lewey ręce do sionek drzwi sosnowe proste na zawiaskach y krukach żelaznych 
prostych z klamką y kruczkiem do zamykania. Z tego pokoiku do piątego pokoiu drzwi 
dębowe fasowane na zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z dwoma 
zakrętkami y gałeczką z zasowkami w wierzchu y w dole żelaznęmi, w wierchney zasowki 
mosiężny miema. W tym pokoiu okien dwie w ramach dębowych fasowanych, w mur 
żelaznemi hakami przybitych, we cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach prostych 
żelaznych z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w wierzchu żelaznemi, piec z kafli 
żułkiewskich, na których orły y armatura, przy piecu drzwiczki do sionek sosnowe na 
zawiasach y krukach prostych żelaznych z klamką, kruczkiem zaszczepką z pokoiu do 
zamykania na kłodkę. W tych sionkach okno iedne w ramach dębowych prostych hakami 
żelaznemi w mur przybitych. W pokoiu i sionkach podłoga z tarcic sosnowych, kominek 
szafiasty. Przy tym kominku drzwi sosnowe proste na zawiasach prostych y krukach 
żelaznych z klamką y antabką do zamykania. W tym pokoiu okno iedne w ramach 
dębowych stolarskiey roboty we cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach prostych y 
kruczkach żelaznych, piec z kafli zielonych prostych, podłoga z tarcic sosnowych. W tymże 
pokoiu po lewey ręce drzwi sosnowe proste podwoyne na zawiasach prostych y krukach 
żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim y dwoma zakrętkami mosiężnęmi z 
zasowkami y w wierzchu y w dole żelaznemi. 



Інвентар Олицького замку 1755 р. 
 

 

315

Z tego pokoiu do szostego drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z dwoma zakrętkami y gałeczką mosiężną z 
zasowkami u wierzchu y w dole żelaznemi z gałęczkami mosiężnemi. W tym pokoiu okno 
iedne w ramach dębowych fasowanych we cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach 
angielskich z zakrętkami dwoma, w dole mosiężną, a w wierzchu żelazną, podłoga 
sosnowa. A przy boku drzwiczki sosnowe podwoyne stolarskiey roboty na zawiaskach y 
krukach żelaznych z zamkiem angielskim mosiężnym z zakrętkami y gałeczką mosiężnęmi 
do pokoiu bokowego, który się opisał przy piątym pokoiu. 

Z tego pokoiu do siodmego drzwi sosnowe prostey roboty podwoyne na zawiasach y 
krukach żelaznych, z zamkiem angielskim mosiężnym, z zakrętkami dwoma mosiężnęmi y 
gałeczką y zasowkam[i] w wierzchu y w dole żelaznęmi prostemi. W tym pokoiu okno 
iedne w ramach dębowych fasowanych hakami żelaznęmi w mur przybitych na zawiaskach 
angielskich we cztery kwatery otwieraiące się z zakrętkami w dole mosiężną, a w wierzchu 
żelazną, stołek malowany stalową, na nużkach kwadrat robionych, także stalowo 
malowanych, wkoło tego stolika ławki do siedzenia także malowane. Nad tym stolikiem 
komin bez sklepienie wywiedziony, w którym sznur iedwabny biały z kutasem do 
zamykania drzwiczek w wierzchu na sprężynie, podłoga z tarcic sosnowych, a przy boku na 
korytarz drzwi sosnowe proste, podwoyne na zawiasach y krukach żelaznych z zamkiem 
mosiężnym angielskim y zakrętkami mosiężnemi z gałeczką, zasuwkami żelaznemi w 
wierzchu y w dole. 

Z tego pokoiu do usmego pokoiku drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim, z dwoma zakrętkami mosiężnemi z 
gałeczką, z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznęmi z galeczkami mosiężnęmi. W tym 
pokoiu okno iedne w ramach dębowych fasowanych, w mur żelaznęmi hakami przybitych, 
we cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach angielskich, piec z kafli żułkiewskich, w 
murze na dwa pokoie, kominek kapiasty, podłoga z tarcic sosnowych. W tym pokoiu 
gabinet, do którego drzwi (S. 14) malowane z lisztewkami pozłacanemi na zawiaskach y 
kruczkach prostych żelaznych z klamką y zakrętkami dwoma mosiężnęmi do zamykania, w 
tym gabinecie podłoga sosnowa. 

Z tego pokoiu do pokoiku drzwi dębowe proste na zawiasach y krukach prostych 
żelaznych z klamką y zakrętkami dwoma mosiężnęmi. W tym pokoiku okno iedne w 
ramach dębowych fasowanych, w mur żelaznęmi hakami przybitych, we cztery kwatery 
otwieraiące się z zakrętkami w dole mosiężnęmi, w gurze żelazną, podłoga z tarcic 
sosnowych. 

Z tego pokoiu do dziesiątego pokoiu drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim, zakrętkami dwoma mosiężnęmi y gałeczką, 
z zasowkami w wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnęmi. W tym pokoiu 
okien dwie w ramach dębowych fasowanych we cztery kwatery otwieraiących się, hakami 
żelaznemi w mur przybitych, na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężnęmi a 
w wierzchu żelaznęmi, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych. 

Z tego do iedynastego pokoiu drzwi dębowe podwoyne fasowane na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami dwoma mosiężnęmi z 
gałeczką, z zasuwkami żelaznemi w wierzchu y w dole z gałeczkami mosiężnęmi. W tym 
pokoiu okien dwie w ramach dębowych fasowanych, w mur hakami żelaznemi przybitych 
we cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole 
mosiężnęmi a w wierzchu żelaznęmi. Piec z kafli żułkiewskich w murze na dwa pokoie, na 
których orły y armatura, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych. 
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Z tego do dwunastego pokoiu drzwi dębowe podwoyne fasowane na zawiasach 
angielskich z zakrętkami dwoma mosiężnęmi, zasowki żelazne w wierzchu y w dole z 
gałeczkami mosiężnemi. W tym pokoiu okien dwie w ramach dębowych fasowanych, w 
mur hakami żelaznęmi przybitych, we cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach 
angielskich z zakrętkami w dole mosiężnęmi, a w wierzchu żelaznemi, kominek szafiasty, 
podłoga z tarcic sosnowych, a przy boku drzwi sosnowe na korytarz podwoyne prostey 
roboty na zawiasach y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim z dwoma 
zakrętkami mosiężnemi i gałeczką, z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. 

Z tego do trzynastego pokoiu drzwi dębowe podwoyne fasowane na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami dwoma mosiężnemi y 
gałeczką, zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. W tym pokoiu okno iedne w ramach 
dębowych fasowanych, we cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach angielskich z 
zakrętkami w dole mosiężną, a w wierzchu żelazną. Postąpiwszy od tego okna, drzwi 
dębowe małe podwoyne stolarskiey roboty do gabinetu na zawiasach y krukach żelaznych 
prostych z zamkiem mosiężnym angielskim, zakrętkami dwoma mosiężnęmi y gałeczką y 
zasowkami żelaznemi w wierzchu y w dole. W tym gabinecie okno iedno w ramach 
dębowych fasowanych, w mur hakami żelaznemi przybitych we cztery kwatery otwieraiące 
się na zawiasach angielskich z zakrętkami w dole mosiężną, a w wierzchu żelazną. Przy 
tym gabinecie framuga do schowania łożka, piec z kafli żułkiewskich między murem na 
dwa pokoie, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych w pokoiu y gabinecie, a przy 
framudze po prawey ręce drzwi małe prostę dębowe na zawiasach y krukach żelaznych, 
prostych, z zaszczepką y skoblem. W tych sionkach podłoga sosnowa, drzwi sosnowe 
prostey roboty na korytarz na zawiasach y krukach żelaznych ze środka z kruczkiem y 
skoblem, a z korytarza zaszczepką y skoblem do zamykania na kłodkę. 

