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THE FIRST SPORTING GUIDE-BOOK  
BY HALYCHYNA OF 1898

In the process of historical development in parallel with the 
acceleration of rate of life in XIX century humanity gradually 
realized the necessity of piling up and systematization of de-
scriptive regional ethnographic material, as a result began to 
appear editions that satisfied the requirements of travellers in 
local information during their trips. These were books that can 
be constantly carried with itself and the name «guide-book» 
was attached to it. It is a short edition of reference book of 
pocket format, with illustrations or without them, with obliga-
tory geographical and historical description of place of stay, 
with information about known architectural sights, historical 
places, glorified habitants, ways of report, with maps, charts 
and orientation plans. 

Today in Ukrainian historical science the necessity to con-
centrate research attention on such publicly meaningful and 
practically unstudied segment as guide-books by our region 
became imminent. The research object of the article is the first 
sporting guide-book by Halychyna of 1898, specially written 
for the representatives of bicycle sport that began actively to 
develop at the end of ХIХ century. Increase of popularity of the 
cycle racing entailed the publication of special practical guide-
book for the necessaries of cyclists.

The research subject of the article is the concrete factologi-
cal filling of analysed edition. Biographic information is given 
about the author of guide-book — Polish journalist, publicist, 
publisher, sporting figure, popularizer of the cycle racing in 
Halychyna Kazymyr Gemerling. It is also watched the public 
reception of the first bicycle guide-book by our region — opin-
ions and reviews in press.

The specialized bicycle guide-book by Halychyna became 
the novation of bicycle motion of the region, promoting it to 
further development and providing practical foundations of its 
existence.

Keywords: guide-book, bicycle sport, route, Halychyna, 
Kazymyr Gemerling.
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У процесі історичного розвитку паралельно з прискорен-
ням темпу життя у XIX ст. людство поступово усвідомлювало 
необхідність нагромадження та систематизації описового 
краєзнавчого матеріалу, внаслідок чого почали з’являтися 
видання, що задовольняли потребу мандрівників у місцевій 
інформації під час перебування у подорожах. 

Об’єктом нашого дослідження є перший спеціалізова-
ний спортивний путівник Галичиною 1898 р., написаний для 
представників велосипедного спорту, що почав активно роз-
виватись наприкінці ХIХ ст. Зростання популярності ве-
лоспорту, необхідність теоретичної розробки велосипедних 
маршрутів Галичиною спричинило появу спеціально присто-
сованого для потреб його учасників практичного путівни-
ка. Предметом дослідження цієї статті є власне конкретне 
фактологічне наповнення аналізованого видання. Подають-
ся біографічні відомості про автора путівника — польсько-
го журналіста, публіциста, видавця, спортивного діяча, по-
пуляризатора велоспорту в Галичині Казимира Гемерлінґа. 
Також відстежується рецепція громадськості на появу пер-
шого велосипедного путівника нашим краєм — рецензії та 
відгуки у пресі. Спеціалізований велосипедний путівник Га-
личиною став першою ластівкою велосипедного руху краю, 
сприяючи його подальшому розвитку та забезпечуючи прак-
тичні підвалини його існування.

Ключові слова: путівник, велосипедний спорт, марш-
рут, Галичина, Казимир Гемерлінґ.
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Вступ. У процесі історичного розвитку паралель-
но з прискоренням темпу життя у XIX ст. люд-

ство поступово усвідомлювало необхідність нагро-
мадження та систематизації описового краєзнавчого 
матеріалу, внаслідок чого почали з’являтися видання, 
що задовольняли потребу мандрівників у місцевій ін-
формації під час перебування у подорожах. Це були 
книги, які можна постійно носити з собою і за якими 
закріпилася назва «путівник». Це коротке довідни-
кове видання кишенькового формату, з ілюстраціями 
чи без них, з обов’язковим географічним та історич-
ним описом місця перебування, відомостями про його 
найвідоміші архітектурні пам’ятки, історичні місця, 
прославлених мешканців, шляхи сполучення, з кар-
тами, схемами та орієнтаційними планами. 

