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In Memoriam

Стефанiя ГВОЗДЕВИЧ

ТАКОЮ ЇЇ ПАМ’ЯТАЮ
(СВIТЛIЙ ПАМ’ЯТI ГАННИ ГОРИНЬ)

Stefania HVOZDEVYCH. The Way I Will Remi-
nd Her (Hanna Horyn’ – To The Blessed Memory).

Любов к отчизнi, де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильнiша од гармат.

Iван Котляревський
“Енеїда”

Моє перше враження про Ганну Йосипiвну ду-
же чiтке, хоча минуло понад 30 лiт.
Це був 1974 рiк. Тодi Ганна Горинь ще во-

дила екскурсiї по музею. Одухотворене i свiтле
обличчя, завжди говорила врiвноваженим, тихим
голосом, додаючи якийсь оригiнальний факт. У
стрункiй постатi й чарiвнiй усмiшцi вiдчувалася
велика духовна сила i почуття людської гiднос-
тi, залюбленiсть у те, що робить, i бажання са-
мовiддачi. У 70-их рр. ХХ ст. МЕХП володiв
потужним колективом науковцiв. Ганна Йосипiв-
на видiлялась активнiстю як на засiданнях Вченої
ради Музею, так i в громадському життi колекти-
ву. Пам’ятаю її запальнi виступи при обговореннi
питань розвитку народних художнiх промислiв (у
той час Ганна Горинь дослiджувала шкiрянi про-
мисли України, отже володiла iнформацiєю про
стан розвитку й iнших), про органiзацiю експе-
дицiй. У 70-80-их рр. ХХ ст. велася дуже актив-
на експедицiйна науково-дослiдна робота, зокре-
ма на теренах Бойкiвщини, Гуцульщини, Полiсся
(невтомно поповнювали архiв музею необхiдними
польовими спостереженнями та фонди речовими
пам’ятками при пiдготовцi монографiй “Бойкiв-
щина”, 1983, “Гуцульщина”, 1987).
За лiто збирали 500 i бiльше експонатiв, їх ду-

же детально паспортизували i передавали у фонди
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МЕХП. Пiсля лiтнього сезону учасники експе-
дицiї на Вченiй радi доповiдали про найцiкавiшi
знахiдки, про стан збереження народних скарбiв
та живучiсть в українцiв iсторичної пам’ятi.
Ганна Йосипiвна захистила кандидатську ди-

сертацiю у Мiнську 1984 р. Тема – “Шкiрянi
промисли України (друга половина ХIХ – по-
чаток ХХ ст.)” прийнята iз захопленням бiло-
руськими корифеями етнографiї (як Бандарчик,
Соловей, Цiтоу, Молчанова). Взаєморозумiння i
пiдтримка бiлоруськими вченими українцiв, якi
виходили на захист дисертацiй (у Києвi не бу-
ло спецiальної ради з етнографiї), – непоодиноке
явище на той час: бiлоруси спiвчували львiвським
вченим через жорсткi режимнi рамки у застiйно-
му Львовi та всiй Українi у гуманiтарнiй сфе-
рi, про що згадували Зоряна Болтарович, Таї-
сiя Гонтар – багаторiчнi працiвники музею. Зок-
рема проводились спiльнi експедицiйнi вивчен-
ня Полiсся, наради, обговорення певних проблем
тощо.
Ганна Йосипiвна часто розповiдала про свої

спостереження пiд час експедицiй, про змiни у
побутi та народнiй культурi, яку вона знала до-
сконало i розумiла причини певних негативних
тенденцiй, що простежувались в українському се-
лi другої пол. ХХ ст. Ганна Йосипiвна нiколи
не мислила вузькорегiонально, вона бачила цiлу
гаму трагедiй України у її бездержавному роз-
витку, її цiкавили паростки, а точнiше, повно-
кровний розвиток державницької iдеологiї у се-
лян, роль рiзних громадських органiзацiй у мiж-
воєнний перiод. Данiй проблематицi було присвя-
чено не один рiк життя i працi, пiдсумком чого
стала монографiя “Громадський побут сiльсько-
го населення Українських Карпат (ХIХ – 30-
тi роки ХХ ст.)” (К., 1993). Iнтерес академiч-
ної аудиторiї викликала також її доповiдь “Укра-
їнське селянство на шляху до державної самос-
тiйностi”, виголошена на конференцiї у 2000 р.,
присвяченiй вiдзначенню 100-лiття видання у
Львовi “Самостiйної України” М.Мiхновським
(“Самостiйна Україна” Миколи Мiхновського та
її роль у формуваннi державницької iдеоло-
гiї. Матерiали науково-практичної конференцiї до
100-рiччя її видання. 4 бер. 2000 р., редкол.
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С.Гвоздевич, I.Головацький, М.Панчук – Львiв,
2000.– 142 с.).
Особливе зацiкавлення – роль священикiв

у пiднесеннi нацiонально-патрiотичних прагнень
народу, яку розкривала на прикладi подвижни-
цької душпастирської, просвiтницької та наукової
дiяльностi отця Михайла Зубрицького (на жаль,
вчена не встигла опублiкувати результатiв цiєї дi-
лянки своїх дослiджень).
Варто також згадати, що Ганна Горинь народи-

лась, росла i формувалась у нацiонально свiдомiй
родинi (за це брата було заслано в Мордовiю,
а її разом iз батьками переселили у Миколаїв-
ську обл.). (Див.: Никорак О. Свiтлiй пам’ятi
вченiй-етнологу Ганнi Горинь // Минуле i сучас-
не Волинi й Полiсся: роде наш красний.– Луцьк,
2007.– Вип. 24.– С. 274-279), вона гостро вiдчу-
вала громадянський обов’язок академiчного вче-
ного перед потерпiлими вiд аварiї на ЧАЕС – у
1998 р. брала участь в експедицiї до переселен-
цiв з Чорнобильщини у пiвденнi райони Київ-
щини, а також у сам Чорнобиль, для збору по-
льових матерiалiв та опису зiбраної колекцiї. Це
були незабутнi експедицiї, увесь талант та бага-
тющий досвiд вчена виявляла щоденно, оскiльки
у складi експедицiї працювало багато молодi, яка
потребувала спiлкування, обговорення виявлених
артефактiв.
Для мене Ганна Йосипiвна була близька за ду-

хом, бо любила гори, розумiла лiричну душу їх
мешканцiв, знала особливостi народної культури
бойкiв; у її стриманiй строгiй красi якої вбача-
ла генетичне корiння i спорiдненiсть iз загально-
українськими традицiями. Вона була вченим вiд
Бога, завжди вимоглива i самокритична, вiдпо-
вiдальна за кожне слово. У незалежнiй Українi
працювала не шкодуючи себе, на нивi популяри-
зацiї й активiзацiї викладання народознавства у
школi, виступивши iнiцiатором розробки вiдпо-
вiдної навчальної програми. Переконана: ми ще
не повнiстю оцiнили її внесок у розвиток україн-
ської етнологiї, що належить зробити майбутнiм
молодим науковцям.

Усi фото автора (1998-2006 р.), публiкуються
вперше.




