РАЗДЕЛ I. О БРЕСТЧИНЕ И БРЕСТЧАНАХ
УДК 761/769.1 (476.7)
ББК 81411.3
ПРАБЛЕМЫ РЭКАНСТРУКЦЫI ГОРАДАБУДАЎНIЧАГА
АНСАМБЛЯ БЕРАСЦЯ XVI СТ. У СВЕЦЕ МОЎНЫХ
I МЕТРАЛАГIЧНЫХ АСАБЛIВАСЦЕЙ РЭЕСТРУ 1566 г.
А.У. Варабей – архiтэктар,
кiраўнiк мясцовага дабрачыннага
фонду «Фартыфiкацыя Брэста»,
сябра Брэсцскага абласнога
аддзялення БДТАПГIК
А.У.Жаркоý – намеснiк старшынi
камiтэта па архiтэктуры i будаýнiутву
Брэсцкага аблвыканкама, начальнiк
кiравання архiтэктуры i
тэрытарыяльнага развiцця,
(Беларусь, Брэст)
Анатацыя
Рэвiзiя Берасцейскага староства – дакумент, якi дазваляе зрабiць гiпатэтычную
рэканструкцыю планiровачнай структуры Берасця сярэдзiны XVI ст., выявiць i лакалiзаваць
значныя гарадскiя ансамблi. Праца з рэвiзiяй патрабуе вузка-спецыяльных ведаў
тэрмiналогii, моўных i метралагiчных асаблiвасцей дакумента.
У артыкуле робiцца спроба вызначыць асноўную адзiнку вымярэння плошчы –
сядзiбнага прута. Гэта дазваляе зрабiць раскладку сядзiб, рынкавай плошчы i гарадскiх
ансамблей у цэнтральнай частцы месца. Звяртаецца ўвага на неабходнасць дакладнага
перакладу тэкста рэвiзii з улiкам прафесiйнай тэрмiналогii. Зроблены пераклад часткi рэестра
берасцейскага замка.
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Стаўшы каралём, Жыгiмонт II Аўгуст прыходзiць да высновы неабходнасцi
рэвiзii каралеўскiх маёнткаў. Мэта рэвiзii была агучана iм у звароце да
землеўласнiкаý Валынi – спынiць злоўжываннi феадалаў i пасадоўцаў «на
месцах» [12, с. 327]. Праз сем гадоў праводзiцца вялiкая i сур’ёзная праца –
рэвiзiя ўсiх каралеўскiх маёнткаў у Лiтве i на Валынi. Рэвiзiя пачынаецца з
Валынi у 1552 г. i завяршаецца у 1566 г. у Берасцi [12, с. 328].
Правядзенне рэвiзii вiдавочна звязана з прынятай у 1557 г. «Уставай на валокi» –
зямельнай рэформай. Рэформа, сярод iншага, прадугледжвала ўлiк зямлi i адпаведную плату ў залежнасцi ад памераў, месцазнаходжання сядзiбы, якасцi зямлi i т.п.
Такiм чынам, узнiк шэраг рэестраў, у тым лiку апiсанне Берасцейскага староства.
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Вопiс староства пачынаўся з галоўнага горада. У першую чаргу вымяраўся
рынак. Потым рэвiзоры ішлi па вулiцах, вядучых ад рынку да гарадскiх сцен, i
дакладна мералi плошчы сядзiб i агародаў, спачатку з правага боку вулiц,
потым, вярнуўшыся да рынку, з левага боку. Дакладна запiсвалася юрыдыка i
прозвiшча гаспадара зямлi, плошча сядзiбы, агарода. Скончыўшы з галоўнымi
вулiцамi, пераходзiлi да вулiц, перасякаўшых галоўныя, i да перыферыйных
вулiц у прадмесцях. Потым вымяралiся агароды i сенажацi за горадам. Па кожнай вулiцы i па частках месца падсумоўвалiся плошчы i сума грошай для выплаты ў казну, распiсвалiся павiннасцi i абавязкi насельнiцтва. Такiм жа чынам
паступова праводзiýся вопiс мястэчак, фальваркаў, вёсак, млыноў, карчмоў ва
ўсiм старостве [12, с. 329]. Рэвiзiя Берасцейскага староства завяршаецца
рэвiзiяй Берасцейскага замка.