Сьогодні в українській історичній науці назріла не-
обхідність сконцентрувати дослідницьку увагу на та-
кому суспільно-значущому й практично невивченому 
її сегменті як путівники нашим краєм. Об’єктом до-
слідження у цій статті є перший спеціалізований спор-
тивний путівник Галичиною 1898 року, спеціально на-
писаний для представників велосипедного спорту, що 
почав активно розвиватись наприкінці ХIХ ст. Зрос-
тання популярності велоспорту, необхідність теоре-
тичної розробки велосипедних маршрутів Галичиною 
спричинило появу спеціально пристосованого для по-
треб його учасників практичного путівника, оскільки 
в цьому ж році було створено «Товариство велосипе-
дистів у Львові» [17, s. 2]. Предметом дослідження 
цієї статті є власне конкретне фактологічне наповне-
ння аналізованого видання. Подаються біографічні 
відомості про автора путівника — польського жур-
наліста, публіциста, видавця, спортивного діяча, по-
пуляризатора велоспорту в Галичині Казимира Гемер-
лінґа. Також відстежується рецепція громадськос-
ті на появу першого велосипедного путівника нашим 
краєм — рецензії та відгуки у пресі. Спеціалізова-
ний велосипедний путівник Галичиною став першою 
ластівкою велосипедного руху краю, сприяючи його 
подальшому розвитку та забезпечуючи практичні під-
валини його існування.

Основна частина. Влітку 1898 р. у Львові з’я-
вився друком путівник для велосипедистів Галичи-
ною. Це перше спеціалізоване видання для пред-
ставників велосипедного спорту, що почав актив-
но розвиватись наприкінці ХIХ ст. У 1886 р. був 
заснований львівський клуб велосипедистів (голо-

ва — Я. Дрогойовський), що у своїх лавах налічував 
54 члени і систематично організовував велосипедні 
прогулянки та гонки. Паралельно з 1893 р. функціо-
нував велосипедний відділ польського гімнастичного 
товариства «Сокіл» у Львові (голова — К. Гемер-
лінґ, 94 діючі члени). Зростання популярності ве-
лоспорту, необхідність теоретичної розробки вело-
сипедних маршрутів Галичиною спричинило появу 
спеціально пристосованого для потреб його учасни-
ків практичного путівника. Його автор — відомий 
польський журналіст, публіцист, видавець, спортив-
ний діяч, популяризатор велоспорту в Галичині Ка-
зимир Гемерлінґ (іл. 1). 

Народився Казимир Кароль Вітольд 4 берез-
ня 1859 р. в Перемишлі (тепер — Підкарпатське 
воєводство, Польща) у родині гімназійного вчите-
ля Юзефа Гемерлінґа та Емілії зі Стояновських. 
Впродовж 1871—1878 рр. навчався у львівській 
цісарсько-королівській гімназії ім. Франца Йоси-
фа. У 1878—1883 рр. К. Гемерлінґ студіював на 
правничому факультеті Львівського університе-
ту, після закінчення якого вів адвокатську практи-
ку у Раві-Руській, Белзі, Ярославі. 1888 р. став ін-
спектором дирекції державної залізниці в м. Мєлєц 
(тепер — Підкарпатське воєводство, Польща) [6, 
s. 376—378].

З молодих років активно займався гімнасти-
кою, плаванням, кінним спортом, ковзанярством. 

Іл. 1. Казимир Гемерлінґ (1859—1939)
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Був членом польського спортивного товариства 
«Сокіл-Матір» у Львові. У 1895—1899 рр. — 
видавець і редактор органу львівського та краків-
ського клубу велосипедистів «Koło» («Велоси-

пед»), першого польського спортивного двотиж-
невика, що виходив у Львові і висвітлював лише 
одну спортивну дисципліну. Його редакція знахо-
дилась на вул. Зигмунтовській, 7 (сучасна вул. Го-
голя). Від червня 1900 р. до 1901 р. видавав тиж-
невик «Gazeta Sportowa». У 1900 р. редагував 
«Przewodnik Gimnastyczny «Sokół» — місячник 
львівського гімнастичного товариства «Сокіл». Вів 
спортивну рубрику газети «Słowo Polskie», а від 
1904 р. працював редактором спортивного відді-
лу газети «Wiek Nowy» у Львові. Як представник 
цього видання висвітлював перебіг V Олімпійських 
ігор 1912 р. у Стокгольмі. Член львівського спор-
тивного клубу «Pogoń». У 1907 р. був членом орг-
комітету X з’їзду польських лікарів і природознав-
ців у Львові. Друкувався у спортивній («Koło», 
«Przewodnik Gimnastyczny «Sokół», «Cyklista») та 
медичній періодиці («Nasze Zdroje») під криптоні-
мами Hem., K. H., K. Hemerling. Автор праць на 
спортивну тематику: «Підручник для велосипедис-
тів» у співавторстві з Віктором Бергером (1894), 
що був першою книгою в Галичині з царини вело-
сипедного спорту, «Коло. Спортивний календарик 
для велосипедистів на 1895 р.» (1895), «Путів-
ник для велосипедистів Галичиною» (1898), «Фут-
бол. Правила» (1906, друге видання 1910), «Хо-
кей» (1907), «Статут для атлетів» (1907), «Про 
значення і важливість спортивних ігор у вихован-
ні» (1907). Переклав з німецької книгу Ю. Нус-
баума «Чи їзда на велосипеді сприяє здоров’ю?» 
(1893). У міжвоєнний період публікувався у ча-
сописах «Przegląd Sportowy», «Stadion», «Sport», 
«Sport Polski», «Gazeta Lwowska». У 1922 р. опу-
блікував статтю «Спорт і спортивна преса» (про іс-
торію створення та діяльність часопису «Koło») на 
сторінках варшавського журналу «Sport». 

