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Â³òàë³é ÍÀÃ²ÐÍÈÉ 
(Êðàê³â, Ïîëüùà)

ÍÅÂ²ÄÎÌÈÉ ÏËÀÍ ÃÀËÈÖÜÊÎÃÎ ÇÀÌÊÓ 

ÀÍÒÎÍ²ß ÃÅÅ¥ÅÐØÒÀÉÍÀ 

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà íåâ³äîìîìó ïëàíîâ³ Ãàëèöüêîãî çàìêó, 
ñòâîðåíîìó ³íæåíåðîì Àíòîí³ºì Ãåå´åðøòàéíîì ì³æ 1789-ì 
³ ïî÷àòêîì 1795 ð. Òðàäèö³éíî ââàæàëîñÿ, ùî àâòîð íàêðåñëèâ 
ò³ëüêè îäèí ïëàí òâåðäèí³ ³ç çîáðàæåííÿì ïðîô³ëþ òà çàëèøê³â 
êîëèøí³õ óêð³ïëåíü íà Çàìêîâ³é ãîð³. Âèÿâëåíå â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ 
â Êðàêîâ³ êðåñëåííÿ äîçâîëÿº ñòâåðäèòè, ùî À. Ãåå´åðøòàéí 
ñòâîðèâ äâà ïëàíè ôîðòèô³êàö³¿. Äðóãèé ³ç íèõ ì³ñòèòü ò³ëüêè 
êðåñëåííÿ êîíòóð³â çàìêîâèõ áóä³âåëü ³ óêð³ïëåíü, áåç ïîäàííÿ 
ïðîô³ëþ çàìêó òà ðåëüºôó çàìêîâî¿ ãîðè. Àâòîð ñòàòò³ ïðèïóñêàº, 
ùî ñàìå öå êðåñëåííÿ ç’ÿâèëîñÿ ïåðøèì ³ ëÿãëî â îñíîâó ñòâîðåííÿ 
ðîçøèðåíîãî ïëàíó çàìêó. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ãàëè÷, Ãàëèöüêèé çàìîê, ïëàí, Àíòîí³é 
Ãåå´åðøòàéí.

Àêòèâíà ðîçáóäîâà Ñòàíèñëàâ³âñüêî¿ ôîðòåö³ â äðóã³é ïîëîâèí³ 
ÕVII ñò. ³ ïåðåòâîðåííÿ Ñòàíèñëàâîâà íà îñíîâíèé öåíòð Ïðèêàðïàòòÿ 
çóìîâèëè ïîñòóïîâèé çàíåïàä Ãàëèöüêîãî çàìêó. Ïðîòÿãîì XVIII ñò. 
â³í âòðà÷àâ ì³ë³òàðíå çíà÷åííÿ ³ ïîñòóïîâî ïåðåòâîðèâñÿ íà ðó¿íó: 
ñò³íè ïåðåáóâàëè â äóæå ïîãàíîìó ñòàí³, ÷àñòèíà ç íèõ ìîãëà 
îáâàëèòèñÿ íà ðîçòàøîâàíå ï³ä çàìêîì ì³ñòî, íàä á³ëüø³ñòþ ñïîðóä 
íå áóëî äàõó, à ò³ çàìêîâ³ áóä³âë³, ÿê³ âö³ë³ëè, âèêîðèñòîâóâàëè íå 

çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì1. Òîä³øí³é âëàñíèê çàìêó, Éîçåô-Ìàêàð³é 

1 Детальніше про це: Czołowski A. Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej / A. Czo-
łowski. – Oświęcim, 2013 [Оригiнальне видання: Lwów, 1892]. – S. 29–30; Федунків 
З. Галицький замок / З. Федунків. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – С. 38–40, 
43. Див. також статтю Артура Ґощинського «Галицький замок у світлі інвентарю 
Галицького староства 1767 р.» («Галич. Збірник наукових праць». Вип. 1). Хочу також 
звернути увагу на те, що Галицький замок був не єдиною спорудою, яку спіткала така 
доля. Можна сміливо стверджувати, що це була типова для того часу ситуація, коли 
більшість старих фортифікаційних споруд занепадали і руйнувалися під впливом 
природних явищ або людської діяльності. Для порівняння можна навести приклади 
Чернелицького та Раковецького замків. Ширше про це див.: Нагірний В. Замок 
наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття / В. Нагірний // Пам’ятки України. – 
2015. – № 7–9 : Чернелицький замок / [упоряд. В. Нагірний]. – С. 50–53; Арсеніч М. З 
історії Раковецького замку / М. Арсеніч // Ямгорів. – Вип. 26. – 2015. – С. 204. 