Гэты каштоўнейшы дакумант даследваны i апублiкаваны М.Н. ДоўнарЗапольскiм [17]. Лiтоўскiя рэвiзii i люстрацыi XVI ст. адрознiваюцца ад рэвiзiй
пазнейшага часу i нават ад сучасных iм рэвiзiй польскiх зямель. Па-першае,
рэвiзоры старанна выконвалi свае абавязкi, не баялiся мясцовых каралеўскiх
чыноўнiкаў i магнатаў. Па-другое, на якасць iх працы ўплываў «грамадскi кантроль» – мясцовыя ўлады i жыхары ўважлiва сачылi за дзеяннямi рэвiзораў, i
яны вымушаны былi працаваць сумленна [12, с. 329-330]. На пост-рэформавыя
рэвiзii XVI ст. можна смела абапiрацца як на крынiцу даследвання i рэканструкцыi гарадской структуры.
Для аднаўлення планiроўкi не дастаткова вопiса, павiнен быць план месца цi
дадзеныя археалогii. Распрацаваны методыкi даследавання аднаўлення гiстарычнай планiроўкi па больш познiх планах [3, с.13]. Параўнальны аналiз берасцейскiх планаў XVII-XIX стст. паказвае нязменнасць гарадской планiровачнай
структуры (мал.1). Аснова планiроўкi – сетка вулiц i зямельны надзел, нерухомасць якога была асвечана рэлiгiяй [5, с.9]. У якасцi апорнага плана карыстаемся планам 1823г., як найбольш дакладным, карэктуючы сiтуацыю па планах
Дальберга i Фюрстэнхофа *. Прывязку планаў да сучаснай геападасновы
ажыццяўляем у праграме AutoCad. У якасцi апорных кропак выкарыстоўваем
рэшткi збудаванняў старога горада – руiны кляштара бернардзiнак, падмуркi
калегiюма езуiтаў i базыльянскай царквы.
Вялiкае значэнне маюць адзiнкi вымярэння, якiмi карысталiся ў даследуемыя
часы. Пры абмерах сядзiб у вопiсе выкарыстаны пруты. Велiчыня лiтоўскага прута
4,87 м. Квадратны прут падаецца 23,72 м2 [21, с.577]. Доктар урбанiстыкi
I.Б. Лаўроўская пры рэканструкцыi планiроўкi цэнтральнай часткi месца карысталася менавiта лiнейнай велiчынёй прута, выкарыстоўваючы памеры з рэвiзii ў
якасцi даўжынi сядзiб па фронце вулiцы цi рынкавай плошчы [2, с.1228].
Такая трактоўка выклiкае сумнеў, паколькi рэвiзоры, як было ўзгадана
вышэй, вымяралi не даўжыню, а плошчу сядзiб, каб вылiчыць памер грашовага
падатка. Карыстаючыся «тыповым» прутом квадратным у 23,72 м2, трапляем у
метадалагiчны тупiк. Найменшыя сядзiбы маюць плошчу ¼ прута = 5,93 м2.
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Плошчы пад культавымi збудаваннямi вельмi малыя, напрыклад двор рускага
бiскупа з царквой св. Мiколы займае 15,25 прута = 361,73 м2. Шпiталь месцкi
пры царкве – ¾ прута = 17,79 м2. Пры тым, што плошча забудовы Мiкалаеўскай
царквы з больш-менш дакладных планаў XVIII – XIX cтст. каля 880 м2. Нават з
улiкам перабудовы i магчымага павялiчэння храма атрымоўваюцца несумяшчальныя велiчынi. Плошча замка – 90 прутоў*23,72 = 2134,8 м2 пры тым, што
рэальна тэрыторыя замчышча – каля 2 га.
Наратыўная крынiца прыводзiць яшчэ адно вымярэнне – pręt większy
kwadratowy, роўны 1,995 а. цi 199,5 м2 [20]. Паводле М. Доўнара-Запольскага
пазамельныя меры, выкарыстаныя ў вопiсе, наступныя: «из десяти шнуров составлялся один прут, из 30 прутов – один морг» [17, с. 2]. Моргам (ад ням. Morgen – ранак) называлася зямельная плошча, якую сялянiн мог апрацаваць з ранку да палудня. У ВКЛ морг быў роўны 0,7123 га [21, с. 221 – 222]. Такім чынам,
велiчыня рэвiзiйнага прута атрымоўваецца 237 м2. Тады велiчыня сярэдняй
сядзiбы 1-2 прута атрымоўваецца ад 230 да 470 м2. У XVI ст. дзялка ў польскiх
гарадах, напрыклад, была ад 370 да амаль 900 м2 [4, с. 94, 95].
Рэвiзiя 1566 г. вылучае наступныя часткi горада: место в паркане, место за
парканомъ, место за малой Угринкой, место за Мухавцомъ i замак. У артыкуле, прысвечаным аналiзу i рэканструкцыi гарадской планiроўкi XVI ст.