У Львові проживав по вул. Домбровського, 5 (су-
часна вул. І. Рутковича) у 1908 р. та Зиблікевича, 
52 (сучасна вул. І. Франка) у 1926—1931 рр. [1, 
c. 508—511; 9, s. 59; 16, s. 181]. Помер у Львові 
13 січня 1939 р., похований на Личаківському цвин-
тарі [5, s. 377]. 

Щодо путівника для велосипедистів, то К. Гемер-
лінґ давно виношував задум його створення. Поки не 
було можливості видати повноцінну книгу, він над-
рукував розвідку «Стан битих шляхів в Галичині та 
Буковині» у спортивному календарику для велоси-

Іл. 2. «Коло», cпортивний календарик для велосипедис-
тів». 1895 р. Обкладинка

Іл. 3. «Коло», cпортивний календарик для велосипедис-
тів». 1895 р. Титульний аркуш
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педистів «Koło» на 1895 рік [8, s. 58—85], який 
профінансував видавець Зигмунт Голлоб (іл. 2, 3). 
Ця публікація за відсутності велопутівника фактич-
но виконувала його функції. У ній вперше розробле-
но й подано в алфавітному порядку варіанти велоси-
педних мандрівок із 113 місцевостей, із зазначенням 
відстані з одного населеного пункту до другого, ста-
ну доріг та їх технічних характеристик. Наприклад, 
виїзд з Бібрки вів до Курович, Львова, Стрілиськ, 
Підкаменю, Рогатина, Свіржа та Перемишлян. Ча-
сопис гімнастичного товариства «Сокіл» рекомен-
дував придбати цей календарик усім без винятку 
велосипедистам та спортсменам, оскільки у ньому 
містився спеціалізований вадемекум Галичиною та 
Буковиною [7, s. 24]. 

 Зміст виданого у 1898 р. накладом книгар-
ні Германа Альтенберґа «Путівника для велосипе-
дистів Галичиною» [4] (іл. 4) складала доповнена 
та удосконалена інформація зі спортивного кален-
даря. У путівнику представлено сорок п’ять, роз-
роблених автором, велосипедних маршрутів Гали-
чиною (різної ступені складності та тривалості) з 
розрахунком кілометражу всього маршруту, назва-
ми населених пунктів по головній та бічній лінії руху, 
відстанню між ними та зазначенням стану траси: 
Львів — Краків (344 км); Львів — Підволочись-
ка (173 км); Львів — Стрий — Мукачево (214 км); 
Львів — Самбір — Старий Самбір (94 км); 
Львів — Яворів — Радимно (94 км); Львів — 
Рава-Руська — Замость — Варшава (379 км); 
Львів — Кам’янка-Бузька — Стоянів (80 км); 
Львів — Бережани — Монастириська (142 км); 
Львів — Рогатин — Станіславів (138 км); Львів — 
Бібрка — Рогатин (75 км); Золочів — Броди — 
Радзивилів (51 км); Тернопіль — Бережани — Ро-
гатин — Ходорів (110 км); Тернопіль — Теребов-
ля — Чортків — Заліщики — Чернівці (170 км); 
Тернопіль — Скалат — Сухостав (72 км); Станіс-
лавів — Чортків — Скала-Подільська — Мельни-
ця — Кам’янець-Подільський (232 км); Галич — 
Єзупіль — Городенка — Заліщики (111 км); Ста-
ніславів — Надвірна — Мармарош-Сігет (186 км); 
Коломия — Чернівці (80 км); Коломия — 
Кути — Гринява (107 км); Станіславів — Доли-
на — Стрий — Самбір (161 км); Стрий — Нове 
Село — Журавно — Галич (81 км) та ін. Наприкін-
ці путівника автор вмістив перелік усієї велосипедної 

