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Діяльність ВІГ Польщі з картографування західноукраїнських земель
у період між першою та другою світовими війнами пов’язана зі створенням
загальногеографічних карт, що здійснювалось на основі перевидання
існуючих загальногеографічних карт; оновлення змісту існуючих
загальногеографічних карт; створення нових картографічних творів на
основі проведення топографічної зйомки. Такі карти створювались в різних
масштабах, які сформували єдиний масштабний ряд: 1:1000000, 1:750000,
1:300000, 1:100000, 1:25000 та відповідні групи карт: оглядові (1:1000000,
1:750000), оперативні (1:300000), тактичні (1:100000), детальні (1:25000).
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Вступ. Частина західноукраїнських земель, що сьогодні є невід’ємною
складовою частиною незалежної України, у період між першою та другою
світовими війнами (1919–1939 рр.) входила до складу Польщі. Здобуття
незалежності цією країною у 1918 році логічно викликало потребу
забезпечення господарства, освіти та оборони країни різноманітною
картографічною продукцією, зокрема загальногеографічними картами.
Зважаючи на відсутність національної картографо-геодезичної служби,
існування різних систем координат (Пруссії, Австрії, Російської імперії),
різних систем вимірювання висот (від рівня Балтійського, Північного і
Адріатичного морів), відсутність систем кадастру та фахівців (була лише
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невелика група спеціалістів, які навчені відповідно до вимог прусської,
австрійської чи Російської держави) і освіти в галузі геодезії, картографії
та кадастру (якщо не рахувати дворічний курс в Технічному університеті
Львова), необхідно було побудувати систему топографо-геодезичного і
картографічного забезпечення практично з нуля [2].
Аналіз останніх досягнень та публікацій. Аналіз останніх відомих
вітчизняних літературних джерел [6, 7, 8] показав, що вони містять
анотований перелік переважної більшості картографічних творів, створених
на західноукраїнські території України, що входили до складу Польщі з
короткою характеристикою окремих загальногеографічних видань того
часу, на превеликий жаль за якими складно дослідити особливості та
специфіку загальногеографічного картографування західноукраїнських
територій того часу, етапи становлення та розвитку польського державного
картографо-геодезичного відомства.
Існуючі електронні джерела [1–5, 9–10] дають розпорошену інформацію
щодо діяльності картографо-геодезичної служби Польщі у вказаний період,
але з ілюстрацією окремих зразків картографічних творів.
Мета та задачі. Зважаючи на це, доцільним у цій статті є розгляд
науково-методичних питань становлення і розвитку картографо-геодезичної
служби Польщі у період з 1919 до 1939 року та вивчення особливостей
загальногеографічного картографування західноукраїнських земель.
На основі поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
- дослідити етапи становлення і розвитку польської картографогеодезичної служби;
- визначити структуру, склад та задачі, що були покладені на неї;
- охарактеризувати завдання Військового Інституту Географічного як
виробничо-наукового закладу, що займався перевиданням, оновленням та
створенням нових картографічних творів на територію Польщі, в т. ч. і на
західноукраїнські землі;
- визначити основні види картографічних творів, що побачили світ у
досліджуваний період.
Виклад основного матеріалу. На основі вивчення електронних
джерел та окремих зразків картографічних творів досліджено, що у 1919
році Польща приєдналася до Міжнародної конвенції мір та ваг. Відповідно
до цього Урядом країни було видано наказ про проведення вимірювань,
а у Варшаві у цьому ж році створено відомство, що займалось видачею
сертифікатів на стандарти вимірювання та вимірювальні прилади. Це
так званий відділ вимірювань Міністерства публічних робіт. До його
компетенції входили і задачі геодезії [2].
Зважаючи на непросту політичну ситуацію, що на той час була у
Європі (щойно завершилася Перша світова війна), створену у 1919 році
картографо-геодезичну службу Польщі було підпорядковано військовому

154

відомству. Називалась вона спочатку Географічна служба і її основним
завданням було забезпечення збройних сил картографічними матеріалами
та проведення пов’язаних з цим вимірювальних робіт. Відповідно до
основного завдання здійснювалось:
- проведення тріангуляції, нівелювання та вимірів, тісно пов’язаних з
потребами збройних сил;
- проведення топографічних зйомок для військових цілей, перевірка
існуючого картографічного матеріалу з утримуванням його в архівах;
- впорядкування та оновлення загальногеографічних карт і планів для
війська;
- використання аерофотознімків для проведення топографічних
вимірювань;
- технічне обслуговування та підготовку професійних кадрів з
тріангуляції, топографії, фотограмметрії та картографії;
- індивідуальне навчання ведення військових дій зі зброєю офіцерівтопографів в Офіцерській Школі Топографів, а також співпраця з третім
відділом Генерального штабу;
- організацію вимірювальних відділів [3, 10].