Z tych sionek wyszedłszy na korytarz, po prawey ręce schody na duł do drzwi na 
dziedziniec wychodzić, nad któremi okno w ramach dębowych prostych w mur hakami 
żelaznemi przybitych w cztery (S. 15) kwatery otwieraiące się na zawiaskach y kruczkach 
żelaznych y zakrętkami żelaznemi. 

Z korytarza do czternastego pokoiu drzwi sosnowe podwoyne na zawiasach y krukach 
żelaznych prostych z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami dwoma y gałeczką z 
zaszczepką y skoblem do zamykania, z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. W tym 
pokoiu okno iedne w ramach dębowych fasowanych, w mur żelaznemi hakami przybitych 
we cztery kwatery otwieraiąc się na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężną, 
a w wierzchu żelazną. W murze framuga, w którey szawka sosnowa stolarskiey roboty ze 
czterma policzkami y drzwiczkami podwoynemi sosnowemi na zawiaskach żelaznych z 
zaszczepką y skoblem do zamykania na kłodkę, piec z kafli zielonych prostych, kominek 
szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych. W tym pokoiu do gabineciku drzwiczki dębowe 
podwoyne na zawiaskach y kruczkach prostych żelaznych, z zasowkami dwoma żelaznemi 
y gałeczkami mosiężnęmi z gałeczką y skoblem do zamykania, podłoga z tarcic 
sosnowych. 

Z tego gabineciku do pietnastego pokoiu drzwiczki dębowe fasowane na zawiasach y 
krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym angieskim z zakrętkami y gałeczką, z 
zasuwkami żelaznemi w wierzchu y w dole z gałeczkami mosiężnemi. W tym pokoiu okien 
dwie w ramach dębowych fasowanych w mur hakami żelaznemi przybitych, we cztery 
kwatery otwieraiących się na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w 
wierzchu żelaznemi, framuga do schowania łużka, a przy framudze gabinecik, do którego 
drzwiczki dębowe fasowane z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką na 
zawiasach prostych y krukach żelaznych, z zasuwkami żelaznemi w wierzchu y w dole z 
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gałeczkami mosiężnemi. W tym gabineciku okno iedne w ramach dębowych fasowanych w 
mur hakami żelaznemi przybitych we cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach 
angielskich z zakrętką w dole mosiężną, a w wierzchu żelazną, kominek szafiasty, podłoga 
w pokoiu y gabinecie sosnowa. 

Z tego  pokoiu do szesnastego drzwi dębowe fasowane na zawiasach angielskich z 
zamkiem mosiężnym angielskim y zasowkami żelaznemi w wierzchu y w dole z 
gałeczkami mosiężnęmi. W tym pokoiu okien dwie w ramach dębowych fasowanych, w 
mur hakami żelaznęmi przybitych, w cztery kwatery otwieraiących się na zawiasach 
angielskich z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w wierzchu żelaznemi, podłoga z tarcic 
sosnowych, piec w murze na dwa pokoie, kominek szafiasty, a przy kominku drzwi na 
korytarz przy boku dębowe fasowane podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem 
mosiężnym angielskim z zakrętkami dwoma y gałeczką y zasuwkami żelazanemi w 
wierzchu y w dole z gałeczkami mosiężnemi. 

Z tego pokoiu do siedmnastego drzwi dębowe fasowane na zawiasach angielskich z 
zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką mosiężną z zasuwkami żelaznemi 
w wierzchu y w dole z gałeczkami mosiężnemi. W tym pokoiu okien dwie w ramach 
dębowych fasowanych, w mur hakami żelaznemi przybitych, w cztery kwatery 
otwieraiących się na zawiaskach angielskich, a przy oknie do gabineciku drzwiczki dębowe 
fasowane podwoyne na zawiasach prostych y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym 
angielskim z zakrętkami dwoma z gałeczką z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi z 
gałeczkami mosiężnemi. W tym gabineciku okno iedne w ramach dębowych fasowanych, 
hakami żelaznemi w mur przybitych, we cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach 
angielskich z zakrętkami w dole mosiężną, a w wierzchu żelazną. Przy tym gabinecie 
framuga do stawiania łużka. W tym gabinecie y w pokoiu framuga (S. 16) z tarcic 
sosnowych, piec w murze na dwa pokoie, kominek szafiasty. A przy framudze po prawey 
ręce do garderobki drzwiczki dębowe podwoyne fasowane na zawiasach y krukach 
prostych żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką z 
zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnemi, w tey garderobce 
podłoga z tarcic sosnowych y listewka przy murze przybita do wieszania strzelby. 

Z tey garderobki do osiemnastego pokoiu drzwiczki dębowe podwoyne proste na 
zawiasach y krukach prostych żelaznych z zamkiem angielskim mosiężnym z zakrętkami y 
gałeczką, z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnęmi. W tym 
pokoiu okno iedne w ramach dębowych fasowanych, w mur hakami żelaznemi przybitych, 
we cztery kwatery otwieraiące się na zawiasach angielskich bez zakrętek, podłoga z tarcic 
sosnowych, piec z kafli zielonych prostych, kominek szafiasty, a przy kominku drzwi na 
korytarz dębowe fasowane podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym 
angielskim z zakrętkami y gałeczkami, zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi z 
gałeczkami mosiężnemi. 

W końcu korytarza skarbczyk, do którego drzwi sosnowe proste na zawiasach y 
krukach żelaznych prostych z zaszczepką y skoblem do zamykania na kłodkę. W tym 
skarbcu okno iedne w ramach dębowych fasowanych, w mur hakami żelaznemi przybitych 
we cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach angielskich z zakrętką w wierzchu 
żelazną iedną. 

Od końca kurytarza aż do kaplicy okien siedmnaście w ramach sosnowych prostych w 
mur drewnianemi kołkami poprzybiianych, zawiasek y zakrętek przy żadnym niemasz. W 
tymże korytarzu iedne drzwi na wał przeciwko schodów sosnowe proste na zawiasach y 
krukach żelaznych prostych z klamką, drugie drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach 
żelaznych prostych z klamką y zasuwkami dwoma żelaznymi. Trzecie drzwi przeciwko 
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bastionu sosnowe podwuyne na zawiasach y krukach żelaznych z klamką y zasowkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi. Czwarte drzwi przy kaplicy na wał dębowe podwuyne na 
zawiasach y krukach żelaznych z klamką y zasowkami w wierzchu y w dole żelaznemi, 
[podłoga]* przez wszystek korytarz z cegły sadzona. 

Po lewey ręce przeciwko sali pokoy pierwszy, do którego drzwi dębowe fasowane 
podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim, z zakrętkami y 
gałeczką, z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnęmi. W tym 
pokoiu okien dwie w ramach dębowych fasowanych w mur hakami żelaznemi przybitych 
na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężnęmi, a w wierzchu żelaznemi, 
podłoga z tarcic sosnowych, kominek szafiasty, na którym częścią sztukatorskiey roboty 
floresy, piec w murze ceglany na dwa pokoie. 

Przy tym piecu do bokowego pokoiu drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim y zakrętkami dwoma z zasowkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnemi, w tym pokoiu okien dwie w 
ramach dębowych fasowanych w mur hakami żelaznemi przybitych w cztery kwatery 
otwieraiących się na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w 
wierzchu żelaznemi, podłoga z tarcic sosnowych, kominek szafiasty, na którym cherby 
xiążęt ich m[oś]c[iów] sztukatorską robotą z armaturą. 

Z tego pokoiu do drugiego bokowego drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z zasowkami w wierzchu y w dole 
żelaznemi z gałeczkami mosiężnemi. W tym pokoiu okno iedne w ramach dębowych 
fasowanych w mur hakami żelaznemi przybitych we cztery kwatery otwieraiące się na 
zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężną, a w wierzchu żelazną, podłoga z 
tarcic sosnowych, kominek kontowy, na którym floresy sztukatorskiey roboty, we środku w 
tym kominku blacha wielka żelazna przy murze przybita y z brzegu kominka blacha także 
żelazna (S. 17). 

