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піхам та досягненням. Вона не еконо
мила, не залишала, як кажуть, «про
свято» свого душевного тепла і лю
бові до людей. Вона горіла зірницею,
тому про таких людей прийнято говори
ти: «Згоріла дочасно!» Але вона осяяла
світлом сотні, а можливо й тисячі своїх
послідовників у науці, вона відігріла сло
вом і реальним ділом багатьох, хто мав
щастя стати на її стежину.
Упродовж багатьох років професор
Дунаєвська очолювала в Київському
національному університеті предметну
комісію з української мови та літерату
ри. Головною настановою роботи цієї
комісії, котрої дотримувалася вона сама і
вимагала від усіх викладачів, — високий
професіоналізм та доброзичливе став
лення до абітурієнтів (бо то — наші
діти). Гуманізм — органічна якість її
єства. Водночас Лідія Францівна була
безкомпромісною та непоступливою,
коли йшлося про принципові питання,
що порушувалися на вчених радах

Університету. Не боялася висловлювати
своєї позиції та обстоювати її. До її сло
ва прислуховувались, бо в ньому була
не лише жіноча мудрість, а й енцикло
педична обізнаність.

Ëåîí³ä ÃÓÁÅÐÑÜÊÈÉ, ðåêòîð Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè
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трімко лине час, у життєвих та
виробничих клопотах, круто
верті буденних турбот та
творчих потуг, стираючи малозна
чущі фрагменти нашого буття, проте
його величність Час відшліфовує та
робить філігранними образи тих, хто
є і назавжди залишатиметься знако
вими у нашому житті. Саме такою не
забутньою людиною для мене є Ліда.
Коли її образ зринає в пам’яті, то на
думку приходять слова Олександра

Довженка, який дуже влучно з май
стерністю драматурга і просто по
людяному говорить у своєму одной
менному оповіданні про матір: «Вічна
слава вашому імені… красоті вашій.
Не було у вас дорогих черевиків, не
душилися ви паризькими духами, а
душились полином і коноплями. Не
було ні шовку, ні сезонних капелюш
ків, ні кованих сундуків з замками. Не
мандрували ви по світу, по закордо
нах. Вам було ніколи. Ви, як пчілка,
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Ãðèãîð³é Ñåìåíþê

були зайняті і од роси до роси носили
все мед до… вулика…»
Таким «вуликом» для Лідії Фран
цівни був наш університет, Інститут
філології, нарешті її дітище — кафед
ра фольклористики. Невтомна праця

і велика любов жінкитрудівниці
є тим ще не зовсім нами оціненим
і збагненним скарбом, що живитиме
не одне покоління філологів, фольк
лористів, простих українців, які чита
тимуть своїм онукам і правнукам
живе народне слово, котре із таким
материнським чуттям було зібрано
Лідією Францівною і повернено на
шим землякам понад двадцятьма каз
ковими збірками.
Життя триває… «Вулик» гуде… За
час, що минув, кафедра фольклорис
тики випустила в світ ще кілька по
колінь фахівців; розглянула та реко
мендувала до захисту в Спеціалізо
ваній вченій раді із захисту дисертацій
наукові праці, ідея написання та
керівництво якими належала професо
ру Дунаєвській; сумлінно працювала
над написанням та публікацією науко
вих та навчальнометодичних праць.
Ці факти засвідчують міцність на
укових підвалин та організаційного
генія її фундатора — професора
Дунаєвської, відповідальність про
фесорськовикладацького складу ка
федри за неперервність «цехових»
традицій, впровадження в життя за
думів та планів своєї натхненниці.

Ãðèãîð³é ÑÅÌÅÍÞÊ, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿,
äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
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сь уже вкотре, зайшовши до
першокурсників на першу
лекцію та ознайомивши з пред
метом «фольклористика», я розповідаю
про свого Учителя як про Майстра
і вкотре ловлю себе на думці, що слова
Ліни Костенко:

Умирають майстри,
залишаючи спогад, як рану.
В барельєфах печалі
уже їм спинилась мить.
А підмайстри іще
не зробились майстрами.
А робота не жде. Її треба робить…