Географічну службу Польщі очолював начальник Генерального штабу.
За структурою вона включала наступні підрозділи: адміністративний, три
виробничі відділи (тріангуляційний, топографічний, картографічний) та
фонд картографічних матеріалів.
Кадровий склад Географічної служби включав: офіцерів корпусу
географів; офіцерів-співробітників та мічманів особових корпусів,
віднесених до Географічної служби; помічників секретарів та цивільний
персонал. Останній спеціалізувався на обслуговуванні [10].
Генеральному штабу збройних сил Польщі підпорядковувався голова
Військово-географічного інституту. Саме цей Інститут, що для вказаних
цілей був збудований у Варшаві у 1919 році (з 1921 р. Військовий Інститут
географічний, ВІГ, рис. 1), був відповідальним за проведення основних
вимірів по всій країні та за формування послідовної системи оновлення
карт для всієї території Польщі, особливо її кордонів та став основним
осередком картографування у досліджуваний період.
Персонал ВІГ підпорядковувався керівнику Інституту, при якому також
була заснована Офіцерська школа топографів, підпорядкована керівнику
Топографічного відділу Географічної служби та Школа креслярів, що
підпорядкована керівнику Картографічного відділу. Зокрема, Офіцерська
школа топографів готувала професійно навчених офіцерів-географів [2, 5].
За структурою у 1919 році ВІГ складався з 5 секцій: геодезичної,
топографічної, картографічної, технічної та адміністративної. За весь
період його існування з 1919 до 1949 року його керівниками були вищі
офіцери. Серед них у 1919–1939 роках: бриг. Войцех Фелєвич, полковник
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Рис. 1. Варшава. Будинок ВІГ. Кінець 1930-х років
Джон Моравський, полковник Генрі Земанек (1919); полковник Болеслав
Язвінський, полковник Джон Моравський (1920–1926); полковник Джозеф
Креутзінгер, полковник Тадеуш Зіленевський (1926–1939) [4, 9].
На основі аналізу джерел інформації встановлено, що картографічна
діяльність ВІГ у період між першою та другою світовими війнами
характеризувалась чотирма напрямами. Перші три включали створення
загальногеографічних карт, четвертий – тематичних картографічних творів
[13].
Перший напрям загальногеографічного картографування був
пов’язаний зі створенням картографічних творів шляхом перевидання
існуючих, другий – із оновленням змісту існуючих загальногеографічних
карт, третій – зі створенням картографічних творів на основі проведення
топографічної зйомки [9].
У процесі своєї діяльності відповідно до вказаних напрямів ВІГ в
основному випускав наступні типи загальногеографічних карт:
− оперативні, що створювались у масштабі 1:300000;
− тактичні, 1:100000;
− детальні, 1:25000.
Серед карт іншого територіального охоплення доцільно вказати на
загальногеографічні карти масштабів: 1:500000, 1:750000, 1:1000000.
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Оперативна карта масштабу 1:300000 видавалась з 1919 до 1939 року.
Перші видання – це лише перевидання відповідної німецької карти, у 1922
–1926 роках введена нова номенклатура карт, з 1927 року випускалась нова
за змістом та якістю карта масштабу 1:300000 у багатогранній проекції.
Розмір аркушів складав 1° за широтою та 2° за довготою, що відраховувалась
від Гринвіча. Фрагмент карти подано на рис. 2 [1].

Рис. 2. Фрагмент загальногеографічної карти «Львів» ВІГ
масштабу 1:300000
У період з 1919 до 1923 року ВІГ в основному проводив перевидання
загальногеографічних карт інших держав, трансформуючи їх у карти
масштабу 1:100000. При цьому використовувались існуючі АвстроУгорські карти масштабу 1:75000, Чехословацькі карти масштабу 1:75000,
карти Російської імперії, створені у масштабах 1:84000, 1:126000, німецькі
карти масштабу 1:100000 (карта Німеччини, карта Західної Росії). Зміст
перевиданих карт не змінювався.
З 1923 до 1927 року ВІГ здійснював видання топографічних карт
масштабу 1:100000, що в оригіналі називались тактичними картами. В їх
основу були покладені рекогносцировані старі карти. Розміри аркушів
таких карт 0°15' за широтою та 0°30' за довготою, що відраховувалась
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від меридіана Ферро, який був нульовим меридіаном, знаходився в
самій західній точці Європи – острові Ферро (мовою оригіналу El Hierro,
сучасна українська назва на картах Єрро) Канарського архіпелагу та був
прив’язаний до одинокого маяка на безлюдній скелі. Різниця між цим
нульовим меридіаном та Гринвіцьким складає 17°40'.