інфраструктури: велосипедних товариств та окремих 
велосипедистів, список пунктів ремонту та велоси-
педних майстерень, готелів та ресторанів, інструк-
ції для велосипедистів, а також покажчик наведених 
велосипедних турів. Як додаток до путівника була 
вміщена кольорова карта битих, залізничних та вод-
них шляхів Галичини і Буковини. Її склав інженер-
картограф, член польського політехнічного товари-
ства, дописувач журналу «Czasopismo Techniczne» 
Самуель Корнман. 

Уже в наш час польський дослідник Даріуш Опа-
лінський у статті «Ровером через Галичину» оцінив 
автора путівника як особу вельми компетентну, до-
бре обізнану з місцевими умовами та можливостя-
ми велосипедистів Галичини [12, s. 419].

Вихід у світ першого велосипедного путівника 
Галичиною не залишився непоміченим громадськіс-
тю. Він був внесений до найвідоміших бібліографіч-
них реєстрів часів Австро-Угорщини. Це «Поль-
ська бібліографія» Кароля Естрайхера [5, s. 112] та 
«Przewodnik Bibliograficzny» [13, s. 9]. 

Спортивний діяч та заступник голови велосипед-
ного відділу гімнастичного товариства «Сокіл» у 
Львові Ярослав Пеньонжек на сторінках фахового 
видання «Koło» [13, s. 152—153] в липні 1898 р. 

Іл. 4. «Путівник Галичиною для велосипедистів». 1898 р. 
Титульний аркуш
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відгукнувся схвальною рецензією на «Путівник для 
велосипедистів Галичиною». Він оцінив путівник не 
лише як справжній дороговказ для велосипедистів 
цілого краю, а як один з найкращих, які йому до-
водилось бачити. Рецензент рекомендував путівник 
усім велосипедистам для велосипедних прогулянок на 
дальшу відстань, оскільки він полегшить і скрасить 
дорогу, надасть надійну інформацію, а також мож-
ливість докладно спланувати подорож. Вслід за нею 
з’явилась позитивна рецензія у газеті «Słowo Polskie» 
[3, s. 3]. Анонімний рецензент зауважив, що редак-
тор часопису «Koło» оприлюднив дуже практичне та 
необхідне видання — «Путівник Галичиною» спеці-
ально для велосипедистів. Він складався з докладної 
і старанно виконаної мапи Галичини та додатку, а та-
кож сорока п’яти коротших і довших велосипедних 
турів і переліку велотовариств Галичини, ремонтних 
майстерень, готелів та ресторацій.

Окрім того, на вихід путівника надійшло декілька 
відгуків. У рубриці «Нові книжки» львівський що-
денник «Dziennik Polski» відзначив появу нового пу-
тівника, що містив сорок п’ять найкращих маршру-
тів для велосипедистів з поданням тривалості шляху, 
переліком профільних товариств та майстерень [10, 
s. 2]. «Gazeta Lwowska» в рубриці «З видавничо-
го руху» рекомендує для потреб спортивного зага-
лу кишенькового формату путівник Гемерлінґа з ма-
пою інж. С. Корнмана [18, s. 3] (іл. 5).

На думку Д. Опалінського, єдиного сучасного 
польського дослідника путівникового дискурсу дав-
ньої Речі Посполитої, путівник К. Гемерлінґа (на 
рівні з путівниками М. Орловича) претендує на ти-

тул комплексного путівника Галичиною в стилі Бе-
декера 1 [11, s. 78].

Висновки. Велосипедний путівник Галичиною був 
першою ластівкою велосипедного руху краю, спри-
яючи його подальшому розвитку та забезпечуючи 
практичні підвалини його існування, а автор спеціалі-
зованого видання — Казимир Гемерлінґ, невтомний 
популяризатор велоспорту, спортивний діяч, журна-
ліст та видавець прислужився як поступу путівнико-
вого жанру, так і спортивного руху загалом.
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1 Карл Бедекер — всесвітньовідомий німецький видавець 
путівників.

Іл. 5. Реклама «Путівника Галичиною для велосипедистів» 
із часопису «Słowo Polskie» (1898 р.)
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