Z tego pokoiu do sionek drzwiczki dębowe proste podwoyne na zawiaskach prostych y 
krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y zasowkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnemi. W tych sionkach okienko iedne 
małe w ramach sosnowych**, z sionek na korytarz drzwiczki sosnowe proste na zawiasach 
y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do zamykania. 

Powrociwszy nazad z bokowych*** pokojów do pierwszego od sali, z tego do średniego 
pokoiu drzwi dębowe zasowane podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem 
mosiężnym angielskim z zakrętkami iedną mosiężną, a drugą żelazną y zasuwkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnemi. W tym pokoiu okien dwie w 
ramach dębowych fasowanych w mur hakami żelaznemi przybitych w cztery kwatery 
otwieraiących się na zawiaskach angielskich z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w 
wierzchu żelaznemi, podłoga z tarcic sosnowych, kominek szafiasty, nad którym floresy 
sztukatorskiey roboty. W tym pokoiu przy piecu na korytarz drzwiczki dębowe fasowane 
podwoyne na zawiasach angielskich z zamkiem mosiężnym z zakrętkami, z zasuwkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnemi. 

Z tego pokoiu do appartamentu drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem angielskim mosiężnym z zakrętkami y zasowkami w wierzchu y w 
dole z gałeczkami mosiężnemi. W tym apartamencie okien dwie podwoynych z podworza 

                                                           
* Слово пропущене. 
** Далі закреслено: “na“. 
*** Два останні слова повторено двічі. 
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w ramach sosnowych prostych, a ze środku w ramach dębowych fasowanych, w mur 
hakami żelaznemi przybitych na zawiaskach angielskich we cztery kwatery otwieraiące się 
z zakrętkami w dole mosiężnemi, a w wierzchu żelaznemi, podłoga olchowa, piec kaflowy 
żułkiewski z herbami y armaturą, między murem na obydwa pokoie kominek kontowy, 
wewnątrz blacha żelazna z herbami xiążęt ich m[oś]c[iów], po bokach y na dole blachą 
gładką wyfutrowany y rurką, którędy wiatr idzie z podworza. Przy tymże kominku w murze 
szafeczka malenka z farfurami chińskiemi wysadzona, w tey szawce rurek dwie, z iedney 
wiatr idzie, a z drugiey duch, od kominka drzwiczki dębowe na zawiaskach prostych 
żelaznych z zakręteczką w wierzchu do zamykania. 

Z tego appartamentu drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach angielskich z 
zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y zasowkami w wierzchu y w dole 
żelaznemi z gałeczkami mosiężnęmi. W tym pokoiu okien dwie w ramach dębowych 
fasowanych w mur hakami żelaznemi przybitych we cztery kwatery otwieraiące się bez 
zakrętek, podłoga z tarcic sosnowych, kominek szafiasty, piec prosty zielonych kafli. 

Z tego pokoiu a garderobki w lewą rękę drzwi dębowe fasowane podwoyne na 
zawiasach angielskich bez zamka z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznęmi z 
gałeczkami mosiężnęmi. W tey garderobce okno iedne w ramie dębowey, we cztery 
kwatery otwieraiące się, bez zakrętek, podłoga z tarcic sosnowych, kominek szafiasty. Z 
tey garderobki na korytarz drzwi sosnowe podwoyne na zawiasach y krukach prostych 
żelaznych. Powrociwszy nazad z garderobki do pokoiu, w prawą rękę do sionek drzwi 
sosnowe proste podwoyne na zawiasach y krukach prostych żelaznych bez zamka. W tych 
sionkach okno iedne w ramach dębowych prostych w cztery kwatery bez zawiasek, podłoga 
sosnowa. Z tych sionek drzwi sosnowe na korytarz podwoyne na zawiasach y krukach 
żelaznych (S. 18) prostych bez zamku y zasuwek, a drugie drzwi proste sosnowe podwoyne 
na zawiasach y krukach żelaznych prostych. Wychodzić do muru, gdzie maią bydz pokoie, 
który się y teraz muruie, powrociwszy korytarzem aż do sionek przy bokowych pokoiach, 
na którym korytarzu okien trzy w ramach sosnowych prostych we cztery kwatery 
otwieraiące się bez zawiasek. Od tych sionek w prawą rękę idąc, schody na gurę. Na trzecie 
piętro wszedłszy na gurę, powrociwszy w lewe rękę, od dziedzińca załomek alias 
skarbczyk do składania rzeczy nieskończony, w którym podłoga z tarcic sosnowych bez 
sufitu tylko balki, okien dwie dranicami pozabiianych. 

Wyszedłszy z tego skarbczyka do sieni wielkich, w których od dziedzińca okien cztery 
dranicami pozabiianych, a od wału okien sześć z ramami sosnowemi bez szkła, podłoga z 
tarcic sosnowych bez sufitu, tylko balki. W końcu tych sieni drugi skarbczyk, do którego 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznyh z zaszczepką y skoblem do 
zamykania na kłodkę. W tym skarbczyku okien dwie dranicami pozabiianych, podłoga z 
tarcic sosnowych bez sufitu, tylko belki. 

Od sali portretowey w lewą rękę schody na gurze na trzecie piątro, w puł schodów 
krata żelazna w murze. Wchodząc zschodami na gurze do sieni, w których okien cztery w 
ramach sosnowych prostych w mur kołkami drzewnianemi poprzybiianych bez zawiasek, 
podłoga z tarcic sosnowych, bez sufitu, tylko belki. 

Przeciwko schodów w pokoiu, gdzie był przedtym bilar, drzwi sosnowe proste na 
zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką zewnątrz do zaszczepania. W tym pokoiu 
okien cztery w ramach sosnowych podwoyne na zawiasach y krukach żelaznych, piece z 
kafli zielonych prostych na filarykach kamiennych, podłoga z tarcic sosnowych. 

Z tego pokoiu do sieni drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z 
zaszczepką y skoblem do zamykania na kłodkię. Naprzeciwko tych drzwi z sieni do pokoiu 
drugiego drzwi sosnowe podwoyne na zawiasach y krukach żelaznych z klamką y 
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zasuwkami żelaznemi w wierzchu y w dole. W tym pokoiu okien dwoie w ramach 
sosnowych kołkami drzewnianemi w mur przybiianych bez zawias y zakrętek, podłoga z 
tarcic sosnowych, kominek szafiasty, subitu(sic!) niema, tylko balki. W tym pokoiu przy 
boku uszaki na drzwi, gdzie wychodzi churz z kaplicy dla kapely grania y słuchania mszy, 
okno iedne w ramach dębowych we dwie kwatery otwieraiące się na zawiasach y krukach 
żelaznych y zakrętką żelazną, podłoga sosnowa. 

Z tego do bilaru drzwi dębowe fasowane na zawiasach angielskich z zamkiem 
mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką z zasuwkami w wierzchu y w dole 
żelaznemi y gałeczkami mosiężnemi. W tym bielarzu okien pięć w ramach dębowych 
fasowanych we dwie kwatery otwieraiących się na zawiaskach angielskich z zakrętkami 
mosiężnemi, podłoga krzyżowa z tafle stolarskiey roboty, piec z kafli zielonych prostych na 
gzymbsikach kamiennych. Bilarz wielki na nogach sosnowych zielonym suknem obity y 
gwoździami mosiężnemi, do którego nakrycie arasowe czerwone y nakrywek do tegoż 
sosnowych sztuk trzy z trzema pasami do zamykania, mas dziewięć y lasek siedm do grania 
(S. 19). Tablica z numerami, kołeczkami y sznurkami iedwabnemi zielonemi do gry y gałek 
słoniowych do grania dwanaście. Drugi bielar mnieyszy na nużkach malowanych ze środku 
zielonym suknem obity from Adam nazywaiący się. 

