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In Memoriam

Стефанiя ГВОЗДЕВИЧ

НЕОНIЛА ЗДОРОВЕГА
(1.XI.1931 – 20.XI.2009)

Stefania HVOZDEVYCH. Neonila Zdoroveha
(1.X.1931 – 20.XI.2009).

20 листопада вiдiйшла у вiчнiсть Неонiла Iва-
нiвна Здоровега – кандидат iсторичних наук, ет-
нограф, педагог, доброзичлива, вiдкрита, завжди
готова допомогти, пiдтримати чи порадити.
Народилась Неонiла Здоровега (з дому Кобзє-

ва) у с. Михайлiвка Михайлiвського р-ну Хмель-
ницької обл. у родинi колгоспникiв; батько заги-
нув на вiйнi, а мати все життя працювала бухгал-
тером колгоспу у рiдному селi. У 1951-56 рр. на-
вчалась у Львiвському державному унiверситетi
iм. I.Франка, який успiшно закiнчила за спецiа-
льнiстю викладач української мови та лiтератури,
логiки та психологiї в середнiй школi. Неонiла
Iванiвна володiла нiмецькою, польською, росiйсь-
кою мовами, що дуже добре сприяло й у науко-
вiй працi. Пiсля закiнчення унiверситету у 1959-
61 рр. Неонiла Iванiвна працювала лiтературним
редактором видавництва Львiвського державного
унiверситету. У 1955 р. Неонiла вийшла замiж
за Володимира Йосиповича Здоровегу (який став
вiдомим педагогом, доктором наук, деканом факу-
льтету журналiстики ЛНУ iм. I.Франка); наро-
дила двох доньок: Наталю (1957 р.) та Мар’яну
(1966 р.).
Майже двадцять рокiв творчої працi Неонiла

Iванiвна вiддала Львiвському державному музеє-
вi етнографiї та художнього промислу АН УРСР.
Як зазначено в “Автобiографiї”, з 4 сiчня 1961 р.
Неонiла Iванiвна зарахована на посаду лаборанта
МЕХП, зокрема, працювала у фондi одягу, води-
ла екскурсiї по експозицiї. Уже з 1962 р. почала
працювати над дисертацiєю “Українське народ-
не весiлля”, яку захистила 5 червня 1974 р. у
Мiнську (диплом кандидата iсторичних наук вiд
22 жовтня 1975 р.).

Неонiла Здоровега була дуже активною як у
науцi, так i в громадському життi колективу му-
зею. На час її працi в установi випала насиче-
на експедицiйна, музейницька, збирацька робота.
У 1960 – поч. 80-их рр. XX ст. усi науковцi
МЕХП активно працювали над колективними
монографiями: “Бойкiвщина” (К.: Наук. Думка,
1983) та “Гуцульщина” (1987), базовими для
яких були польовi матерiали, зiбранi авторами
безпосередньо у регiонах. Статтi Неонiли Здоро-
веги в однiй i другiй книзi – оригiнальнi й цiкавi
та безпосереднi – “з уст народу”. Авторка вмiла
почути iнформаторiв, а головне, подавала цiнний
матерiал у своїх дослiдженнях. Зокрема, класич-
нiй працi “Нариси народної весiльної обрядовос-
тi на Українi” (К.: Наук. Думка, 1974), у якiй
навiть у тi застiйнi часи зумiла вивести цiкавi
спостереження iсторичних коренiв багатьох явищ
обрядовостi XX ст. Поза тим Н.I.Здоровегу цi-
кавили питання сiм’ї, обрядовостi, символiки пев-
них атрибутiв весiлля та iн., про що публiкувала
статтi у фахових виданнях та газетах.
Здоровега Н.I. у Музеї етнографiї та худож-

нього промислу займала рiзнi посади: лаборан-
та, завiдувача вiддiлом фондiв та музейництва,
завiдувача вiддiлом етнографiї, а з 1 листопада
1980 р. звiльнилась за власним бажанням. Пiзнi-
ше викладала у Львiвському полiтехнiчному iнс-
титутi, працювала у Музеї народної архiтектури
та побуту.
Навiть пiсля звiльнення iз МЕХП Неонiла

Iванiвна пiдтримувала дружнi стосунки iз колега-
ми, консультувала та рецензувала науковi працi,
охоче приходила на урочистi вечори чи Академiї
пам’ятi колишнiх спiвробiтникiв, як, наприклад,
Катерини Матейко, Зоряни Болтарович. Неонi-
ла Iванiвна вмiла тiшитися успiхами iнших; охо-
че дiлилась своїми радощами, поступами доньок
(Наталя – доктор наук; Мар’яна – теж викладач,
науковець) та чоловiка. Згадуємо її щирiсть, доб-
розичливiсть, а праця в iм’я збереження народної
культури збережеться в архiвах.
Свiтла пам’ять про чудову людину, патрiотку

збережеться у наших серцях назавжди.