ÓÄÊ 728.81/.82:39:94(477.83/.86)

ÁÁÊ 63.3.(4Óêð)
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Ïîòîöüêèé (Józef Makary Potocki), íå ö³êàâèâñÿ éîãî äîëåþ ³ íå 

ïëàíóâàâ â³äíîâëåííÿ òâåðäèí³. Äî ê³íöÿ ÕVIII ñò. ñèòóàö³ÿ ñòàëà 

òàêîþ ïëà÷åâíîþ, ùî íàâ³òü ìåøêàíö³ ì³ñòà ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ äî 

àâñòð³éñüêî¿ âëàäè ç ïðîõàííÿì çàïîá³ãòè äàëüø³é ðóéíàö³¿ çàìêó 

³ íåáåçïåö³ îáñèïàííÿ êàì³ííÿ ç Çàìêîâî¿ ãîðè. Á³ëüøå òîãî, 

Ãàëèöüêèé ìà´³ñòðàò ³ ãðåêî-êàòîëèöüêå äóõ³âíèöòâî âèñòóïèëè ç 

³í³ö³àòèâîþ ðîç³áðàòè çàìîê ³ âèêîðèñòàòè îòðèìàíèé áóä³âåëüíèé 

ìàòåð³àë íà ïîòðåáè ì³ñòà. Íàñë³äêîì ¿õíüîãî çâåðíåííÿ ñòàëà 

ïîñòàíîâà Ñòðèéñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ãóáåðíñüêîãî óðÿäó 1789 ð., çà 

ÿêîþ ìàëè ïðîâåñòè îö³íêó âàðòîñò³ çàìêó òà éîãî ñòàíó. Ïîñòàíîâà 

ïåðåäáà÷àëà òàêîæ âèêîíàííÿ ãåîìåòðè÷íèõ îáì³ð³â ³ âèêîíàííÿ 

ïëàíó çàìêó. Ðåçóëüòàòîì âèùåâêàçàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ñòàëà ïîÿâà 

10 êâ³òíÿ 1795 ð. çâ³òó ì³ñöåâî¿ âëàäè ïðî ñòàí òâåðäèí³, ñêåðîâàíîãî 

äî Ãóáåðíñüêîãî óðÿäó, â ÿêîìó âèñëîâëþâàëîñÿ ïðîõàííÿ íàäàòè 

äîçâ³ë íà ïîâíå çíåñåííÿ êîëèøí³õ îáîðîííèõ óêð³ïëåíü2. Â³äïîâ³ä³ 

íà ïðîõàííÿ Ãàëèöüêîãî ìà´³ñòðàòó íàä³éøëè 18 áåðåçíÿ 1796 ð.3 òà 

25 ëþòîãî 1797 ð. â³äïîâ³äíî4. Â íèõ â³ää³ëåííÿ Ãóáåðíñüêîãî óðÿäó 

ó Ñòðèþ, ïîêëèêàþ÷èñü íà ðàí³ø³ ïîñòàíîâè, îáì³ðè çàìêó, ÿê³ 

çä³éñíèâ ãåîìåòð, ³ òðàã³÷íèé ñòàí çàìêîâèõ áóä³âåëü, âèäàëî äîçâ³ë 

ðîç³áðàòè ò³ ôðà´ìåíòè çàìêó, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ðó¿í³, ³ âèêîðèñòàòè 

îòðèìàí³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè íà ïîòðåáè ì³ñòà.   

Äî çâ³òó â³ä 10 êâ³òíÿ 1795 ð. áóëî ïðèêð³ïëåíî äâà ïëàíè. 

