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Кінець XIX – поч. ХХ ст. відзначився помітним сплеском розвитку природничих галузей 

у львівському науковому середовищі. Причиною такого сплеску стали практичні  запити на 
географічні,  геологічні,  геодезичні, біологічні знання, внаслідок зростаючого освоєння при‐
родних ресурсів Східної Галичини. Зокрема, гідрологічні дослідження розвивались передусім 
у зв’язку з необхідністю наукового забезпечення проектів створення водопровідної і каналі‐
заційної мереж м. Львова, будівництва гідроспоруд для обслуговування новоствореної заліз‐
ниці, спорудження меліоративних систем на заболочених землях околиць міста, протипавод‐
кового регулювання річкового  стоку,  освоєння природних джерел підземних вод,  для ліку‐
вальних цілей тощо. 

На початку  становлення  гідрологія була  суто технічною  галуззю. Підготовка фахівців 
дотичних до гідрології на той час проводилась у Львівській політехнічній школі на кафедрі 
дорожного  і водного будівництва (заснована у 1873 році, завідувач у 1874–1908 рр. – проф. 
Йозеф Рихтер). 

З 1877 р. у Львові видається Технічний часопис  (“Czasopismo Techniczne”, до 1882 р. – 
“Dźwignia”), у якому водна проблематика була винесена в окрему рубрику. У 1883–1884 рр. у 
часописі було опубліковано серію статей інженера Ромуалда Ізковського стосовно побудови 
математичних моделей стоку води у річкових басейнах (“залежності Ізковського”) [7]. Р. Ізков‐
ський (1848–1904) працював у Крайовому відділі Намісництва у Львові, а згодом в державних 
інституціях у Відні, де за його безпосередньої участі у 1894 р. організовано державну гідро‐
логічну службу Австро‐Угорщини. Не виключено, що власне за сприяння Р. Ізковського, після 
серії паводків на початку 1880‐х рр., уряд Австро‐Угорщини замовив Львівській політехнічній 
школі проект створення мережі пунктів водомірних спостережень. Керівником проекту було 
призначено професора  геодезії Домініка Зброжека  (1832–1889),  тому ця мережа так  і нази‐
валась “мережею Зброжека” і була передана у 1894 р. у підпорядкування до новоствореного 
Центрального гідрографічного інституту у Відні [16]. 

Суттєвим поштовхом для активізації гідрологічних досліджень став державний водний 
закон Австро‐Угорщини від 1869 р., згідно з яким у 70‐х рр. ХІХ ст. на землях імперії почали 
створюватись централізовані  установи  з  управління водними ресурсами. У 1878 р.  Галиць‐
кий Сейм на клопотання професора Львівського університету Тадеуша Пілата ухвалив: ство‐
рити Бюро меліорації  при Крайовому відділі,  організувати курси для нижчої ланки служби 
меліорації, виділити стипендії для стажування фахівців за кордоном, звернутись до уряду з 
проханням організації у Львівській політехніці викладання дисциплін з технології меліорації 
[19].  Завданням цього  бюро  згідно  з  інструктивними настановами була  організація  робіт  з 
покращення  грунтів  шляхом  осушення  і  зрошення.  До  роботи  було  запрошено  інженерів 
С. Карпушка, Й. Янковського, Ф. Гільбріхта, Т. Сікорського, А. Кензьора. З них найбільш вагомий 
слід у гідрологічній науці й практиці залишили Тадеуш Сікорський і Анжей Кензьор. Тадеуш 
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Сікорський (1851–1937) – випускник Львівської політехніки, з 1889 р. професор кафедри ріль‐
ничої інженерії у Ягелонському університеті в Кракові [20]. А. Кензьор (1851–1938) випускник 
Віденської  політехніки,  впродовж  тривалого  часу  (1880–1915)  керівник  Бюро  меліорації  у 
Львові,  відомий  як  автор‐укладач  4‐х  томного  видання  “Водні  та  меліоративні  роботи  у 
Малопольщі” обсягом 2054 сторінки, з 323 рисунками і 24 картами [14]. 

У  Львівському  бюро  меліорації  активну  участь  брали  молоді  випускники  Львівської 
політехніки К.  Пом’яновський  і М.  Рибчинський,  які  згодом  стали  провідними  гідрологами 
Польщі міжвоєнного періоду. 

Кароль  Пом’яновський  (1874–1948)  −  професор  кафедри  водного  будівництва  Львів‐
ської  політехнічної  школи,  з  1919  р.  –  засновник  гідрологічного  напрямку  у  Варшавській 
політехніці.  У  Гданській  політехніці,  куди  він  переїхав  після  Другої  світової  війни  недавно 
створено фонд підтримки інженерно‐гідрологічних досліджень імені проф. Кароля Пом’янов‐
ського. Найбільш важливими дослідженнями К. Пом’яновського за “львівський період” є ро‐
боти з оцінки водноенергетичних ресурсів річок Стрия, Дунайцю, Солі, Скави [10]. 

