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Дорогі друзі і колеги! Я не буду робити якоїсь наукової (хоч і стислої доповіді) 
на теми мовознавчі або просто пов'язані з класичною й античною тематикою, або 
на теми загального мовознавства, оскільки я сама – філолог-славіст, літературозна-
вець. Я виступаю тут, тому що знаю і люблю нашу ювілярку ще з підліткових ро-
ків. У нас часто збиралося коло інтелігентних дівчат-старшокласниць, які мали спі-
льні інтереси в галузі гуманітарних наук, а також театру, музики й образотворчого 
мистецтва. До цього ґрона входила і трохи старша від нас за віком професор Київ-
ського університету, філолог й прекрасна художниця Кіра Олександрівна Шахова, 
яка, на превеликий жаль. вже пішла від нас. 

Що стосується Фіонілли Олексіївни, то вона блискуче вчилася в школі і відзначалася 
цілеспрямованим, сильним характером. Після закінчення середньої школи всі – в нашо-
му колі – обрали в основному для навчання гуманітарні дисципліни (історія, археологія, 
філологія), а от Фіонілла Олексіївна – складний світ античності, який не можна опанува-
ти без вивчення мов європейської античності – латинської та давньогрецької.  

Ми всі вивчали латину і основи порівняльно-історичного та загального мово-
знавства, проте ніхто, крім Фіали, не зробив це своїм прямим фахом. Я знаю, як не-
легко "вчилося" Фіоніллі Олексіївні в аспірантурі за такою "екзотичною темати-
кою", а ще складніше було з друкуванням наукових статей або спеціальної моно-
графії з проблем класичної філології. 

У нашої Ювілярки був дуже кваліфікований наставник: маю на увазі професора 
Андрія Олександровича Білецького. Фіонілла Олексіївна, звичайно ж, багато чого 
дізналася з його лекцій і конкретних вказівок, та всього завжди (я цього певна) до-
бивалася, перш за все, сама. Як викладач (лектор-теоретик і практик) Фіонілла 
Олексіївна змогла реалізуватися і в галузі класичної філології, і загального мово-
знавства, навіть математичної лінгвістики. Крім "своїх" латині й грецької, вона до-
бре орієнтувалася і могла б викладати і античну літературу (котра читається на 
багатьох факультетах, у тому числі філософському та історичному). Вона практич-
но володіє не лише російською та українською мовами, а й німецькою, французь-
кою, англійською. Гадаю, навіть польською, оскільки дає мені читати улюблені 
мною польські детективи. Крім своєї високої філологічної орієнтації і педагогічних 
талантів, Фіонілла Олексіївна є і просто мужньої людиною. Я маю на увазі, як вона 
долає хвороби, як вона могла, користуючись античною образністю, "постати з по-
пелу, наче Фенікс" після автомобільної аварії. Вона – ходить; вона читає лекції, 
вона керує дисертантами; вона виступає офіційним  і неофіційним опонентом, 
отже, – працює на повну творчу силу. Я (як її стара приятелька – і за віком, і по 
суті) сама вітаю її з ювілеєм і закликаю усіх присутніх – її учнів і колег – привітати 
її сьогодні з цією подією. Гадаю, що її дуже підтримує в житті її чоловік і щирий 
друг – Володимир Миколайович, якого я також хотіла б привітати зі святом. 

Вдячна організаторам сьогоднішньої зустрічі: за тепле ставлення до нашої юві-
лярки і за надану можливість виступити тут з коротким дружнім словом-вітанням. 