Розмірам аркуша даного масштабу у градусній мірі відповідає 32.0 x
27.8 см на 55 паралелі. Сучасні ж аркуші топографічних карт масштабу
1:100000 у градусній мірі складають 0°20' по широті та 0°30' по довготі [2,
9].
В результаті діяльності ВІГ до 1926 року 40% території Польщі
були нанесені на карту. З 1927 року карти ВІГ 1:100000 випускались за
оригінальною топографічною зйомкою, а також за існуючими картами з
проведенням рекогносцирування. Друк таких карт здійснювався двома та/
або чотирма кольорами. Довгота відраховувалась уже від Грінвіча.
З 1929 по 1931 рік випускався третій тип карти масштабу 1:100000,
а з 1931 року – четвертий, що був названий нормальним і видавався за
допомогою чотирьох кольорів, але до 1939 року Інститут не встиг провести
перевидання усіх топографічних карт I – III типів.
Таким чином, до 1939 року польською картографо-геодезичною
службою було видано 482 аркуші карт, якими була покрита вся територія
тодішньої Польщі. Лише 280 аркушів топографічних карт були з грифом
«для службового користування», щоб покрити суміжні області країнсусідів: СРСР, Литви, Німеччини, Чехословаччини та Румунії.
Західноукраїнські землі були покриті 105 аркушами топографічних
карт масштабу 1:100000. Приклад такого аркуша подано на рис. 3 [1].
З 1923 року, коли були затверджені та введені єдині типові умовні
знаки топографічних карт, до 1928 року ВІГ здійснював випуск кольорових
видань масштабу 1:25000 на визначені райони: Примор’я (33), Вісла (7),
Грудзяч (9), Бидгощ (14), Торунь(4), Заглебє Польське (21), Вільно (9),
Осовєч (9), Обєз Лесна (4), Модлін (3), Брест (12), Деблін (4), Луцьк (11),
Дубно-Кременець (15), Похуланка (1).
В залежності від того, на основі яких карт проводилося видання
1:25000 масштабу, їх розмір складав 6' за широтою та 10' – за довготою при
відрахуванні від меридіана Ферро, або 5' за широтою та 9' – за довготою,
якщо відрахування довгот здійснювалось від Пулково (для перерахунку
координат до сучасної системи необхідно додати до значення довготи 30°
19' 40.11»).
Більш пізні видання (після 1928–1931 років топографічних карт
масштабу 1:25000 мали розміри 5' за широтою та 10' – за довготою з
відрахуванням довгот від Гринвіцького меридіана (сучасні вітчизняні
топографічні карти у цьому масштабі мають розмір 5' за широтою та 7,5' –
за довготою). Карти створювались відповідно до напрямів діяльності ВІГ:
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Рис. 3. Фрагмент аркуша «Львів» топографічної карти ВІГ масштабу
1:100000
перевидання існуючих карт, оновлення змісту, на основі топографічної
зйомки [2].
На основі аналізу літератури всього за досліджуваний період Інститутом
було видано близько 1500 карт масштабу 1:25000 карт, з яких близько
200 аркушів на територію сьогоднішньої України. При цьому більша їх
частина на територію західноукраїнських земель була створена на основі
нової топографічної зйомки (1930-ті роки) або як оновлені старі карти чи
видані без оновлення (за даними топографічної зйомки, проведеної в часи
існування Російської імперії) [3, 5].
Загальногеографічні карти Польщі та сусідніх держав масштабу
1:500000 видавались ВІГ з 1936 року. Кожен аркуш відображає території,
що дорівнює четвертині Міжнародної карти масштабу 1:1000000.
Розмір аркуша карти 1:500000 складає 2° по широті та 3° по довготі, що
відраховується від Гринвіцького меридіана. Карти видавались кольоровими,
рельєф подано горизонталями з пошаровим розфарбуванням, що з позицій
сучасних способів зображення рельєфу називається гіпсометричним
способом. Зміст карт представлено умовними знаками різного кольору.
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Серед загальногеографічних карт цього масштабу зустрічаються окремі
видання для пілотів зі значним ступенем генералізації змісту.
Оглядові загальногеографічні карти масштабу 1:750000 ВІГ видавав до
1927 року. Лише додатково один аркуш на західноукраїнські землі «Львів»
було видано у 1934 році. При цьому було підготовлено два видання таких
карт. Відповідно до вказаних напрямів діяльності перше видання здійснено
на основі існуючих австрійських карт 1880–1886 років з оновленням лише
географічних назв та деяких шляхів сполучення. 15 аркушів карти було
надруковано у 1924 році у чотири кольори, додатково зеленим кольором
позначений державний кордон. Розмір аркушів складав 3° по широті та 4°
по довготі, що відраховувалась від меридіана Ферро [2].