Z tego bielarzu do gabineciku drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką y zasowkami w 
wierzchu y dole żelaznemi z gałeczkami mosiężnęmi. W tym gabineciku okno iedne w 
ramach dębowych podwoyne na zawiaskach y kruczkach żelaznych prostych, kominek 
kontowy, podłoga z tarcic sosnowych. 

Po prawey ręce basztion od korytarza, drzwi do sionek sosnowe proste podwuyne na 
zawiasach y krukach żelaznych. Wszedłszy do sieni, po prawe ręce garderobka, do którey 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do 
zamykania. W tey garderobce okien trzy w ramach dębowych we dwie kwatery 
otwieraiących się na zawiasach y kruczkach żelaznych z kratami żelaznemi z podwurza. 
Przy boku w murze framużek dwie, w których szawki sosnowe bez drzwiczek, a przy 
drzwiach szafa wielka sosnowa z przygrodkami, do którey szafy drzwiczki dwoie 
sosnowych na zawiaskach y kruczkach żelaznych, a pośrodku grąg sosnowy w podłuż 
końcami w mur osadzony, kominek kontowy, piec z kafli zielonych prostych, posacka z 
cegły. 

Naprzeciwko tey garderobki po lewey ręce druga garderobka mnieysza, do którey 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y krukiem do 
zamykania. W tey garderobce okien dwie w ramach prostych sosnowych, od podwurza 
kraty żelazne, w murze framuga, w kturey framudze szawka sosnowa prostey roboty, 
kominek kątowy, piec z kafli zielonych prostych, podłoga z cegły. Z tych sieni most z 
poręczem z iedney strony po prawey ręce na rądel rogowy od miasta, na którym baszteczek 
dwie z uszakami do drzwi kamiennemi y w oknach takiemiż. 

Powrociwszy z tych sieni na kurytarz, przy pokoiach idący, z którego drzwi na schody 
w gurze na basztion, zszedłszy z schodów do sionek drzwi dębowe fasowane podwoyne na 
zawiasach y kruczkach żelaznych prostych z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami 
y gałeczką y z zasowkami w wierzchu y w dole żelaznemi. Nad temi drzwiami okienko 
małe w cztery tafle. W tych sionkach po prawey ręce do pokoiu drzwi debowe fasowane na 
zawiasach y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y z 
zasowkami w wierzchu y w dole żelaznemi. W tym pokoiu oken cztery w ramach prostych 
dębowych w cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach y kruczkach żelaznych z 
zakrętkami y zasuweczkami żelaznemi, piec kafli żułkiewskich z herbami, podłoga z tarcic 
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sosnowych rysowana. Pośrodku tego pokoiu gabinet wielki do stawienia łużka, do którego 
drzwi szklane w ramach dębowych w cztery sztuki otwieraiące się na zawiasach 
angielskich z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką y zasuwkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi, podłoga z tarcic sosnowych. Z tego gabinetu w prawą rękę 
do malenkiego gabineciku drzwiczki szklane poiedynkowe (S. 20) na zawiaskach 
angielskich y zameczkiem mosiężnym angielskim. W tym gabineciku okien dwie w ramach 
prostych dębowych w cztery kwatery otwieraiących się z zakrętkami y zasuwkami 
żelaznemi, kominek kontowy, podłoga z tarcic sosnowych rysowana. Po lewey ręce tego 
gabinetu drugi gabinecik także malenki, do którego drzwiczki szklane poiedynkowe na 
zawiasach angielskich y z zamkiem gładkim mosiężnym. W tym gabineciku okien dwie w 
cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach y kruczkach żelaznych z zakrętkami y 
zasuweczkami żelaznemi, kominek kątowy, podłoga z tarcic sosnowych rysowana. Z tych 
gabinecików do pokoiu tegoż drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach angielskich 
z zamkami mosiężnemi angielskiemi z zakrętkami y gałeczkami, zasuwki w wiwerzchu y w 
dole żelazne. 

Naprzeciw tegoż pokoiu po lewey ręce pokoik mnieyszy, do którego drzwi dębowe 
fasowane na zawiaskach y kruczkach żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim y 
zakrętką z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. W tym pokoiu okien dwie w ramach 
dębowych prostych w cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach y kruczkach żelaznych 
z zakrętkami y zasuweczkami żelaznemi, piec z kafli zielonych prostych na dwa pokoie, 
kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych rysowana. Z tego pokoiu do drugiego drzwi 
dębowe fasowane podwoyne na zawiasach y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym 
angielskim y z zakrętką z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. W tym pokoiu okien 
dwie w ramach dębowych prostych w cztery kwatery otwieraiących się na zawiasach y 
kruczkach żelaznych, a iedne z zasuweczkami, kominek szafiasty, podloga z tarcic 
sosnowych. 

Z tego pokoiu do sionek drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach y krukach 
żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim y zakrętką y zasowkami w wierzchu y w dole 
żelaznemi. W tych sieniach okno iedne w ramie dębowym prostym w cztery kwatery 
otwieraiące się na zawiasach y krukach żelaznych z zasuweczkami żelaznemi, posacka z 
cegły. Przeciwko tych drzwi drugie drzwi w murze dębowe fasowane ślepe, tylko z 
zakrętką mosiężną. 

Z tych sieni do malych sionek drzwi dębowe fasowe podwoyne na zawiasach y 
krukach żelaznych z zamkiem angielskim mosiężnym z zakrętką y gałeczką y z zasuwkami 
w wiwerzchu y w dole żelaznemi. 

Drugiey baszty po lewey ręce. 
Wychodząc z korytarza, na dole pod basztionem sieni, z których na rędel wychodzą, do 

których wrota podwoyne sosnowe proste, przy których drzwiach tylko zawias trzy y haków 
cztery z zaszczepką y skoblem do zamykania, w tych sieniach do skarbcu po lewey ręce 
drzwi sosnowe proste na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką do zamykania. W 
tym skarbcu okienko w ramach dębowych we dwie kwatery otwieraiące się na zawiasach y 
krukach żelaznych z kratami żelaznemi z podwurza, a we dwoch tylko kwatery bez szkła y 
okiennice do zamykania. W murze (S. 21) framużek dwie, w których szafki sosnowe. W 
suficie kruków dwa żelaznych, na których drąg w podłuż wiszący, sasacka(sic!) z cegły. 
Przeciwko tego skarbcu po prawey ręce do ninieyszego skarbcu drzwi sosnowe proste na 
zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do zamykania. W tym skarbcu 
okno iedne w ramach dębowych we dwie kwatery otwieraiące się na zawiasach y 
kruczkach żelaznych z kratą żelazną z podwurza, piec z kafli zielonych prostych, kominek 



В.Александрович 
 

 

322

kątowy, posadzka z cegły, framuga w murze, w którey szafka sosnowa z drzwiczkami w 
kratkę robionemi na zawiaskach y kruczkach żelaznych. 