Ïåðøèì ç íèõ áóâ çàãàëüíèé òîïîãðàô³÷íèé ïëàí ì³ñòà Ãàëè÷à 

ç îêîëèöÿìè ³ ïîä³ëîì ´ðóíò³â5. Äðóãèé íàòî ì³ñòü ñòàíîâèâ ïëàí 

Ãàëèöüêîãî çàìêó ï³ä íàçâîþ «Grundriss und Prospect von die 

Rudera des Hallitzer Berg-Schloss, wovon die Schätzung aus dem 

neben-liegenden Bericht zuersehen». Éîãî áóëî âèêîíàíî ó äâîõ 

ïëîùèíàõ – çâåðõó, ç â³äîáðàæåííÿì çáåðåæå íèõ ðó¿í ³ ðåëüºôó 

Çàìêîâî¿ ãîðè òà ç ïðîô³ëþ, ç áîêó Øëÿõåòñüêî¿ âåæ³ òà â’¿çäó â 

çàìîê (³ë. 1). Àâòîðîì öüîãî ïëàíó áóâ ³íæåíåð Àíòîí³é Ãåå´åðøòàéí 

2 Mańkowski T. Plany dawnych zamków Halicza i Przemyśla / T. Mańkowski // 
Biuletyn historii sztuki i kultury. – R. 2. – 1934. – № 4. – S. 290. 

3 Głównejsze miasta w Galicyi // Dodatek Tygodniowy do Gazety Lwowskiej. – 1868. 
– № 20. – 16 maja. – S. 93; Czołowski A. Op. cit. – S. 30. 

4 Archiwum Narodowe w Krakowie. – Oddział I. – Zespół 684 : Teki Antoniego 
Schneidra z lat [1368] 1773–1877. – Teka 602 : Halicz. – Ark. 65. За консультації при 
перекладі документа висловлюю подяку др. габ. Мареку Герману (dr hab. Marek 
Herman) з Яґеллонського університету в Кракові (Польща). 

5 Mańkowski T. Op. cit. – S. 290. 
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(Antoni de Heegerstein), ïðàö³âíèê óðÿäîâî¿ äèðåêö³¿ áóä³âíèöòâà 

ó Ëüâî â³6.    

Âèùåçãàäàíèé ïëàí Ãàëèöüêîãî çàìêó ââ³â äî íàóêîâîãî îá³ãó ùå 

1934 ð. ëüâ³âñüêèé äîñë³äíèê Òàäåóø Ìàíüêîâñüêèé7, ³ öåé ïëàí 

äîáðå çíàíèé â ñó÷àñí³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³8. Òðàäèö³éíî ââàæàºòüñÿ, 

ùî À. Ãåå´åðøòàéí âèêîíàâ ò³ëüêè îäèí ïëàí9. Îäíàê âèÿâëåí³ 

íåùîäàâíî ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü, ùî òàêèõ ïëàí³â áóëî äâà. ²íøèé, ìåíø 

áàãàòèé â ³ëþñòðàòèâíîìó ìàòåð³àë³, ô³êñóº ò³ëüêè ñàì³ çàìêîâ³ ðó¿íè 

áåç çàçíà÷åííÿ ðåëüºôó ãîðè ÷è ïðîô³ëþ çàìêó (³ë. 2). Î÷åâèäíî, 

â³éñüêîâèé ³íæåíåð íàêðåñëèâ éîãî îäíî÷àñíî ç ïëàíîì çàìêó, 

ïðèêð³ïëåíèì äî çâ³òó â³ä 10 êâ³òíÿ 1795 ð.10. Íàñì³ëþñÿ ïðèïóñòèòè, 

ùî À. Ãåå´åðøòàéí âèêîíàâ ñïî÷àòêó êðåñëåííÿ ñàìîãî çàìêó, áåç 

â³äîáðàæåííÿ ðåëüºôó, êîòðå ñòàëî äëÿ íüîãî ñâîãî ðîäó «÷åðíåòêîþ» 

ïðè ï³äãîòîâö³ îñíîâíîãî ïëàíó. 

Íåìîæëèâî äîñòîâ³ðíî ç’ÿñóâàòè ÷è çãàäàíèé âèùå ïëàí áóëî 

ïðèêð³ïëåíî ðàçîì ç îñ íî âíèì ïëàíîì äî çâ³òó â³ä 10 êâ³òíÿ 1795 ð. 