Мечислав Рибчинський (1873–1937) – сподвижник К. Пом’яновського, з 1899 р. працю‐
вав  у  Державній  дирекції  водного  будівництва  Галичини;  з  1909  р.  –  керівником  водного 
департаменту Намісництва у Львові. У 1902–1904 рр. розробляв проекти регулювання верх‐
ньої  Вісли  та  Дністра,  а  у  1904–1912  рр.  –  регулювання  Стрия,  Свічі,  Лімниці,  Бистриці‐
Надвірнянської  і  Бистриці‐Солотвинської.  У  1920  р.  очолив  кафедру  водного  будівництва 
Варшавської політехніки. У Варшаві К. Пом’яновський і М. Рибчинський видали підручники з 
гідрології написані на матеріалах їхніх досліджень львівського періоду [5, 12, 13]. 

Теоретичні розробки львівських гідрологів базувались на значному фактажі інженерно‐
гідрологічних  вишукувань.  Так,  обсяг  проекту  регулювання  р.  Полтви,  виконаний  у  1897–
1908 р. під керівництвом Тадеуша Сікорського, складав 41 том. Він містив детальну гідроло‐
гічну  характеристику  р.  Полтви  та  її  приток  від  м.  Львова  до  м.  Буська.  Особливу  цінність 
мають гідрологічні характеристики водотоків, розраховані за результатами натурних дослід‐
жень [14]. 

Окрема  сторінка  історії  розвитку  львівської  гідрології  пов’язана  із  проектом  споруд‐
ження каналізаційної мережі м. Львова. У 1881 р. уряд міста запросив Львівське політехнічне 
товариство для обгрунтування спорудження каналізаційної мережі, яке представило у 1884 р. 
свій науковий висновок стосовно цієї проблеми [8]. У 1907 р. урядова комісія ухвалила про‐
позицію створення нової каналізаційної системи міста, згідно з якою Львівський Магістрат у 
1908 р. створив спеціальне бюро для підготовки технічного проекту каналізаційної системи. 
Бюро  очолив  інженер  Кароль  Пом’яновський,  до  складу  увійшли  інженер  Ігнацій  Кінела  і 
геодезист  Вінцент  Барвінський.  Однак  крайовий  відділ  меліорації  замінив  керівника  Бюро 
К. Пом’яновського на Діонісія  Хорварза. Працівники Бюро провели  детальні  гідрографічні  і 
гідрометричні дослідження. Басейн р. Полтви у межах Львова було поділено на 16 водозборів, 
облаштувано  5  опадомірних  пунктів,  2  пункти  обліку  стоку  поверхневих  вод,  29  пунктів 
обліку стоку підземних вод, 179 точок водно‐фізичного аналізу грунтів. На основі даних було 
проведено  гідрологічне  зонування  Львова  з  урахуванням  природної  і  господарської  ланки 
місцевого гідроциклу, розраховано лімітуючі показники витрат та об’ємів стоку у водозборах. 
До наукового обгрунтування були залучені львівські: вчені гідролог Тадеуш Сікорський, гео‐
лог Мар’ян Ломніцький, а також було запрошено експерта Ліндлея [14]. Результати цих проект‐
них  вишукувань  довгий  час  слугували  основою  для  спорудження  каналізаційної  мережі 
Львова. Вони і тепер не втратили актуальності. 

Другою гострою проблемою для Львова наприкінці XIX – поч. XX ст. було водозабезпе‐
чення. Тому, на початку 90‐х рр. ХІХ ст. професори Й. Рихтер, Т. Сікорський, М. Ломніцький та 
інженер Маслянка обгрунтували можливість спорудження водопроводу від родовищ підзем‐
них вод у верхів’ях Верещиці до Львова. Технічний проект водопостачання від водозабору в 
Добростанах до Львова розробив О. Смрекер [1]. Оскар Смрекер (1854–1935) на той час був 
визнаним  у  Європі  фахівцем‐гідротехніком,  власником  проектно‐будівельної  фірми  у Ман‐
геймі  (Німеччина)  [21].  Будівельні  роботи  зі  спорудження  водопроводу  від  Добростанів  до 
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Львова тривали впродовж 1899–1901 рр. під безпосереднім керівництвом О. Смрекера [8]. З 
праці Станіслава Александровича [2] дізнаємося, що хімічні характеристики якості добростан‐
ської  води  були  визначені  вченими  Львівського  університету:  фармакологом  Мечиславом 
Дунін‐Вонсовічем, хіміками Броніславом Радзішевським, Владиславом Неміловічем, а бактеріо‐
логічні – засновником львівської школи ветеренарної медицини − Йосифом Шпільманом. 