Powruciwszy od tych skarbców, przy korytarzu zaczynaią się schody do gurnych 
pokoiów. Zszedłszy z schodów, drzwi dębowe fasowane podwoyne do sionek ze środku 
malowane na zawiasach y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim z 
zakrętkami y zasowkami, w wierzchu y w dole żelaznemi. W tych sionkach po lewey ręce 
do pokoiu drzwi dębowe fasowane podwuyne na zawiasach y krukach żelaznych prostych z 
zamkiem angielskim mosiężnym z zakrętkami y gałeczką z zasuwkami w wierzchu y w 
dole żelaznemi, w którym pokoiu okien cztery w ramach dębowych na zawiasach y 
kruczkach żelaznych w cztery kwatery otwieraiące się, piec z kafli żółkiewskich zielonych 
z orłami. W środku tego pokoiu gabinet wielki do stawienia łużka, do którego drzwi 
szklane we cztery kwatery otwieraiące się z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami 
y gałeczką z zasuwkami w wierzchu y w dole żelznemi. Z tego gabinetu po prawey ręce 
gabinecik mały, do którego drzwiczki szklane z zameczkiem mosiężnym na zawiaskach 
angielskich, w którym gabineciku okien dwie w cztery kwatery otwieraiące się na 
zawiaskach prostych y kruczkach żelaznych z zakrętkami y zasuweczkami żelaznemi, w 
iednym krata żelazna z podwurza w puł okna, kominek kontowy. Z tego gabineciku do 
pokoiu drzwi dębowe fasowane na zawiaskach y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym 
angielskim z zakrętkami y głeczką y z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. A po 
lewey ręce drugi gabinecik, do którego drzwiczki szklane na zawiaskach angielskich z 
zameczkiem mosiężnym. W tym gabineciku okien dwie w cztery kwatery otwieraiących się 
na zawiaskach y kruczkach żelaznych z zakrętkami żelaznemi, w iednym zasuwki y krata 
żelazna z podwurza w puł okna, kominek kątowy. Z tego gabineciku do pokoiu drzwi 
dębowe fasowane podwoyne na zawiaskach y kruczkach żelaznych z zamkiem mosiężnym 
angielskim z zakrętkami y gałeczką w wierzchu y w dole żelaznemi, w pokoiu y 
gabinecikach podłoga z tarcic sosnowych rysowana. 

Powrociwszy nazad z tego pokoiu do sionek, przeciwko tego pokoiu w lewą rękę drzwi 
dębowe fasowane podwuyne na zawiasach y kruczkach żelaznych z zamkiem mosiężnym 
angielskim y zakrętkami z zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. W tym pokoiu 
okien dwie w ramach dębowych w cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach y 
kruczkach żelaznych z zakrętkami y kułeczkami, piec z kafli zielonych prostych na dwa 
pokoie, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych (S. 22) rysowana. 

Z tego pokoiu do drugiego bokowego drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach 
y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką z 
zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. W tym pokoiu okien dwie w ramach dębowych 
we cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach y kruczkach żelaznych z kołeczkami y 
zakrętkami, kominek szafiasty, podłoga z tarcic sosnowych rysowana. 

Z tego pokoiu do sieni drzwi dębowe fasowane podwoyne na zawiasach y krukach 
żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim z zakrętkami y gałeczką y zasowkami w 
wierzchu y w dole żelaznemi, z iedney strony malowane y lisztewki wyzlacane. W tych 
sieniach okno iedne w ramie dębowey we cztery kwatery otwieraiące się na zawiaskach y 
kruczkach żelaznych z kułeczkami y zakrętkami. 

Naprzeciwko tych drzwi przy boku w murze drzwi ślepe dębowe fasowane podwuyne 
malowane z lisztewkami wyzłacanemi bez zawiasek y zamka, w tych sieniach y sionkach 
ściany y sufit w róźne floresy malowane. Z tych sieni do sionek małych drzwi dębowe 
podwuyne fasowane na zawiasach y krukach żelaznych z zamkiem mosiężnym angielskim 
z zakrętkami y gałeczką y zasuwkami w wierzchu y w dole żelaznemi. Na tym 
basztione(sic!) dach gątami pobity. 
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Od tego basztionu kurytarzem, który ie[s]zcze nie skończony, do basztionu trzeciego z 
wału schody na gurze z poręczem po lewey ręce dębowym. Zszedłszy ze schodów, drzwi 
do archium(sic!) dębowe zielono malowane na zawiasach y krukach żelaznych y blachą 
żelazną na krzyz zbitych z zamkiem wnętrznym y zaszczepkami dwoma y skoblami do 
zamykania na kłodke. Wszedłszy do archium, po lewey ręce stuł wielki w orzech 
malowany z lisztwą zieloną y gzymbsem czerwonym ze dwudziestoma y iedną szufladami 
zielono malowanemi z lisztewkami czerwonemi, w każdey szufladzie po dwie antaby do 
wysuwania. Na tym stole szafa na gałkach repozytorem robiona aż pod sufit, lisztewki 
zielono malowane z czerwonemi brzegami. Po prawey ręce stuł takiże malowany z 
dziewięciu szufladami zielono malowanymi z lisztewkami czerwonemi, a przy każdey 
szufladzie po dwie antaby do wysuwania. Przy boku framuga w murze, w którey szafa 
niewielka malowana z lisztefkami zielonemi z czerwonemi brzegami. Pośrodku archium 
stuł wielki do pisania w orzech malowany z listwą zieloną, a gzymbsem czerwonym na 
nogach malowanych. W tych archiwach okien trzy zielono malowanych w ramach 
dębowych we cztery kwatery otwieraiących się na zawiaskach y kruczkach żelaznych z 
zakrętkami żelaznemi, z podwurza kraty żelаzne y okiennice malowane do zamykania na 
zawiasach y krukach żelaznych y z zakrętkami. Ze środka także okiennice podwuyne 
malowane na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepkami y skoblami, posacka z cegły. 

Pod temi archiwami na dole sieni, do których wrota podwoyne sosnowe na zawiasach y 
krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem do zamykania. Z tych sieni drugie wrota takież 
do arsenału na zawiasach y krukach żelaznych z zaszczepką y skoblem, w którym róźne 
rzeczy żółkiewskie y inne deponowane. Ten basztion pod gątami pobity (S. 23). 

Regestr rzeczy w skarbcu pod kluczem Michałoskiego burgrabiego. 
Kotary 

1-mo. Kotara niebieska adamaszkowa złotym galonem dubeltowym jedna. 
Wirz do tey kotary ze złotym galonem wkoło jeden. 
Druga sztuka do teyże kotary wkoło trzy razy, w poprzeg dwanaście razy obgalonowana 

jedna. 
Do teyże plotków po razu obgalonowanych pięć. 
Do teyże kołdr z galonem wkoło jedna. 
Do teyże przygłowek na drzewie przybity z szerokim złotym galonem jeden. 
Do teyże firanek z złotym galonem dwie. 
Do teyże firanek kitayczanych szyrszych z kułkami mosiężnemi dwie. 
2-do. Kotara zielona druga atłasowo wyszywana w kwiaty czerwona jedna. 
Do teyże przygłowek bez galonu jeden. 
Do teyże kołdra z galonem wązkim złotym jedna. 
Do teyże płotków z galonem po boku trzy. 
Do teyże firanki atłasowe zielone w paskach białych dwie. 
3-tio. Kotara trzecia zielona kitayczana brzego czerwony wyszywana jedna. 
Przygłowek od kotary zieloney z paskami czerwonemi jeden. 
Do tey plotek jeden. 
4-to. Kotara czwarta zielona w białych brzegach ze wszystkim jedna. 
Kołdra od kotary kitayczana zielona w k[w]iatach wyszywana jedna. 
Do teyże plotków podwójnych dwa. 
Do teyże plotek poiedynkowy jeden. 
Kotary sukcesseyne z Teklampola przywiezione. 
5-no. Kotara piąta akxamitna karmazynowa podwoyna z taśmą złotą podwoyną przerabianą 

iedną szyrszą, a drugą wąższą jedna. 
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Wierz do tey kotary akxamitny karmazynowy z takąż taśmą podwuyną złotą y plotkami 
wzdłuż takąż taśmą obwiedzionemi wkoło jeden. 

Firanek wielkich akxamitnych karmazynowych kitayką karmazynową podszytych 
takąż taśmią wkoło obwiedzionych dwie. 

Firanek małych akxamitnych karmazynowych kitayką podszytych z galonami takiemiż 
dwie. 