Â³äîìî ò³ëüêè, ùî â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â³í ðàçîì ³ç ïîñòàíîâîþ 

Ãóáåðíñüêîãî óðÿäó â³ä 25 ëþòîãî 1797 ð. ïîòðàïèâ äî ëüâ³â ñüêîãî 

êðàºçíàâöÿ Àíòîí³ÿ Øíàéäåðà (1829–1880), êîòðèé ç³áðàâ âåëè÷åçíó 

êîëåêö³þ îðè´³ íàëüíèõ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóâàëèñÿ ³ñòîð³¿ íàñåëåíèõ 

ïóíêò³â Ãàëè÷èíè. Ó 1877 ð. âñ³ ìàòå ð³àëè, ÿê³ â³í ç³áðàâ íà òîé ÷àñ, 

âèêóïèâ Êðàéîâèé âèä³ë ó Ëüâîâ³, ÿêèé íåçàáàðîì ïåðåäàâ ¿õ Àêàäåì³¿ 

6 Ibidem. – S. 290. Див. також: Федунків З. Назв. праця. – С. 91–98. 
7 Mańkowski T. Op. cit. – Tab. XLVI, rys. 2. 
8 Див. наприклад: Поліщук Л. Об’ємно-планувальна характеристика Галицького 

замку за планом інжинера А. Гегерштайна // Замки України: дослідження, 
збереження, використання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції. Галич, 3 листопала 2011 року / за заг. ред. О. Береговського. – Галич 2011. 
– С. 98–104. Федунків З. Галицький замок… – С. 91–95.

9 Mańkowski T. Plany dawnych zamków Halicza i Przemyśla… – S. 291; Вечерський 
В. Замки та фортеці – К., 2007. – С. 21; Поліщук Л. Об’ємно-планувальна характе-
ристика Галицького замку... – С. 99–101; Федунків З. Галицький замок… – С. 91–98.  

10 В архівній справі, де зберігається цей план, подано помилкову дату – 1797 
рік. Однак таке датування зробили працівники архіву, а підставою для нього став 
факт прикріплення плану до листа Губернського уряду, адресованого Галицькому 
маґістрату 25 лютого 1797 р. Натомість на ориґіналі плану не подано жодної 
дати його створення. На мою думку, правдоподібнішим видається пов’язувати 
створення цього плану з планом А. Гееґерштайна, який відомий нам зі звіту від 10 
квітня 1795 р. 
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âì³íü (Akademia Umiejętności) Êðàêîâ³11. Â 1940 ð. âñ³ ìàòåð³àëè 

À. Øíàéäåðà (2027 ñïðàâ) áóëî ïåðåäàíî äî Äåðæàâíîãî àðõ³âó â 

Êðàêîâ³12. Òåïåð âîíè çîñåðåäæåí³ ó ôîíä³ ï³ä íàçâîþ «Òåêè Àíòîí³ÿ 

Øíàéäåðà» â ² â³ää³ë³ Äåðæàâíîãî àðõ³âó â Êðàêîâ³13. Ïëàí Ãàëèöüêîãî 

çàìêó ðàçîì ç ðîçïîðÿäæåííÿì Ãóáåðíñüêîãî óðÿäó â ñïðàâ³ çàìêó 

â³ä 25 ëþòîãî 1797 ð. ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó çáåð³ãàâñÿ â àðõ³âí³é 

ñïðàâ³ ¹602 ï³ä íàçâîþ «Halicz – miasto» («Ãàëè÷ – ì³ñòî») ó ôîðìàò³ 

êâàðòî (ñêëàäåíèé â÷åòâåðî)14. Ó 2002 ð. ïëàí âèëó÷èëè ç³ çãàäàíî¿ ñïðàâè 

³ âêëþ÷èëè äî îêðåìî¿ îäèíèö³ çáåð³ãàííÿ ¹ PL 1145 ï³ä íàçâîþ «Plan 

zamku halickiego 1797 roku» («Ïëàí Ãàëèöüêîãî çàìêó 1797  ðîêó»), äå 

â³í ðîçì³ùåíèé â ðîçãîðíóòîìó âèãëÿä³ (ó ôîðìàò³ ³í ôîë³î)15. 

