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Андрій КАрпенКо

З ІСТОРІЇ НАПИСАННЯ «ГУЦУЛЬЩИНИ»

Гуцульщина  — етнографічний район України, який приваблював не 
одне покоління народознавців. Найкраще його вивчив Володимир Шухе-
вич  — відомий український етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, 
культурно-освітній і громадський діяч.

Народився В. Шухевич 15  травня 1849  р. у с.  Тишківці сучасного 
Городенківського району Івано-Франківської області в сім’ї священика 
й  інтелектуала Осипа (Йосифа) Шухевича та Анни з дому Кульчицьких. 
Відзначимо, що Шухевичі мали родинні зв’язки з письменниками Яковом 
Головацьким і Миколою Устияновичем. Навчався В. Шухевич у Коломий-
ській, Станіславівській, а з 1865 р. — у Чернівецькій гімназіях. Однак че-
рез суперечки з учителями-консерваторами залишив Чернівці й перевівся 
до академічної гімназії у Львові. У 1870 р. В. Шухевича забрали до війська 
(службу відбував у Будапешті, Відні та Львові). Середню освіту завершив 
у Будапешті, після чого вступив на філософський факультет Віденського 
університету, де слухав лекції з математики, фізики та української мови. 
У 1877  р. закінчив Львівський університет. Після тривалого виконання 
обов’язків суплента, у 1890  р. номінований професором реальної школи 
у Львові, де працював до 1913 р. (викладав зоологію, ботаніку, мінерало-
гію, геологію, фізику та математику)1).

В.  Шухевич брав активну участь у громадському житті Львова: був 
членом товариств «Дружній лихвар» та «Просвіта», дійсним членом Науко-
вого товариства ім. Шевченка у Львові, головою товариств «Руська Бесіда» 
(1896–1904), «Львівський Боян» (1891–1903), Музичного товариства 

1)Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 
України (далі — ВР ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України), ф. 167, спр. 3470, арк. 28–29; 
Арсенич п. Етнографічна й культурно-освітня діяльність Володимира Шухевича / Петро Ар-
сенич // Народна творчість та етнографія. — 2004. — № 3. — С. 16.
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Михайло ГЛУШКо

«ГУЦУЛЬЩИНА» ВОЛОДИМИРА ШУХЕВИЧА —  
ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ  

НАПРИКІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТ.

У 1899 р. у світ вийшла перша частина відомого дослідження Володи-
мира Шухевича «Гуцульщина», яка відразу привернула увагу як науков-
ців, так і широке коло шанувальників традиційно-побутової культури гу-
цулів. Відтоді минуло майже 120 років — досить значний як для наукової 
праці період, але зацікавленість нею ніскільки не ослабла. Навпаки, з пли-
ном часу все більше усвідомлюєш її непересічну науково-пізнавальну цін-
ність для українського народознавства — етнології, фольклористики, мис-
тецтвознавства. У чому ж секрет довговічності та неповторності наукових 
студій В. Шухевича? 

У пошуках відповіді на це, на перший погляд, просте запитання, на ува-
гу заслуговує передусім період виходу праці у світ. Він добре відомий: 1899 
(перша її частина) — 1908 (остання, п’ята частина) роки. У цьому ж хро-
нологічному проміжку надрукували також польськомовний варіант «Гу-
цульщини» в чотирьох томах (1902, 1904, 1908 роки). 

У зазначений період науково-пошуковою роботою активно займалися 
й  інші провідні етнографи та фольклористи Наукового товариства імені 
Шевченка у Львові. Так, упродовж 1895–1903 років шість наукових по-
дорожей здійснив на Закарпатську Україну (зокрема і в райони Східної 
Словаччини та Південної Угорщини) Володимир Гнатюк (1871–1926). 
За слушним зауваженням знавця усної народної творчості Михайла Яцен-
ка, він не тільки відкрив для української культури ці території, а й зробив 
багато для пробудження закарпатських українців до громадської діяльнос-
ті, їх зближення із Західною та Наддніпрянською Україною1). За спостере-

1)Яценко М. Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність / М. Т. Яцен-
ко. — К.: Наук. думка, 1964. — С. 28.  