Firanka wielka akxamitna karmazynowa niepodszyta bez galonu jedna. 
Do tey kołdra akxamitna karmazynowa z takimże galonem kreszeniną podszyta jedna. 
Do teyże przygłowek akxamitny karmazynowy na drzewie przybity z takąż taśmą podwujną 

jeden. 
Plotków w dole akxamitnych płutnem podszytych z zołtemi galonami takiemiż trzy. 
6-to. Kotara akxamitna karmazynowa z taśmą złotą podwoyną iedną szyrszą, a drugą 

wąższą jedna. 
Wirz do tey kotary akxamitny karmazynowy z takąż taśmą podwuyną złotą y płotkami 

wzdłuż takąż taśmą obwiedzione wkoło jeden. 
Firanek wielkich akxamitnych karmazynowych kitayką karmazynową podszytych z takąż 

taśmą wkoło obwiedzionych dwie. 
Firanek małych akxamitnych karmazynowych kitayką podszytych z galonami takiemiż 

dwie (S. 24). 
Firanka w głowach wielka akxamitna karmazynowa nie podszyta bez galonów jedna. 
Do tey kołdra akxamitna karmazynowa z takąż taśmą kraszaniną podszyta jedna. 
Do teyże przygłowek akxamitny karmazynowy na drzewie przybity z takąż taśmą jeden. 
Plotków w dole akxamitnych płotnem podszytych z złotemi takiemiż galonami sztuk trzy. 

Źwierciadła y szkła. 
1-mo. Zwierciadło wielkie, przy którym niestaie sztuczek pięciu jedne. 
2-do. Źwierciadło wielkie spud cały, w wierzchu zepsute jedne. 
3-tio. Źwierciadeł w ramach trześniowych wielikszych(sic!) cztery, a mnieyszych dwie, z 

tych iedne nadtłuczone, sześć. 
Źwierciadła z Teklampola przywiezione* 

4-to. Źwierciadło wielkie jedne. 
5-to. Źwierciadło na gotowalni lakierowaney orzechowey na dwoch po bokach śrubach 

jedne. 
6-to. Źwierciadło na gotowalni takieyże y na śrubach iedne. 
7-mo. Źwierciadło mnieysze na stędze blękitney w spodzie natłuczone jedne. 
Futerał źwierciadłowy do zegara z trzema szufladkami jeden. 
Lustra źwierciadłowa do zastawienia kominków z gałkami mosiężnemi dwoma we cztery 

kwatery jedna. 
Sztuka mnieysza źwierciadłowa do kominku jedna. 
Lustra z osminastu(sic!) esami wielka jedna. 
Luster po dwanaście esów dziewięć. 
Luster mnieyszych po esów sześć sześć. 
Lusterek z mitrami we dwa esy sześć. 
Lusterek mnieyszych po iednym esie par dwadzieścia jedna. 
Lusterek mnieyszych po iednym esie par trzy. 
Lusterek chińskich z herbami y brzegami wyzłacanemi par pięć. 
Dawne 
Sztuczek do źwierciadła większego sześć. 
Okno do karety z zielonymi ramkami jedno. 

                                                           
* Нотатка відсутня. 
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Ramek do karyty zieloney bez szkła dwoie. 
Lustry nie maiące wszystkich sedesów dwie. 
Esów mosiężnych do sali portretowey par pięć. 
Luster drewnianych wielkich po esów pięć snycyrskiey roboty w sali wielkiey par osm. 
Luster mnieyszych drewnianych po esów trzy par dwie. 

Łużka. 
Łużko poiedynkowe jedne. 
Do tegoż firanek z plisy karmazynowey żułtą kitayką podszytych dwie. 
Do tego plotków takichże w wierzchu podszytych żułtą kitayką dwie. 
Do tegoż takiż przygłowek żułtą obity kitayką jeden. 
Kołdr kitayczana żułta w kwiaty jedna. 
Plotków w dole pliowych karmazynowych niepodszytych para jedna. 
Te łużko we środku żułtą kitayką w kwiaty wybite (S. 25). 

Materace. 
Materac atłasowy czerwony poiedynkowy ieden. 
Do tegoż materacu pokrowiec płucienny jeden. 
Materac z sukna zielonego do sani poiedynkowy jeden. 
Materaców starych do kanapy dwa. 
Materacik żułty harusowy do klączenia jeden. 
Materacyk z Teklampola przywieziony. 
Piernik atłasowy czerwony ieden. 
Poszewek z poduszkami z kitayki karmazynowey trzy. 
Wałek kitayczany jeden. 
Materaców podwujnych barkanowych cztery. 
Wałów kitaiowych dwa. 
Materaców poiedynkowych siedm. 
Wier barkamowy jeden. 

Obicia. 
Obicia atłasowego w granatowych, w białych y czerwonych paskach sztuka jedna z małemi 

ośmiu. 
Obicia atłasowego w zielonych y białych brytach brytów sto szesnaście. 
Plotków tegoż obicia szesnaście. 
Kawałek tegoż obicia podarty jeden. 
Obicia murowego z żułtym niebieskiego sztuk osim, a brytów czterdzieści y pięć. 
Kawałków tegoż gatunku ieden w pięciu brytach, a drugi w trzech osim. 
Obicia malowanego płuciennego brytów sześć. 
Obicia malowanego płuciennego sztuk pietnaście. 
Obicia durkowanego(sic!) płuciennego brytów dwadzieścia pięć. 
Obicia płutonowego białego brytów osim(sic!). 
Obicia plisowego karmazynowego poiedynkowych brytów dwieście dwadzieścia siedm y 

puł. 
Obicia plisowego karmazynowego z taśmą wkoło brzegów z gurze y po dole ze złotem 

przyrabiano podwuyną poiedynkowych brytów sześćdziesiąt y siedm. 
Obicia plesy żułtey w kwiaty brytów dwanaście. 
Obicia aksamitnego starego brytów więkzych cztery, a mnieyzych dwa – sześć. 
Obicia płuciennego drukowanego róźnemi kolorami brytów poiedynkowych sto 

dwadzieścia dziewięć. 
Ornat granatowy z stułą y manipularzem z białemi pasami jeden. 
Welum do tego jedne. 
Obicia nowego płuciennego drukowanego łokci trzydzieści. 
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Sukno błękitne do zaścilania sali sztuka jedna. 
Firanki. 

Firanek karmazynowych adamaszkowych z mosiężnemi kułeczkami y tasiemką iedwabną 
trzy. 

Firanek szwabskich do okien trzy. 
Firanek rąbkowych pięć. 
Firanka zielona naruszona iedna. 
Kap płuciennych cztery. 
Firanek rąbkowych z folbankami do okien par dwadzieścia. 
Kanapy z Teklampola przywiezione (S. 26). 
Kanap akxamitem kafowych w k[w]iaty obitych z galonkiem złotem y goździami 

mosiężnemi dwie. 
Kanapa błękitna grodeturowa z materią bogatą w kwiaty srybne obita z cherbami na 

drzewie cyną wybiianemi xiążąt ich m[ościów]** jedna. 
Kanapa prosta pstro malowana jedna. 

Krzeszła. 
Taboretów nieobitych siedm. 
Taboret płutnem obity jeden. 
Pasek z czterma hakami jeden. 
Krzesło do pisan[i]a zielonym obito suknem jedno. 
Krzesło kafowym adamaszkiem to iest białym y wązkiem złotym galonem [obito] jedne. 

Krzesła z Teklampola przywiezione. 
Krzeseł plisą karmazynową obitych z poręczami dwanaście. 
Stołków plisą żułtą obitych dziesięć. 
Krzeseł z poręczami płutnem obitych z farfurami spodem wysowanemi cztery. 
Krzeseł płutnem obitych z poręczami trzydzieści. 
Stolików roboty tokarskiey płutnem obitych bez poręczy cztery. 
Stolików płutnem obitych dwadzieyścia cztery. 
Stolików roboty tokarskiey bez poręczy zuzinów piętnaście. 
Krzeseł z poręczami nieobitych zuzinów cztery. 
Taboretów nieobiianych nowych sztuk trzydzieyści jedna. 

Parawany. 
Parawan roboty hinskiey w sztuk sześć jeden. 
Parawan mnieyszy malowany w sztuk szść jeden. 
Parawan takiż na płutnie malowany jeden. 
Płutna malowanego do komediy należącego sztuk ośmnaście. 
Parawanik kitayczany malowany jeden. 