Ïëàí íàêðåñëåíèé íà òâåðäîìó, ãðóáîìó ïàïåð³ òåìíî-áåæåâîãî 

êîëüîðó. Éîãî ðîçì³ðè: ë³âà ñòîðîíà – 49 ñì, ïðàâà – 50 ñì, âåðõ ³ íèç 

– 39,5 ñì. Ïàï³ð ì³ñòèòü âîäÿí³ çíàêè: âíèçó çîáðàæåííÿ ëàòèíñüêèõ 

ë³òåð «PM», âãîð³ – íå³äåíòèô³êîâàíèé ãåðá, ïî âñ³é øèðèí³ ïàïåðó – 

ïàðàëåëüí³ âîäÿí³ ë³í³¿. Ïî êóòàõ ³ â ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ ïîñåðåäèí³ âèäíî 

íåâåëèê³ ïëÿìè. ×³òêî ïðîñòåæóþòüñÿ ñë³äè â³ä çãèíàííÿ (ïî÷àòêîâî 

ïëàí áóâ ñêëàäåíèé â÷åòâåðî), ÿê³ âèð³âíÿëè ïðàö³âíèêè àðõ³âó ïðè 

11 Детальніше про діяльність і краєзнавчу колекцію Антонія Шнайдера див.: 
Archiwum Państwowe w Kra ko wie. – Oddział I. – Inwentarz zespołu (zbioru) akt Teki 
Antoniego Schneidra z lat [1368] 1773–1877. Nr zespołu 684 / [oprac. W. Budka]. – 
Maszynopis. – Kraków, 1955. – S. 3–5; Пісковий С. Львівські теки А. Шнайдра як 
істо рично-краєзнавче джерело / С. Пісковий // Архіви України. – 1965. – № 4. – 
С. 73–76; Bieńskowski W. Dzieło Antoniego Schneidra i jego wartość dla badań nad 
historią książki / W. Bieńskowski // Roczniki Bibli o tecz ne. – 1987 [1988]. – R. 31. 
– Z. 1. – S. 189–217; Ejusdem. Schneider (Szneider, Sznejder) Antoni Julian / W. Bieńs-
kow ski // Polski Słownik Biografi czny. – T. 35. – Kraków, 1994. – S. 571–573; Булик Н. 
Антоні Шнайдер: штри хи до наукового портрету львівського археолога / Н. Булик 
// Матеріали і дослідження з археології При кар паття і Волині. – 2010. – Вип. 14. 
– С. 440–453. 

12 Archiwum Państwowe w Krakowie. – Inwentarz zespołu (zbioru) akt Teki Antoniego 
Schneidera… – S. 3. Після продажу зібраної колекції Крайовому виділу 1877 р. 
А. Шнайдер почав заново збирати матеріали до історії Галичини та Буковини. Після 
його смерті 1880 р. вони (282 справи) відійшли Оссолінеуму у Львові. Сьогодні 
ці матеріали зберігаються у Відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки імені 
Василя Стефаника. Детальніше про це див.: Пісковий С. Назв. праця. – С. 73–76. 

13 Archiwum Państwowe w Krakowie. – Odział I. – Zespół 684 : Teki Antoniego 
Schneidra z lat [1368] 1773–1877. 

14 Ibidem. – Teka 602 : Halicz. – Ark. 63, 65. 
15 Ibidem. – Teka PL 1145. – Ark. 1 і зв. Висловлюю подяку Збіґнєву Дирдоневі 

(Zbigniew Dyrdoń), працівникові І відділу Державного архіву в Кракові за допомогу у 
відчитанні і розшифруванні написів на досліджуваному плані. 
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âèëó÷åíí³ ïëàíó ç³ ñïðàâè ¹ 602 ³ éîãî ïåðåíåñåíí³ â ñïðàâó ¹ PL 

1145. Ó ïðàâîìó íèæíüîìó êóò³ – öèôðè «63», ùî îçíà÷àþòü ñòàðó 

íóìåðàö³þ àðêóø³â. Ó ïðàâîìó âåðõíüîìó êóò³ àðêóøà ì³ñòèòüñÿ ë³í³ÿ 

ç ðîçì³òêîþ – ìàñøòàá. Ïîðÿä íàïèñ «WrKl» («Winner Klafter» 

/ «Â³äåíñüê³ ñàæí³» [1 âñ = 1,8966 ì]) i ï³äïèñ «Heegerstein, Kr. 

[Kreis] Ingenieur» («Ãåå´åðøòàéí, îêðóæíèé ³íæåíåð»). Óñ³ íàïèñè 

³ ï³äïèñè íà ïëàí³ çðîáëåíî îäí³ºþ ðóêîþ, ùî äîçâîëÿº äîñèòü 

âïåâíåíî ãîâîðèòè ïðî àâòîðà ïëàíó. 