Серед перших природоохоронних інвентаризаційних робіт водойм Львова та його око‐
лиць заслуговують на увагу результати комплексних досліджень львівських учених, прове‐
дених у 1909 р., і частково опублікованих у статті М. Раціборського [11]. З неї дізнаємося, що 
проф. К. Шульц вивчав терміку водойм, докт. Б. Ніклевський – хімізм, проф. С. Павловський – 
генезис  озерних  ванн,  проф.  Т.  Розвадоський  –  іхтіологію.  У  статті  подано  класифікацію 
водойм та визначено їх природоохоронне значення. 

Львівська  географія  на  початках  свого  зародження  мало  була  дотична  до  проблем 
гідрології.  Можливо  це  було  пов’язано  з  переконаннями  керівника  заснованого  у  1882  р. 
Інституту географії Антонія Ремана (1840–1917), який вважав географію наукою гуманітар‐
ного напрямку. 

Ситуація  змінилася  з  приходом  на  кафедру  географії  Євгеніуша  Ромера  (1871–1954), 
який у той час активно займався проблемати кліматології. У 1900 р. Є. Ромер опублікував у 
Технічному часописі статтю “Про вплив грунтових вод в долині Вісли в Галичині” [15], у якій 
вступає у гостру полеміку з О. Смрекером стосовно питань водообміну між річковими і під‐
земними  водами.  У  цій  статті  Є.  Ромер,  використовуючи  географічний  підхід,  обгрунтував 
положення про можливість поповнення річковими водами водоносних горизонтів підземних 
вод  і необхідність урахування цього процесу у водобалансових розрахунках під час регулю‐
вання паводкового руслового стоку в басейні р. Вісли. 

У 1912 р. муніципалітет м. Львова замовив Є. Ромеру, який на той уже керував універ‐
ситетською кафедрою географії, зробити науковий висновок щодо впливу лісів на стан під‐
земних вод у районі Добростанського водозабору. За результатами короткотривалих дослід‐
жень  Є.  Ромер  у  1913  р.  в  часописі  “Космос”  публікує  об’ємну  статтю  “Про  вплив  лісу  на 
клімат  і грунтові води на основі досвіду у добростанських лісах”  [18]. У цій статті він поле‐
мізує з російськими ученими докучаївської школи, зокрема з Павлом Отоцьким, які вважали, 
що  ліс  зволожує  гори  і  висушує  рівнини  [1].  На  основі  зіставлення  детальних  геологічних, 
геоморфологічних, гідрогеологічних, мікрокліматичних та рослинних характеристик робить 
висновок,  який  через  десятки  років  академік  Петро  Погребняк  сформулював  так:  “Ліс  об‐
воднює  місцевість  з  недостатком  вологи,  і  осушує  місцевість  з  надлишком  вологи”.  Гідро‐
кліматичні дослідження Є. Ромера у добростанському лісі цінні ще й тим, що вони є піонер‐
ними у дослідженні топоклімату і застосуванні комплексного (ландшафтознавчого) підходу 
до вирішення практичних гідрогеологічних проблем. 

Своє зацікавлення проблемами гідрології Є. Ромер передавав своїм учням. Про це свід‐
чить літографічне видання його першими вихованцями А. Дудриком і З. Похлманом навчаль‐
ного посібника “Гідрографія  і води суходолу”, написаного за його лекціями [6]. У статті про 
добростанські  ліси  Ромер  згадує  роботи  своїх  учениць  E.  Камінської  “Тривалість  снігового 
покриву на північному  схилі Карпат”  [7]  і  Бадіан‐Аскеназової  “Вплив лісів на  клімат”  [3].  У 
статті про терміку вод Татр і Підгаля [17] Ромер акцентує увагу на результатах докторської 
роботи  свого  учня  і  соратника  Станіслава Павловського  “Температура  текучих  вод  в  Гали‐
чині” [9]. Зазначимо, що С. Павловський (1882–1940), на той час професор географії у Львів‐
ському університеті, а надалі, з 1919 р. – засновник географічної школи у Познані захистив 
габілітаційну  роботу  у  1913  р.  також на  гідрологічну  тематику:  “Льодостав  верхньої  Вісли, 
верхнього Дністра та їх приток”. 