Dywany. 
Dywaniki na podłogę w róźnych kolorach jeden. 
Dywnów starych wielkich z orłami dwa. 
Dywaników nowych na stoliki sześć. 
Dywaników małych na krzesła tapicirską robotą dwa. 
Dywan wielki na stuł w róźnych kolorach z Nieświża jeden. 
Dywanów do nakrycia zydlów z Nieświża dwa. 
Poiedynkowych dywanów do nakrywania stolików ześć. 

Dywdyki. 
Dywdyków kamlotowych ponsowych z żułtemi włuczkowemi franzelkami pięc. 
Dywdyków kamłotowych karmazynowych z takiemiż frędzlami dwa. 

                                                           
* Додано: “Wiszniowieckich”. 
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Dywdyków zielonych kamłotowych z białemi nicianemi frędzlami sześć. 
Mitkiczek malenki z prostego sukna granatowego jeden. 

Portrety. 
Portret j[aśnie]w[ielmożnego] j[ego] m[o]ść pana Sapiehy w[oiewo]dy brzyskiego* jeden. 
Portret j[aśnie]w[ielmożnego] j[ego] m[oś]ć xiędza Dalaskarego, biskupa 

ziewopolitańskiego** jeden. 
Portretów w saly family Leszczyńskich z inscrybciami na dole czterdzieści dwa. 
Portret j[aśnie]o[świeconego] xi[ęcia] j[ego] m[oś]ci Karola Stanisława Radziwiła 

kanclerza w[ielkiego] W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] jeden. 
Portret j[aśnie]o[świeconey] x[ię]żney j[ej] m[oś]ci Anny z Sanguszków Radziwiłłowey 

kanc[lerzene] w[ielkiej] W[ielkiego] X[ięstwa] L[i]t[ewskiego] jeden. 
Portret j[aśnie]w[ielmożnego] j[ego] m[oś]ci pana Jana Sapiehy kanclerza w[ielkiego] 

W[ielkiego] X[ięstwa] L[i]t[ewskiego] jeden. 
Portret j[aśnie]o[świeconey] xiężney j[ej] m[oś]ci Konstancyi Sapieżyney kanclezyney 

w[ielkiey] W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego] jeden. 
Portret j[aśnie]w[ielmożnego] j[ego] m[oś]ci pana Macieia Micielskiego kasztelana 

poznań[skiego] jeden. 
Portret j[aśnie]o[świeconego] xi[ę]cia Heronima Radziwiła chor[ąż]e[go] w[ielkiego] 

W[ielkiego] X[ięstwa] L[i]tt[ewskiego] jeden. 
Portretów j[aśnie]w[ielmożnej] xiężney j[ej] m[ości] Wiśniowieckiey kasztel[anowey] 

krakow[skiey] *** dwa. 
Portret j[aśnie]o[świeconey] xiężney j[ej] m[oś]ci Anny z Micielskich Radziwiłowey 

w[oiewodziny] w[ileńskiey] h[etmanowej] w[ielkiej] W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego] 
jeden. 

Portret j[aśnie]o[świeconey] xiężney j[ej] m[oś]ci Karoliny z Radziwiłów Jabłonowskiey 
jeden (S. 27). 

Portret wielki za szkłem stłuczonym w ramach pozłacanych ieden. 
Portrecików w ramach pozłacanych cztery. 
Reguła gry francuskiey nazwaney geudespases w ramach jedna. 

Obrazy. 
Obrazków małych za szkłem w ramach pozłacanych róźnych ś[więtych] Pańskich 

trzydzieyści y dziewięć. 
Obrazków wielkich róźnych ś[więtych] dziewięć. 
Obrazków N[ajświętszej] P[anny] w ramkach z pozłacanemi brzegami dwa. 
Obraz Zwiastowania N[ajświętszej] P[anny] w ramach pozłacanych jeden. 
Obrazek N[ajświętszej] P[anny] w ramach pozłacnych jeden. 
Obrazków ś[więtego] Franciszka y ś[więtego] Pawła w ramkach czarnych dwa. 
Obrazków w ramkach małych czarnych sześć. 
Obrazków z komediami y róźnych kwiatów trzydzieści y trzy. 
Obrazków komedyi y róźnych floresów w ramkach pozłacanych piędziesiąt y dwa. 
Obrazek mały N[ajświętszej] P[anny] bez ramek ieden. 
Polowania czarnych malowanych cztery. 
Obrazków za szkłem w ramach źwierciadłowych dwa. 
Map róźnych miast dwadzieścia siedm. 

                                                           
* Найправдоподібніше, мається на увазі портрет тодішнього (від 1748 р.) берестейського воєводи 

Кароля Юзефа Сапєги (†1768), крім нього, берестейськими воєводами були ще також Владислав Юзеф 

Сапєга (†1733) та Казимир Лев Сапєга (1697-1738). 
** Георгій де Ласкаріс (1706-1795), єпископ зєвополітанський, канонік-інфулат олицький, згодом 

патріарх александрійський, пізніше – єрусалимський. 
*** Теофіля з Лещинських Вишневецька (1681-1753), дружина князя Януша Антонія Вишневецького. 
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Obrazek mały ś[więtego] Michała w ramkach posrzebrzanych jeden. 
Flasz z Męką Pańską dwie. 
Głowa ś[więtego] Jana na drz[e]wie jedne. 
Paschał wpuł przełomany jeden. 
Genealogia róźnych królów płutnem podkliona wielka jedna. 
Genealogy małych dwie. 
Reliquiarz za szkłem Opatrzności Boskiey mały jeden. 

Farfury. 
Pułmisków wielkich cztery. 
Pułmisków mnieyszych jedynaście. 
Terynek z wierzchami jedynaście. 
Terynek bez zwierzchów cztery. 
Serwyt na stuł wirz stłuczony jeden. 
Salatyrek trzy. 
Jaszczyków do masła trzy. 
Dzban jeden. 
Talirzy tuzin jeden y sztuk cztery. 
Koszyków nowych plecionych sześć. 
Krubcizek dwie. 
Koszyków pobielanych do cukru trzynaście. 
Fleit stary cały bez musztuczka jeden. 
Jaio strusie jedne. 

Miedź. 
Kotłów starych do pędzenia gorzłki dwa. 
Czapek do nich dwie. 
Rur połomanych osim. 
Wanienka piwniczna pobielana nowa jedna. 
Kułko spizowe od zwodu z sworniami żelaznemi jedne. 
Dzwonków spiżowych dwa(S. 28). 

Żelaza róźne. 
Sztab żelaz krulewieckiego pięć złych, iedne na łokieć ucięte. 
Pił do tartaku dwie. 
Pił starych połomanych trzy. 
Piła ręczna stara jedna. 
Żelaza szynek z rudni Cumańskiey siedm. 
Ryw wielkich do rudni cztery. 
Tychże mnieyszych pięć. 
Panewek starych do młyna dwie. 
Wrzecisz do młyna trzy. 
Paprzyc do kamienia młyńskiego dwie. 
Czopow do młyna, ieden większy, a drugi mieyszy dwa. 
Kunic do bram dwie. 
Soszników starych y zażywanych do pługów par dwie. 
Młotów do kowania kamienia dwa. 
Duszki do zagrywania salaterek dwie. 
Zawiasów wielkich do bram sześć. 
Kruków do muru więkzych sześć. 
Kruków mnieyszych dwa. 
Szabel starych paiuckich sześć. 
Szrub wielkich par cztery. 
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Szrub małych par trzy. 
Macic do szrub wielkich y małych jedynaście. 
Podosków od wozów gospodarskich par dwie. 
Sprężyny do buraw stolika dwie. 
Kotwica do szlamowania stawów jedna. 
Kruk żelazny do latarni w bramie jeden. 
Zamków starych z hlaczami dwa. 
Pistoletów starych sztuk trzy. 
Łopata stara jedna. 
Łopatka do kominka z mosiężną gulką jedna. 
Kleszcze do zuglów z gałkami mosiężnemi jedne. 
Żelazów do komina z mosiężnemi gałkami par dwie. 
Żelazów z mosiężnemi esami para jedna. 