I.Б. Лаўроўская вылучае место в паркане як частку тэрыторыi цэнтральнай выспы Брэсцкай крэпасцi, якая знаходзiлася вакол рынкавай плошчы i мела геаметрычна правiльную рэнесансную форму [2, с. 1228]. Абгрунтоўваецца гэта
тым, што парканам, агароджай, было абмежавана новалакаванае месца, дзе
пражывалi каталiкi (палякi з немцамi) на праве нямецкiм у адрозненнi ад
русiнаў i новахрышчоных лiцвiнаў, выведзеных з-пад Магдэбургскага права
(МП) Вял. кн. Вiтаўтам. МП, па меркаванню даследчыка, было выгодным найперш для жыдоўскай i нямецкай супольнасцi Берасця. Адсюль з’явiўся выраз
«месца ў паркане», якi страцiў значэнне пасля ўключэння русiнаў у МП у 1496 г.,
а канчаткова паркан знiк пасля пажару 1613 г. [2, с. 1227, 1228].
Гэта версiя выглядае малаверагоднай з-за наступных фактаў:
– сярод бенефiцыяраў нямецкага права не было жыдоўскай супольнасцi. Паводле Бершадскага: «евреи и магдебургия – вещи несовместимые» [12, с. 181].
У прывiлеях Берасцю на МП узгадваюцца толькi хрысцiяне – тэўтоны, палякi,
лiтвiны, русiны [11, с. 45];
– прывiлей на МП Берасцю ад Вял. кн. Казiмiра 1440 г. пераводзiць у права
нямецкае жыхароў «polonus, ruthenos, lithuanos, theutonos». Пры гэтым важлiва,
што «тэўтоны» у пералiку стаяць на апошнiм месцы. Такім чынам, паляпшэннi i
даброты ад МП у першую чаргу накiраваны на палякаў i русiнаў. Па меркаванню Е. Бардаха, рэцэпцыя нямецкага (цi хелмiнскага) права ў ВКЛ адбывалася,
за рэдкiм выключэннем, без нямецкага этнiчнага элемента [1, с.45];
– у канцэпцыю паркана-сцяны, абмяжоўваючай каталiкоў палякаў i тэўтонаў
ад iншых этна-канфесiйных групп не ўпiсваецца размяшчэнне кляштара
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аўгусцiнаў i нямецкай, па меркаванню I.Б. Лаўроўскай, калонii [2, с. 1228] на
Заўгрынецкай выспе, тобок па-за лакацыйным «месцам у паркане»;
– недастаткова даследвана, наколькi прывiлеi Берасцю на МП паўплывалi на
прасторавую перабудову горада, як гэта рабiлася у Польшчы з улiкам нямецкай
каланiзацыi [4, с. 93]. Берасцейская магдэбургiя – не заснаванне новага паселiшча на нямецкiм праве i не наданне гарадскiх вольнасцей сельскаму паселiшчу. Галоўнай мэтай, згодна тэксту прывiлеяў было паляпшэнне становiшча жыхароў (i адпаведна павелiчэнне даходаў у казну).
Неабходна заўважыць, што нават войт меў юрыдыку за межамi «месца ў
паркане» (Войтава прадмесце па вул. Войтаўскай захавалася да зносу горада i
адмечана на планах XIX ст.). Пры гэтым, структура плана не выяўляе прамавугольных кварталаў, характэрных для «нямецкай мадэлi» горада. Геаметрыя Берасця вызначана напрамкам шляхоў – гасцiнцаў. Адзiны «магдэбургскi» акцэнт –
рынкавая плошча, блiзкая да прамавугольнiка, i забудова вакол яе. Пры тым,
што плошча не паглыблена ў забудову, як гэта было у сярэднявечных гарадах
Еўропы, а адным бокам раскрываецца на замак, што больш характэрна для гарадоў Русi цi еўрапейскай рэнесанснай планiроўкi [20, с. 56 – 57];
– у крынiцах паркан узгадваецца выключна як абарончае збудаванне – гарадская сцяна [8, с. 20; 10, с. 199-200]. Усе мяшчане, незалежна ад юрыдык,
мелi ў паркане свае часткi для абароны i павiнны былi iх аднаўляць пасля пажару i забяспечваць порахам i ангнястрэльнай зброяй [10, с. 199-200]. Працяг гарадскiх умацаванняў вызначаны ў заяве вознага аб аглядзе гарадскога валу: «зъ
реки Мухавца, отъ копищъ жидовскихъ, болоньемъ ажъ в реку Бугъ упадаючый» [8, с.20]. Такім чынам, место в паркане – тэрыторыя сучаснага цэнтральнага вострава Брэсцкай крэпасцi. Абмежавана i абвалавана яно было, хутчэй за
ўсё, у канцы XIV ст., пасля першай берасцейскай магдэбургii. Згодна з традыцыяй, вызначэнне тэрыторыi i абмежаванне як мiнiмум ровам рабiлася адразу
пасля надання гораду прывiлеі на МП [4, с. 93].