Öåíòðàëüíó ÷àñòèíó àðêóøà çàéìàº êðåñëåííÿ çàìêó òðèêóòíî¿ 

ôîðìè. Éîãî ðîçì³ðè: âèñîòà – 25,5 ñì, øèðèíà âíèçó – 24 ñì, 

øèðèíà âãîð³ – 6,5 ñì. ×àñòèíó ðèñóíêà âèêîíàíî ÷îðíèì ³ òåìíî-ñ³ðèì 

êîëüîðîì. Îêðåìèé ôðà´ìåíò ó âåðõí³é ÷àñòèí³ êðåñëåííÿ, à òàêîæ 

óñÿ ïðàâà ñòîðîíà ³ ÷àñòèíà ë³âî¿ ñòîðîíè â íèæí³é ÷àñòèí³ êðåñëåííÿ 

â³äòâîðåí³ ñâ³òëî-÷åðâîíèì êîëüîðîì. Íà ë³â³é ñòîðîí³ êðåñëåííÿ – 

ë³í³ÿ, ÿêà âêàçóº ï³âí³÷íèé íàïðÿì («Nord»). Ë³í³ÿ ðîçì³ùåíà êîñî – 

ï³âí³÷íèé ñõ³ä – ï³âäåííèé çàõ³ä. Ó öåíòð³ êðåñëåííÿ íàïèñ âåëèêèìè 

ë³òåðàìè «Hallitzer Schloß» («Ãàëèöüêèé çàìîê»). 

Ó âåðõí³é ÷àñòèí³ êðåñëåííÿ â³äîáðàæåíî ë³í³þ êîëèøí³õ óêð³ïëåíü. 

Íà ë³â³é ñòîðîí³ â³ä âåðõ³âêè ïîêàçàíî ôðà´ìåíò ñò³íè, çàìàëüîâàíèé 

âñåðåäèí³ ñâ³òëî-÷åðâîíèì êîëüîðîì. Âèäí³ºòüñÿ íåâåëèêèé âèñòóï ó 

ñò³í³, íàä íèì ïîçíà÷åííÿ ëàòèíñüêîþ ë³òåðîþ «f». Äîâæèíà öüîãî 

ôðà´ìåíòà íà êðåñëåíí³ – 5,5 ñì. Ï³ä íèì ÷èòàºòüñÿ ï³äïèñ «abzutragen 

der alter Thurn» («çàëèøêè ñòàðî¿ âåæ³»). Íà ïðàâ³é ñòîðîí³ – 

ôðà´ìåíòè ï³âí³÷íî¿ ³ çàõ³äíî¿ ñò³íè, çàìàëüîâàí³ ñ³ðèì êîëüîðîì. 

Äîâæèíà ôðà´ìåíòà íà êðåñëåíí³ (ïî ïðÿì³é ë³í³¿) – 19 ñì. Çâåðõó 

ïîçíà÷åííÿ ëàòèíñüêîþ ë³òåðîþ «g». Âíèçó ï³äïèñ «Caßamatirte 

Schanzen welche zustehen verbleiben hat» («êàçåìàòí³ øàíö³, ÿê³ ³ 

äàë³ ñòîÿòü»).      

Ó íèæí³é ÷àñòèí³ êðåñëåííÿ çîáðàæåíî ôðà´ìåíòè ³ ðó¿íè âåæ³ 

òà çàìêîâèõ áóä³âåëü. Íà ë³â³é ñòîðîí³ – âåæà, â³äîáðàæåíà ñâ³òëî-

÷åðâîíèì êîëüîðîì, íàä íåþ ïîçíà÷åííÿ ëàòèíñüêîþ ë³òåðîþ «à». 

Äàë³ – ñò³íà ñâ³òëî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, íàä íåþ  ëàòèíñüêà ë³òåðà 

«d» (ïîðÿä ïåðåêðåñëåíà ë³òåðà «a»). Áëèæ÷å äî öåíòðó – ôðà´ìåíò 

âåëèêî¿ áóä³âë³ ñ³ðîãî êîëüîðó, ïîçíà÷åíèé ëàòèíñüêîþ ë³òåðîþ «b». 