Portery. 
Porterów zielonych sukiennych z czerwonym namietnicką robotą z orłem cztery. 
Porter z zielonego sukna francuskiego z czerwonym wyszywaniem para jedna. 

Skrynie y szafy. 
Skrzynia żelazem okowana z skurą z wierzchu przykryta jedna. 
Szafki z Teklampola przybyłe. 
Szafek lakierowanych czarnych z wierzchami muzaykowemi, a w iedney rog odbity dwie. 
Portaletów do kościoła muzaykowych sześć. 
Stolików muzaykowych na wyzłacanych nużkach, w iednego rug ubity cztery. 
Tafelek muzaykowych pięć(S. 29). 
Puzderko zielone gdańskie do cyny iedne. 
Pużderków od noży proznych trzy. 

Rzeczy róźne. 
Modelów do rudni y szlifiarni dwa. 
Łuków połamanych dwa. 
Sahaydaków kałmuckich z [s]trzałami dwa. 
Sahaydak stary złotem hawtowany bez sztuczek jeden. 
Olsztrów małych para, a większych trzy. 
Chorągiew bojarska cała z orłem czarnym w białym polu z gałką żułtą mosiężną. 
Pokrowiec do niey granatowy sukienny płutnem podszyty jeden. 
Katanek bojarskich starych granatowych siedm. 
Czapek bojarskich granatowych piętnaście. 
Ładownic czarnych skurzanych dwadzieścia y dwie. 
Flint pasów czarnych z prążkami żelaznymi dwadzieyścia y jedna. 
Pokrowiec stary rzemienny do karabina jeden. 
Licy do sanek jedne. 
Niedźwiednia do sanek czarna, zielonym suknem brzegi obszywane jedna. 
Chorągiewka stara płucienna od bata jedna. 
Butów hayduckich par cztery. 
Sici do łapania zaięców sztuk dwie. 

Stoły y stołki proste. 
Stolik do pisania z dwoma poręczami y z prężyną żelazną kręczący się jeden. 
Stołków obitych zielonym płutnem hińskim na środku z osobkami malowanemi na nużkach 

malowanych do gry trzyhkathowey z kubhabkam y ze wszystkim dwa. 
Stuł do stołowego pokoiu w osim sztuk jeden. 
Stuł stary we cztery sztuki jeden. 
Stuł stary w pięciu sztukach małych jeden. 
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Zydlów wielkich prostych cztery. 
Stołków drewnianych prostych tuzinów dwa. 
Stołków do pokoju sztuk dwadzieyścia. 
Do tego inwentarza z woli y dyspozycyi j[aśnie]o[świeconego] x[ię]cia j[ego] m[ści] 

pana y dobrodzieja podaiąc w dyspozycyią Michałowskiemu burgrabiemu zamku 
Ołyckiego podpisuie się Stefan Trzciński m[anu] p[ropriae]*. 

 
[Печатка] K[a]z[imierz] Fr[anciszek] Cichoński  

a[rchiwa]r[ius] m[anu] p[ropriae] (S. 30). 
 
Dyspozycya to iest porządek zamku Ołyckiego Piotrowi Michałoskiemu burgrabiemu 

tegoż zamku przez nas ad hoc opus niżey od j[aśnieoświeconeg]o xiężęcia j[ego] m[oś]ci 
Michała Kazimierza Radziwiła w[oiewo]dy wil[eńskiego], het[mana] w[ielkiego] 
W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego] wysadzonych diebus januarii 1755 a[nn]o spisana. 

 
1-mo. 
Burgrabia, w zamku tuteyszym będący, ma mocno tego postrzegać, ażeby wszystkie 

pokoie y rzeczy osobliwym inwentarzem spisane w dyspozycyą temuż podane w iak** 
najlepszym miał dozorze y pilności. 

2-do. 
Tenże burgrabia y tego ma pilnować, ażeby tam intus quam extra potrzebuiące 

reparacyi, to iest stoły, stołki, okna, drzwi, zamki etc[eterae] wraz kazał należącym do 
zamku rzemieślnikom reparować y robić, a in quantum by nie chcieli onego, ma 
donieść zwierzchności nad nim maiącemu y mocno się tego dopominać. 

3-tio. 
Browarnicy podług dawney powinności w tydzien w dzień sobotni maią tak 

dziedziniec, bastiony, iako też y inne przywatnieysze mieysca chędożyć y umiatać, czego 
burgrabia dopilnować ma. 

4-to. 
Ci ż browarnicy nie mając od żadney zwierchności pendować oprocz burgrabiego y do 

inszych powinności być pociągani, tylko tey, która się wyżey dla nich opisała. 
5-to. 
Praecemmittitur j[ego] m[oś]ci panu ekonomowi, ażeby horodniczemu, w tuteyszym 

zamku będącemu, pensią y ordynaryą w inwentarzu dla niego opisaną punktualnie co rok 
wydawał. 

6-to. 
Tegoż horodniczego ma burgrabi uczyć robienia materaców, obiiania pokoiów, krzeseł 

chędożenia y woskowania posacek. 
7-mo. 
Tenże horodnizy powinien będzie pod czas rezydencyi zimowey w tych pokoiach, 

gdzie same xięstwo ich m[oś]c[owieie] stać będą, ażeby piece nie byłi poprzepalane y 
dobrze opatrzone, mocno tego postrzegać ma? drzewka do wszystkich pokojów, a bardziey 
pańskich na kominki nie iuż struże, ale sam ma nosić, ogień na tychże kominkach rozniecać 
y strużów na powinności będących dopilnować y informować jak mają palić w piecach. 

                                                           
* Написано іншим почерком, автограф С. Тжціньского. 
** Слово повторено двічі. 
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8-uo. 
Ustanawiając y to raz na zawsze burgrabiemu y horodniczemu, ażeby po wszystkich 

pańskich pokoiach sufita, portret, lustra, obicia y same ściany co tydzeń z pułu y paięczyny 
chędożone byłi, czego maią pilno postrzegać y dozierać, żeby punktualność swoim ta 
opisana dla nich powinność szła porządkiem. 

9-no. 
Y ta iest horodniczego powinność, aby co tydzień kominiarze do zamku należącego dla 

wycierania y chędożenia wszystkich kominów (S. 31), gdzie się tylko ogień kurzyć może, 
sprowadzał y tego sam mocno dopilnował, ażeby wszystkie w zamku kominy należycie 
wycierane byli. 

10-mo. 
Struża iednego do zamku bez bytności pańskiey ma podług dawnego zwyczaiu j[ego] 

m[oś]ć pan ekonom co tydzień naznaczać, któren do burgrabiego dyspozycyi oraz y 
horodniczy należeć będą. 

11-mo. 
Teraźnieysza dyspozycya z woli pańskiey postanowiona ażeby swoim należytym szła 

porządkiem iak naylepszey pilności y dozorowi burgrabiemu y horodniczemu przykazuie 
się. 

Stefan Trzciński m[anu] p[ropriae]*. 
K[azimierz] Fr[anciszek] Cichoński ar[chiw]arius m[anu] p[ropriae]** (S. 32). 
 
AGAD, Archiwum Radziwiłłow, dz. XXV, sygn. 2875, s. 1-32. Рукопис. Сучасна 

копія. 
 

Стаття надійшла до редколегії 5.11.2003 
Прийнята до друку 15.12.2003

                                                           
* Запис є автографом. 
** Автограф. Краківська копія підписана: “Rafał Szuykowski Marszałek Bun[czużny] B[uławy] W[ielkiej] 

W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego]. Cop[ijował] Kr[azimierz] Fr[anciszek] Cichoński ar[chiwarius]” [3, арк. 

52]. 