Рэвiзiя «месца ў паркане» пачынаецца з пералiку чатырох бакоў (полатей)
рынкавай плошчы. Рэвiзоры абыходзiлi рынак па перыметру з першага па
чацвёрты бакi. На чацвёртым баку месцiўся замак i саляны шпихлер [19, с. 206].
Уласна замак месцiўся на выспе памiж Бугам i Мухаўцом. Гуртавы саляны
склад фахверкавай канструкцыi (в дерево мурованый) стаяў на палях над Мухаўцом каля замкавага маста. Побач знаходзiлiся чатыры бровары i ятка для
бiцця быдла [19, с. 444]. Лагiчна дапусцiць, што другi бок плошчы месцiўся
насупраць чацвёртага. Гэты бок вызначаецца аднолькавай плошчай сядзiб – тыповая рэгулярная «нямецкая» традыцыя. Калi дапусцiць, што лiк iшоў ад замку
(замкавага маста), то первая полать – усходняя (адлiк па вулiцах iшоў спачатку
па правым баку, потым па левым), трэцяя – заходняя частка рынка. Глыбiня
сядзiб прымаецца згодна плану 1823 г. – ад 36 да 42 м. (да 72 лакцей). Пры выкарыстаннi прута ў 237 м., плошчы сядзiб згодна прапанованай раскладцы «палацей» дакладна ўпiсваюцца у межы рынка на геападаснове (мал.2).
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Пойдзем з рэвiзорамi ад рынку па вулiцах Берасця. У межах места в паркане ў
вопiсе ўзгаданы вулiцы Ковалская гостинцемъ Виленским, Жидовская, Пески гостинцомъ Краковскимъ, i вулiца в тиле той полати надъ Бугомъ – вулiца з тылу левага боку забудовы вул. Пескi [19, с.205-209]. Тапанiмiка першай паловы XIX ст.
захавала толькi вулiцу Пясечную – сярэднявечную вул. Пескi, якая вяла ад рынку да
Мiхайлаўскай царквы на прадмесцi Пескi i далей, мiма Пятнiцкай царквы, на месцы
якой у XVII ст. паўстаў кляштар брыгiтак [19, с. 217]. Вулiца Жыдоўская – месца
кампактнага пражывання кагала – вызначаецца па размяшчэнню сiнагогi. У 1823 г.
яна называлася Доўгая. Вулiца Кавальская пачыналася ад рынка i вяла да гасцiнца
Вiленскага. Пад 1613 г. пазначана, што яна даходзiла да Вiленскай брамы [9, с. 196].
На плане 1823 г. гэта вулiцы Валынская i Базыльянская.
Вулачка «у тыле той палацi над Бугам» праходзiла прыкладна там, дзе ў
1823 г. пазначана вул. Падзамкавая. Яна ж узгадваецца ў больш познiх дакументах як Надбужная [6, с. 61]. Асобна апiсаны кутъ коло костела у фари и церквы
морованой Микулинской – кут (тэрыторыя) каля фарнага (парафiяльнага) касцёла
i мураванай Мiкалаеўcкай царквы, якiя размяшчалiся ў паўднёва-ўсходняй частцы «месца ў паркане». Цяжка сказаць, чаму рэвiзоры не прывязалi сядзiбы,
царкву, касцёл да вулiц, а запiсалi ўсё адным кутом, раздзялiўшы па юрыдыках.
На плане 1823 г. фарны касцёл, пазначаны як недабудаваны, «перамясцiўся» на
рынкавую плошчу, на месцы касцёла XV – XVII стст. пазначана каплiца i
могiлкi. Размяшчэнне старога касцёла традыцыйна адасоблена ад рынку, ён
з’яўляўся дамiнантай асобнай прыкасцёльнай плошчы. Вiдавочна, што стары
Вiтаўтаў касцёл быў разбураны падчас войн i паўстанняў сярэдзiны XVII ст.
Такiм чынам, атрымоўваецца гiпатэтычная схема рэканструкцыi планiроўкi
месца ў паркане (мал. 2). Цiкава, што вiдавочны розныя памеры паўднёвазаходняй часткi месца на планах XVII, XVIII, XIX ст.ст. i сучаснай падаснове.
На плане XVII ст. (мал. 1) бачны два равелiна за межамi горада, якiя ўзмацнялi
абарону Берасця з поўначы, з боку Вiленскага i Церабуньскага гасцiнцаў. У
XVIII ст. недагледжаныя ўмацаваннi былi спачатку забудаваныя дамамi, а пры
будаўнiцтве Цытадэлi роў прайшоў паўночней былых равелiнаў, змянiўшы габарыты выспы. З планаў бачна, што русла рэк мянялi свой напрамак з цягам часу. У XVII ст. Заходнi Буг рэзка выгiнаўся на захад ад месца ў паркане. Яго заходнi бераг быў плыткi, са мноствам старыц, затокаў i таму амаль не забудаваны.
