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Ювiлеї

Євгенiя СЯВАВКО
ДО ЮВIЛЕЮ ПОДРУГИ
Euhenia SYAVAVKO. To a Colleague’s Jubilee.
24 сiчня цього року досягла в доброму здоров’ї та
вiдмiннiй працездатностi свого 70-рiччя Таїсiя Олександрiвна Гонтар. Йдуть роки, складаються у десятилiття, полишають за собою здобутки й втрати, а Таїса
Гонтар не змiнює своєї особистiсної сутностi – сутностi жiнки, що чекає вiд життя i вiд людей тiльки
доброго.
Доля не завжди була прихильною до неї. Таїсiя
Олександрiвна Гонтар (дiвоче прiзвище Скордiна) народилась перед самою вiйною (1940 р.) у селi Бондарi
Конотопського р-ну Сумської обл. Не повернувся з
фронту батько. Мати – Галина Якiвна Чернявська, як
могла, боролась з труднощами i вчила цьому вмiнню
двох своїх дiтей – Таїсiю й старшого її брата Анатолiя.
У 1946 р. сiм’я переїхала до м. Пирятина Полтавської
обл.
Селянська вдача, українська ментальнiсть (скромнiсть i водночас наполегливiсть, мрiйливiсть – i вiдчуття реальностi, щедрiсть – i ощаднiсть, вiдкритiсть – i прислухання до власного “я”) допомогли
Таїсi успiшно закiнчити середню школу i вступити
у 1957 р. до Львiвського державного унiверситету
iм. Iвана Франка на українське вiддiлення фiлологiчного факультету.
Тут, в унiверситетi, не могли не помiтити справжньої української красунi-степовички: висока, струнка,
карi очi, чорнi брови, рум’янi щiчки. Але головною її
окрасою була туга коса – нi, не до пояса, до колiн.
Такої коси нiхто не мав на факультетi та й в цiлому
унiверситетi. Не мiг не помiтити цiєї краси i встояти
перед нею затятий холостяк, визнаний факультетський
красень i серцеїд доцент Прокiп Панасович Гонтар,
блискучий лектор, надзвичайно цiкава людина, уродженець Вiнниччини. Таїсiя на почуття Прокопа Панасовича вiдповiла взаємнiстю, i в 1960 р. вийшла за
нього замiж, незважаючи на велику рiзницю у вiцi.
До одруження Таїсiя жила в студентському гуртожитку. Один рiк жили ми там з нею в однiй великiй
кiмнатi, спiлкувались, дiлились нашими дiвочими секретами. Як усi ми, в переважнiй своїй бiльшостi на-

пiвсироти, Таїсiя вiдчувала матерiальну скруту. Часто
вечеряла вона хлiбом, посипаним цукром. Майбутнiй
дослiдник народного харчування, вона вже тодi розумiлась на калорiйностi й корисностi цих продуктiв
для пiдтримання життєдiяльностi.
Атмосфера сiльського життя, що була органiчною
для Таїсiї вiд народження, настанови старшого за вiком й авторитетного для неї чоловiка Прокопа Панасовича, його оточення, професiя фiлолога-українiста
сформували в нiй iнтерес до глибшого пiзнання культури свого народу, дослiдження її. Пiсля кiлькох
рокiв догляду за донечкою Олею, що народилась у
1961 р., та роботи лаборанта кафедри української лiтератури Таїсiя Олександрiвна почала працювати молодшим науковим спiвробiтником Музею етнографiї та
художнього промислу АН України (нинi – Iнституту народознавства НАН України). Тут вона отримала
добрий народознавчий вишкiл пiд керiвництвом досвiдчених, вiдданих своїй справi представникiв старшого поколiння українських етнографiв – Катерини
Матейко, Антона Будзана, Любовi Сухої та iнших.
Спiлкування з авторитетними вченими Музею, студiювання народознавчої лiтератури, науковi експедицiї,
конференцiї, численнi екскурсiї, якi доводилось проводити i якi вимагали доброго знання сутi представлених
на експозицiї явищ української культури, збагачували
знаннями, допомагали визначитись iз темою наукового
дослiдження. Головне джерело її наукових здобуткiв –
це польовi матерiали, якi вона зiбрала в процесi численних експедицiй, групових та особистих вiдряджень
в рiзнi куточки України i, зокрема, в Карпатських регiон. Як результат – захист кандидатської дисертацiї та вихiд одноiменної книги “Народне харчування
українцiв Карпат”, 1979).
На посадi старшого наукового спiвробiтника та
завiдуючого музейною роботою в данiй установi
Т.О.Гонтар пропрацювала до 1990 р. У той самий
перiод тут вiдбувалось становлення нової когорти українських народознавцiв, у тому числi Неонiли Здоровеги, Зоряни Болтарович, Ганни Горинь та iнших.
З початку 1990 р. Т.О.Гонтар працює доцентом
Львiвського нацiонального лiсотехнiчного унiверситету (кафедра культурологiї, згодом – кафедра української лiтератури та iноземних мов), поєднуючи викладацьку роботу з дослiдженнями в галузi українського
народознавства.
З нагоди 70-рiчного ювiлею бажаємо Таїсi Олександрiвнi Гонтар доброго здоров’я, нових творчих здобуткiв, вiри в добро, оптимiзму, якi завжди допомагали їй долати життєвi труднощi.