Період кінця ХІХ – поч. ХХ ст. без застережень можна назвати “золотим часом” розвитку 
львівської гідрологічної науки. Відразу після Першої світової війни спостерігається помітний 
спад  гідрологічних  досліджень  львівських  учених.  Разом  із  К.  Пом’яновським  і  М.  Рибчин‐
ським центр досліджень гідротехнічного напрямку перемістився із Львівської політехніки до 
Варшавської. Не увінчалися успіхом також і намагання Є. Ромера зміцнити гідрокліматичний 
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напрямок у географії шляхом створення у Львівському університеті окремої кафедри метео‐
рології  і геофізики. Запрошений у 1920 р.  із США на посаду завідувача цією кафедрою відо‐
мий дослідник Антарктики Генрік Арктовський (1871–1958), за фахом геолог, зовсім не ціка‐
вився проблемами гідрокліматології, тому новостворена кафедра розвивала геофізику геоло‐
гічного скерування. 

Після Другої світової війни із привнесенням в Західну Україну глобалістичних традицій 
російської гідрології, здобутки львівських науковців кінця ХІХ – поч. XX століть на жаль були 
забуті. 

Проведений аналіз дає підставу стверджувати, що наприкінці ХІХ – поч. XX ст. у Львові 
сформувалась  регіональна  наукова  гідрологічна школа  з  центрами  в  Університеті  та  Полі‐
техніці.  Для  цієї школи  властиві  такі  риси  як  прикладне  скерування  гідрологічних  дослід‐
жень, їх міждисциплінарний характер та природоохоронна спрямованість. 

Проблеми,  якими  займалися  гідрологи  того  періоду  залишаються  важливими  і  на 
сьогодні.  Найбільш  актуальними  з  них  є  регулювання  річкового  стоку  для  запобігання 
паводкам на річках Карпатського регіону, оцінка і використання гідроенергетичних ресурсів 
карпатських  річок,  покращення  роботи  меліоративних  систем,  водобалансова  оцінка  від‐
новлення запасів питної води, покращення екологічної якості поверхневих  і підземних вод, 
збереження  малих  річок,  оптимізація  функціонування  каналізаційних  систем,  збереження 
водно‐болотних угідь. Тому досвід львівської регіональної школи гідрологічних досліджень 
кінця ХІХ – поч. XX ст. потребує детального вивчення і наукового осмислення. 
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Актуальність  проблеми.  В  умовах  нового  соціального  запиту  особливо  важливими 
залишаються питання  культури та  її  суспільно‐географічного  змісту. Доступність  та  якість 
культурних  послуг  є  одним  із  індикаторів  якості  життя  населення.  Остання  нерозривно 
пов’язана з реалізацією концепції стійкого розвитку на локальному, регіональному, держав‐
ному та глобальному рівнях. Саме через діяльність сфери культури відбувається морально‐
етичне та морально‐правове вдосконалення особистості,  усвідомлення соціумом суспільно‐
географічних протиріч різних рівнів, передаються елементи енвайронментальної освіченості 
індивіда та суспільства в цілому. 

Аналіз попередніх  досліджень.  Питаннями місця культури в  географічній науці  зай‐
маються багато як вітчизняних [1–4, 6, 8, 9], так і зарубіжних [5, 7] вчених. Однак, на сьогодні 
залишаються відкритими питання поняття самої категорії “культура” з точки зору суспільної 
географії  та  зокрема  географії  культури.  До  кінця  не  визначене  також  місце  останньої  в 
системі географічних наук. 

Метою дослідження є аналіз різних поглядів на суспільно‐географічний зміст понят‐
тя “культура” та формування власної точки зору з приводу місця культури в суспільній гео‐
графії. 

Виклад основного матеріалу. Категорія культура  є однією з найзагальніших  і  вико‐
ристовується  у  багатьох  науках,  у  тому  числі  і  в  географії.  Кожна  наука  інтерпретує  цю 
дефініцію по‐різному,  однак навіть  у межах  однієї  географічної  науки питання  визначення 
поняття  “культура”  залишається  відкритим.  Ще  фундатор  української  географії  академік 
Степан Рудницький розрізняв географію культури, а значить і саму культуру, у “широкому” 
та “вузькому” значенні. У першому випадку вчений ототожнював географію культури з антропо‐
географією (сучасною суспільною географією), а значить розглядав культуру як ознаку сус‐
пільства  в  цілому  [2].  Під  географією  культури  (культурною  географією)  у  “вужчому”  зна‐
ченні академік С. Рудницький розумів  “тільки цю частину антропогеографії, яка розсліджує 
розміщеннє  й  географічну  суть  культури  ріжних  країв  і  народів  землі”  [4, С. 62].  На  наш 
погляд,  у  цьому  випадку  мова  йде  про  культуру  як  про  духовне  та  матеріальне  надбання 
певного народу. 

Тривалий час питання географії культури, як і взагалі суспільної географії, залишалися 
поза  увагою  вчених  через  відсутність  соціального  запиту.  Послідовники  Степана  Рудниць‐