Место за парканомъ i место за малой Угринкой – перыферыйныя часткi
месца, па-сутнасцi прадмесцi. Гэта тэрыторыя паступова засяляецца як мiнiмум
з канца XIV ст., калi ўздоўж дарогi, вядучай на паўночны ўсход ад горада
з’явiлася юрыдыка берасцейскага войта. Пазней, на Заўгрынецкiм востраве,
аўгусцiны атрымалi палац Бiруты (на месцы старога гарадзiшча) [13] i пабудавалi кляштар. У 1505 г. да Троiцкага клаштара быў перанесены шпiталь св. Духа. [12 с. 342] У вопiсе гэта шпиталъ с костеломъ на вулiцы Угрынка, маючы
сядзiбу ў 20 прутаў i такi ж агарод [19, с. 209].
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Характэрнай рысай мясцовай перыферыi была вялiкая колькасць свецкiх i духоўных юрыдык (людзi шпiтальныя, уладычныя, касцёла св. Барбары etc) –
тэрыторый, што знаходзіліся пад прыватнай свецкай цi царкоўнай юрысдыкцыяй
па-за магдэбургiяй. Галоўныя элементы юрыдык – саслоўная абасобленасць,
уласная адмiнiстрацыя, падатковая аўтаномнасць. Падобная сiтуацыя падрывала
пазiцыi магiстрата i парушала суцэльнасць гарадской абшчыны [16, с. 19 – 21].
Наогул мясцовай прастора XVI ст. выглядае цалкам неаднароднай. Неабходна ўлiчваць наяўнасць у горадзе двух «паралельных» урадаў – «бурмiстра
руськага» i «бурмiстра ляцкага» [7, с.46-48], якiм, адпаведна, падпарадкоўвалiся
мяшчане «веры руськай» i «веры ляцкай» (усходняга i заходняга хрысцiянскiх
абрадаў). Пад юрысдыкцыяй старасты (замка) па-за МП знаходзiўся
берасцейскi кагал. «Правы i абавязкi» жыхароў рознай юрысдыкцыi пералiчаны
ў рэвiзii [19 с. 230 – 232]
Место за Мухавцомъ [19, с. 223 – 228] цi Замухавечча знаходзiлася на
паўднёвым беразе Мухаўца i прылягала да замку. Праз яго прахадзiў гiстарычны шлях на Валынь. Тэрыторыя размежавана канфесiйна – у паўночнаўсходняй частцы пражывалi каталiкi (людзi бiскупа), уздоўж гасцiнца Луцкага,
каля манастыроў сялiлiся русiны.
Рэестр замка завяршае вопiс [19, с. 442 – 447]. Нажаль, фармат артыкула не
дазваляе засяродзiць увагу на падрабязным вопiсе замкавых пабудоў. Тэма Берасцейскага замка неаднаразова разглядалася ў навуковай i краязнаўчай лiтаратуры
[14, 18]. Але да гэтага часу не быў апублiкаваны пераклад вопiса замка на сучасную
мову. Праца з фрагментамi, вырванымi з кантэкста, часам прыводзiць да спрэчных
высноў. Так сховiшча, выкладзенае тарцiцамi [19, с. 443] (тартица – брус, выраблены на тартаку) пераўтвараецца ў склад шчытоў-тарчэй [18, с. 119-120]. Кганокъ
разглядаецца выключна як ганак – уваход [18, c. 106] пры тым, што ганак мае
значэнне балкона цi вежы, асаблiва калi ён «верхнi». Куна железная трактуецца як
ланцуг [18, с.132], на самой справе куна ў варотах – кальцо для ганебнага пакарання
[14, с.27]. Пiўнiца, змураваная са старой абвалiўшайся вежы [19, с.443], ператвараецца ў абвалiўшуюся i адрамантаваную вежу Уладзiмiра Васiлькавiча [18, с.126127] i т.п. У дадатку 1 прапануецца пераклад часткi рэестра Берасцейскага замка,
зробдены з выкарыстаннем «Гiстарычнага слоўнiка беларускай мовы» пад рэд.
А. Булыкі, з удакладненнем тэрмiналогii паводле прац З. Глогера.
Падсумоўваючы вышэй узгаданае, прапануецца рэканструкцыя планiроўкi
Берасця сяр. XVI ст. з удакладненнем месцазнаходжання гарадскiх ансамбляў,
часткова рэканструяванай схемай сядзiб на тэрыторыi месца ў паркане i паказам юрыдык, якiя iснавалi у гарадской структуры па-за межамi МП (мал. 2, 3).