У другому виданні загальногеографічних карт масштабу 1:750000
були виправлені назви населених пунктів, істотно оновлена мережа
автомобільних доріг і залізниць, показані заплановані до будівництва
залізниці.
Загалом збірник включає 10 карт, виданих за період 1924–1927, 1934
років. Після 1927 року у зв’язку із застарілим змістом, незручним для
користування масштабом, системою координат, оглядові карти цього
масштабу замінила загальногеографічна карта міжнародного формату
масштабу 1:1000000.
Висновки. У процесі дослідження встановлено, що діяльність ВІГ
Польщі у період між першою та другою світовими війнами, пов’язана зі
створенням загальногеографічних карт, включала три напрями: перевидання
існуючих загальногеографічних карт; оновлення змісту існуючих
загальногеографічних карт; створення нових картографічних творів на
основі проведення топографічної зйомки. Такі карти створювались в різних
масштабах, які сформували єдиний масштабний ряд: 1:1000000, 1:750000,
1:300000, 1:100000, 1:25000 та відповідні групи карт: оглядові (1:1000000,
1:750000), оперативні (1:300000), тактичні (1:100000), детальні (1:25000).
Територія західноукраїнських земель була покрита 2 аркушами карт
мільйонного масштабу; 105 аркушами топографічних карт масштабу
1:100000; 17 аркушами оперативних карт масштабу 1:300000; близько 200
аркушами карт масштабу 1:25000.
Рецензент – доктор географічних наук, доцент Е. Л. Бондаренко
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А. В. Ищук
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИГ ПОЛЬШИ ПО
КАРТОГРАФИРОВАНИЮ ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В
ПЕРИОД МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Деятельность ВИГ Польши по картографированию западноукраинских
земель в период между первой и второй мировими войнами связана с созданием
общегеографических карт; обновления содержания существующих
общегеографических карт, создание новых картографических произведений
на основе проведения топографической съемки. Такие карты создавались
в разных масштабах, которые сформировали единый масштабный ряд:
1:1000000, 1:750000, 1:300000, 1:100000, 1:25000 и соответствующие
группы карт: обзорные (1:1000000, 1:750000), оперативные (1:300000),
тактические (1:100000), подробные (1:25000).
Ключевые слова: картографирование западноукраинских земель,
общегеографические карты, топографическая съемка, обзорные карты,
оперативные карты, тактические карты, подробные карты.
А. Ishchuk
ACTIVITIES OF POLISH MILITARY INSTITUTE OF
GEOGRAPHY WITH MAPPING OF WESTERN UKRAINE IN THE
PERIOD BETWEEN THE FIRST AND SECOND WORLD WARS
Activities of Polish WIG(Military Institute of Geography) with mapping of
Western Ukraine in the period between the first and second world wars is connected
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with the creation of generally geographical maps; contents renovation of the
existing generally geographical maps, creation of new cartographic products on
the basis of a topographical survey. These maps were created in different scales,
which formed a single scale row: 1:1000000, 1:750000, 1:300000, 1:100000,
1:25000 maps and related groups: observational (1:1000000, 1:750000),
operational (1:300000), tactical (1:100000), detailed (1:25000).
Key words: mapping of West Ukraine, generally-geographical maps,
topographical survey, observational maps, operational maps, tactical maps,
detailed maps.
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Осталецька О. І.
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
КОЛЕКЦІЯ КАРТ З БІБЛІОТЕКИ Д. П. ТРОЩИНСЬКОГО У
ФОНДІ СЕКТОРУ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НБУВ
Досліджено життєвий шлях та багатогранну діяльність українського
державного діяча XVIII – XIX століть, мецената Д. П. Трощинського (1754
– 1829). Поданий огляд колекції карт з його бібліотеки, що зберігається в
фондах сектору картографічних видань НБУВ.
Ключові слова: НБУВ, картографічні видання, колекція карт з
бібліотеки Д. П. Трощинського.
Вступ. При опрацюванні численного і різноманітного фонду сектору
картографічних видань в рамках наукової теми «Формування електронноінформаційних ресурсів картографічного фонду НБУВ», на кожному кроці
відкриваються цікаві імена, події. Так, приводом для цієї статті послужив
напис на збірниках карт »Из библиотеки Трощинского в Кагарлыке.
1885 г.»
Метою даної публікації є розкриття діяльності талановитої і гідної
пошани, але маловідомої постаті в історії нашої землі та огляд колекції
творів з бібліотеки Д. П. Трощинського (рис. 1), що зберігаються в фондах
сектору картографічних видань НБУВ.
Постановка проблеми. Висвітлення життєвого шляху та діяльності
видатних постатей української землі сприяє збереженню пам’яті про наших
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