Íàïèñ óñåðåäèí³ áóä³âë³ «Capel» («Êàïëèöÿ»), íàïèñ íàä áóä³âëåþ 

«Sacristei» («Çàõðèñò³ÿ»). Ï³äïèñ óíèçó – «abzutragen Komender 

welche zustehen Thurn und Gemauer zuverbleiben hat» («êîëèøíÿ 
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êîìåíäàòóðà, äå ñòîÿëà ìóðîâàíà âåæà»). Â öåíòð³ ñâ³òëî-÷åðâîíèì 

êîëüîðîì ïîçíà÷åíî ñò³íó, ôðà´ìåíò ÿêî¿ â³äñóòí³é. Íàä íåþ ëàòèíñüêà 

ë³òåðà «ñ». Íàä çîáðàæåííÿì ñò³íè íàïèñ «asbzutragen Kommendes» 

(«êîëèøíÿ êîìåíäàòóðà»). Âíèçó ï³äïèñ «verfällenes mauerwerk» 

(«ïîíèùåíå (?) öåãëÿíå ìóðóâàííÿ»). Ïî ïðàâ³é ñòîðîí³ – ôðà´ìåíò 

âåëèêî¿ áóä³âë³ ñâ³òëî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, ïîçíà÷åíèé ëàòèíñüêîþ 

ë³òåðîþ «e». Íàïèñ çâåðõó – «gemauersamt den Schloß» («ìóðîâàí³ 

ñò³íè çàìêó»). Íàïèñ óñåðåäèí³ áóä³âë³ – «alte Schloß» («ñòàðèé 

çàìîê»).      

Íà çâîðîòíîìó áîö³ ïëàíó ì³ñòÿòüñÿ àðõ³âí³ íîòàòêè – íàïèñ 

ïîëüñüêîþ ìîâîþ «Halicz – ruiny zamku» («Ãàëè÷ – ðó¿íè çàìêó»), 

êðóãëà ïå÷àòêà ç íàïèñîì «Archiwum państwowe w Krakowie» 

(«Äåðæàâíèé àðõ³â ó Êðàêîâ³»), âíèçó ñïðàâà ñòàðà ³ íîâà ñè´íàòóðè 

«TSch 602», «Pl. 1145».

Ñï³âñòàâëåííÿ â³äíàéäåíîãî â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Êðàêîâà ïëàíó 

Ãàëèöüêîãî çàìêó ç óæå â³äîìèì ïëàíîì Àíòîí³ÿ Ãåå´åðøòàéíà 

äîçâîëÿº ââàæàòè, ùî àâòîðîì îáîõ êðåñëåíü áóâ ñàìå öåé ³íæåíåð. 

Íàéïðàâäîïîä³áí³øèì âèäàºòüñÿ ¿õíº ñèíõðîííå ñòâîðåííÿ ì³æ 

1789-ì òà ïî÷àòêîì (äî êâ³òíÿ) 1795 ð. Â³çóàëüíå ïîð³âíÿííÿ îáîõ ïëàí³â 

äîçâîëÿº ïîì³òèòè ÿê ¿õíþ ñõîæ³ñòü, òàê ³ ïåâí³ äð³áí³ ðîçá³æíîñò³. 

Îäíàê àíàë³ç öèõ ðîçá³æíîñòåé, ÿê ³ çàãàëüíî¿ äîñòîâ³ðíîñò³ ïëàí³â 

Àíòîí³ÿ Ãåå´åðøòàéíà, âèõîäèòü çà ìåæ³ ö³º¿ ïóáë³êàö³¿.   

Vitalii Nagirnyi (Krakow, Poland).

The unknown plan of Halych castle of Antonii Heegerstein

The article is devoted to the unknown plan of the Halych castle created 

by Antonii Heegerstein between 1789 and the beginning of 1795. It was 

traditionally considered that the author had outlined just one plan of the castle 

with an image of the profile and the remnants of the old fortifications on the 

Castle Hill. The drawing revealed in the State Archive in Krakow, allows to state 

that Antonii Heegerstein had created two plans of the fortification. The second 

one has just a drawing of the castle buildings and fortresses contours, without 

the castle’s profile and relief of the Castle Hill. Article’s author suggests that 

this drawing was created the first and was the basis for the next broader plan 

of the castle. 

Key words: Halych, the castle of Halych, plan, Antonii Heegerstein.
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²ë. 1. Ïðîô³ëüíå çîáðàæåííÿ ³ ïëàí Ãàëèöüêîãî çàìêó Àíòîí³ÿ 

Ãåå´åðøòàéíà ç³ çâ³òó â³ä 10 êâ³òíÿ 1795 ð. 