*

Заўвага. План 1657 г. «Grundtrik der Stadt undt Festung Littauwsch Briestie…» апублiкаваны А. Катлярчуком у манаграфii «In the shadows of Poland and Russia», захоўваецца ў Нацыянальнай Бiблiятэцы Швецыi, у альбоме “Grand recueil de desseins. Tom: IV” пад нумарам 10782. Plan von der Stadt Brzesc in Littauen, са збору Яна
Георга Максімiльяна фон Фюрстенхоффа, упершыню апублiкаваны А. Белым, у артыкуле «Невядомыя эпiзоды
«невядомай вайны» Спадчына. –1999. – №3. – С. 114 – 129. План города Бреста Литовскаго и местечка Тересполя. Снят…. 1823 г,
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Дадатак 1.
Рэестр замку Берасцейскага рэчаў, да гаспадарства належачых.
Будаванне замкавае: гмахi новыя зверху: дзве святлiцы. У адной iзбе злева ад усходу
сонца шесць шкляных шыбак. З той святлiцы камора; з каморы над Мухаўцам i Бугам стары
балкон (ганак); у другой iзбе шэсць шыбак; у тых гмахах замкоў унутраных пяць; за тым
гмахам камор дзевяць, iдучы да вежы над старой брамай, у каторых на скобах чатыры
ланцугi. Гмахi старыя: За вежай iзба, у ёй четыры шыбы, печ, лавы; сенi, у iх дзве шыбкi, два
мураваныя комiны, у дзвярэй унутраны замок, с тых жа сяней другая святлiца, у ёй четыры
шыбкi, печ добрая, бакавое памяшканне, у якiм стол малы са скрынкаю, лаўка; у той iзбе замест лаў, скрынь зялёна палiваных адзiнаццаць з замкамi i ручкамi пабеленымi. За той iзбой
камора, у ёй дзве шыбкi, комiн, вешалка i скрынь зялёных тры, лiштвы i пафарбавана вакол,
у дзвох дзвярэй два замкi; з той каморы другая камора, у ёй дзве шыбкi, комiн, у дзвярэй замок нутраны, з тых абодзьвух каморак патрэбныя каморкi; з той каморы сень вялiкая, у ёй
тры шыбы, лавы, замок унутраны з блямкаю; з сяней вялiкая святлiца, у ёй тры шыбы, печ i
лавы. З той вежы пад вежаю з гадзiнiкам ёсць камора, у ёй тры шыбы нямалыя, у дзвярэй
унутраны замок з блямкаю, за той каморай на вежы тры каморкi, з iх у двух каморкi патрэбныя. За вежай гадзiннiкавай старое будаванне: сенка малая – адна шыба, комiн мураваны,
лавы; святлiца, у ёй дзве шыбы, печы, лавы, замок у дзвярэй, з той святлiцы сенка другая, у ёй
шыба, комiн мураваны, лавы ў дзвярэй, замок с блямкаю, з сяней святлiчка, дзве шыбкi, лавы,
печ, у дзвюх дзвярэй замкi. За тымi гмахамi заля, у ёй шэсць шыб, лавы, у дзвярэй – сядзеннi,
ганак, з залi камор чатыры ў гароднях, з iх каморы патрэбныя. За тым будаванням, мiнаючы
вежу трэцюю ад Мухаўца, i да другой вежы камор 18; у каморы, каторая на вежы, – ланцуг i
ўсходы, у сцяне ёсць сенка i свяцёлачка, адна шыбка, печ, лавы, са свяцёлачкi камора, у ёй дзве
шыбкi, з з сенкi камора, дзверы усе з зачэпкамi. Ад вежы, якая ад Замухавечча, да другое вежы
каля гмахаў новых, ад Буга ёсць дзевятнаццаць камор, у дзвюх ланцугi i камора пад той вежаю
з ланцугом. Вакол таго верхняга будавання есць агароджа (зубцы), на якое з долу трое ўсходаў,
падбiтых гонтам. Унiзе ў сцяне няма будавання, падобнага верхняму, толькi камор звычайных
(грамадскiх) з зашчапкамi i без зашчапак усяго 75, памiж якiмi за малым замкам у правай руцэ
абароны, у пяцi камор дзверы з ланцугамi, а ў адной унутраны замок.
Цейхгауз – дом на падмурку, у якога на гары чатыры каморы паасобку, пры путехъ, у
цэнтры прыстасаваннi (шракги) для вешання i складання зброi i iншых рэчаў ваенных, дзве
дзверы з замкамi, адны на бляшкаване, другiя на нiз; перад замкам i ўсходы з абодвух бакоў
ганка, перад дзвярмi ўнiзе сховiшча, вылажана брусам, вороты i дзве дзверы перад ганкам,
шыбы шкляныя з крыжамi.
