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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.