…Дом на падмурку за цэйхгаузам, доўгi, на рагу святлiца, у ёй тры шкляныя шыбкi, лавы,
печ; з iзбы: камора, дзве шыбкi у дрэва апраўленыя, з яе каморка патрэбная, сенi, тры шкляныя
шыбы, печ, лавы; трэцяя свяцёлачка, у ей адна шыба i печ, за ёй камора, дзве шыбы, комiн мураваны, з той каморы сенка, збоку шыба ў дрэва уроблена адна, у ёй сходы на гару, на той дом
i каморка патрэбная; чацвертая свяцёлачка – шыбы тры, печ, лiштвы дзве, сенi другiя, шыб
шкляных тры, комiнаў мураваных два; пятая святлiца, большая за ўсiх, шыб шкляных пяць,
печ, лавы; у тым доме ўсi iзбы цэглаю вылажаны, дзверы на завесах, у некаторых зашчэпкi,
кручкi, ручкi. Кухнi дзве. Перад кухнямi ганак з двюма ўсходкамi, у кухнях каморы для куханных рэчаў, лавы ўкруг; першая iзба па правай руцэ, у ёй шыб чатыры, печ; з святлiцы камора,
адна шыба, комiн ад печы i прыбiральня; другая святлiца з прыходу злева – тры шыбы, печ
простая, камора i прыбiральня, дзверы ўсi на завесах. Пiўнiц тры: першая пад новымi гмахамi,
ад Буга, мураваная, у ёй свяцёлачка таксама мураваная, у ёй дзве шыбкi, печ, дзверы на завесах
i сенка перад свяцёлачкай, ад той свяцёлачкi ўгору выведзены комiн да новых гмахаў абодвух.
Другая пiўнiчка пад сцяной замкавай у зямлi драўляная за вежаю гадзiннiкавай. Трэцяя пiўнiца
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вялiкая мураваная за кухнямi з вежы старой абваленай, нанава адрамантавана, з паверхам
драўляным, а зямлёю прыхавана, на слупу зверху гонтамi прыкрыта.
Веж замкавых пяць адноўленых: на адной гадзiннiк ад месца, якi заўжды б’е. Другая вежа ад Мухаўца на ўсход Сонца; трэцяя ад Замухавеча напалам да поўдня; чацвёртая ад Буга
на поўдзень летнi; пятая над брамаю старой з ганкам зверху, на якой зверху звон вялiкi з
Волни (Валынi) прывезены. У браме старой пашкоджанай пад вежаю дзве вязнiцы для сажання вязняу, у адной, па левай руцэ iдучы, з замком краты з завесаю жалезнай, у другой
плiта з завесам драўляным i зашчэпкi са скабой. Да таго замку брамы дзве за стараствам яго
мiласцi пана Астафея Валовiча, падканцлера i маршалка дворнага Вялiкага Княства
Лiтоўскага, старасты берасцейскага i кобрынскага, нова ўроблены, адна ад рынку пад вежаю
супраць стаен караля яго лiтасцi; з тых абедзвюх брам масты два нова аздобленыя на звязi, на
рынак адна з варотамi (з варот?), у якiх жалезнае кальцо, другi мост да стайняў, абодва
вялiкiя; у старой браме фортка з каторай усходы i масток, гонтам падбiтыя з апорай новаробленай, да лазнi замкавае. Лазня за Мухаўцом на палях з белаю печчу i з катлом i корак латунны для спушчэння вады, пад каменкаю жэсць i жалезныя краты на чатыры бакi, верхница
(палок?) i лавы, шыбак шкляных дзве; з святлiцы ганак над Мухаўцом i прыбiральня, дзверы
ўсi на завесах. Стаен замкавых за Мухаўцом чатыры; абозня адна, у iх карыта, драбiны i переворини, што конюхi рамантуюць; каля тых стаен пляц, на каторым можа быць стайня добрая; там жа i свiран для захавання сена. Кузня там жа над Мухаўцом з комiнам, але маёмасцi
кавальскай на ёй няма. Дом страмянога побач тых стаен, у каторым аб адной сенi прасторнай
дзве святлiцы з каморкамi на завесах, печы i комiны верхiя i пабiтыя. Пякарня над Мухаўцом
пры месцы, вельмi старая, з яе камора; супраць пякарнi аб адной сенi зруб ветхi.
Склад саляны вялiкi ў моста замкавага на палях, у дрэва мураваны, аб якiм Валтбах рабiу
справаздачу, быццам гэта ён сваiм уласным коштам будаваў. Там жа над Мухаўцом бровараў
зрубленых агулам чатыры, якiя за ўсякiмi патрэбамi комiнамi i жароўнямi, нанова адбудаваўшы, жыдам у арэнду аддадзены. Рыштунак тожа браварны ўсякi паводле патрэбаў ва ўсiх
броварах ёсць, якi за грошы замкавыя арэндаваныя праз жыдаў нова набыта i па заканчэнню
арэнды такое ж аддаць павiнны. За тымi броварамi над Мухаўцом ятка для патрэбы бiцця
быдла замкавага. Саладоўнi дзве над Бугам ад месца каля перакопу, у iх озницъ мураваных
тры са ўсiмi патрэбамi, у адной саладоўнi печ кафлявая.
Будаванне на востраве памiж Бугам за млынамi:
Дом новы для прачак – сенi, у iх камора, вялiкая святлiца, печ простая, дзверы i аканнiцы на
завесах. Бровар замкавы новы, з двайной катлiнай з комiнамi, передвоен, у тым бровары рыштунку чатыры, кацёл адзiн, жораў для цягнення вады над Бугам з жолабамi. Там жа домкаў
сем, якiя самi сабе пабудавалi тыя, што ў iх жывуць, на зямлi замкавай, а яшчэ нiчога з таго не
плацяць, толькi дапамагаюць рамантаваць грэблю i летам полюць замкавыя агароды. Рурмус
(пампавальная станцыя), або млын, з якога вада па трубах да замку iдзе, аб адным коле ў адным
вальным, вялiкiм, у якiм помпы медныя, або спижние за штемпелями жалезнымi. Iншымi
патрэбамi да таго належачымi, жалезам апраўленыя; там жа яшчэ можа быць сукнавальня, цi ступа
для таўчэння пораху; той дом з вежыцаю, у дзвярэй замок унутраны, у iм свёрлаў вялiкiх для свярлення трубаў два. Дом купецкай гiльдыi на вулiцы Кракаўскай, у месцы каля саладовен, – сенi,
святлiца вялiкая, вакон вялiкiх чатыры без шыбак, печ, з святлiцы камора, супраць другая святлiца – шыб шкляных тры, i таксама з яе камора на дварэ, ад вялiкай святлiцы кухня, комiн просты, дзверы, аконныя рамы ўсi на завесах. Пiўнiца пасярод двара вялiкая на двае падзеленая,
дзверы на завесах, зверху над пiўнiцаю ганак на гаспадарства летняе гонтам аббiтае, каля
пiўнiцы ляднiчка невялiкая. З тылу над Бугам бровар i пры iм iзба чорная старая…
…Сажалкi замкавыя: Першая у канцы грэблi за млынам тартачным новая, другая памiж
Мухаўцом i старым Бужышчам старая, недагледжаная;
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Млыны на Бугу i Мухаўцы. За броварамi месцкiмi грэбля вялiкая цераз абедзве ракi Буг i
Мухавец, на якой праток чатыры: У першым млыне – кол вадзяных чатыры, камянёў таксама
чатыры з ўсiмi прыладамi; млыннiца вялiкая новая глiнаю палеплена i саломай узмоцнена, у
ёй камор для сыпання збожжа чатыры, печ мураваная, комiн мураваны, шыбы шкляныя,
дзверы на завесах; там жа дамок млынарскi новы са свяцёлачкай. У другiм млыне на той жа
пратоцы – на адно вадзяное кола камянёў два з ўсiмi прыладамi i млыннiца над коламi воднымi прыкрыта, або опар для обворовання от морозу. У Прылуках на рацэ Буг – млын а
дзвюх колах, з каторых млыноў дзве меркi на караля Я. лiтасць, а трэцяя млынару iсцi
мусiць. За пратокам млыноў месцкiх незапушчаным вялiкiм i рурмусам млын тартачны з
ўсiм неабходным i начыннем жалезным i драўляным, да таго належачым, пiла моцная i
вялiкая ў плячах умацавана са строками, кола цугавае з жалезнымi зубцамi, вакол з крацою i
з далатом, ключоў жалезных для пiлы два, пiльшчык адзiн, скоб чатыры, тыя млыны коштам
замкавым зноў будуюць i рамантуюць.
Дадатак 2. Малюнкi.

Мал. 1
1. План Э.Дальберга 1657 г., 2. План М.Г. Фюрстенхоффа 1 пал. XVIII ст., 3. План 1823 г.
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Мал. 2.
1. Ратуша. 2. Соляной склад, бровары. 3. Фарный костёл. 4. Николаевская церковь.
5. Костёл со шпиталем. 6. Синагога. 7. Космо-десьянский плац. 8. Солодовни. 9. Михайловская церковь
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Мал. 3. Планiровачная схема горада сяр. XVI ст.
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