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IRENA FRIS

Pamięci Docent Doktor Ludmyły Petruchiny
(5 maja 1951–19 stycznia 2010)

Dnia 19 stycznia 2010 roku niespodziewanie zmarła doktor Ludmyła Petruchina, wybitna specjalistka z zakresu polskiego i ukraińskiego literaturoznawstwa we Lwowie. Jej śmierć jest niepowetowaną stratą dla Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, z którą doktor Ludmyła Petruchina związała całe swoje życie naukowe.
Pracując na Uniwersytecie Lwowskim, doktor Ludmyła Petruchina uzyskała
stopień naukowy doktora oraz tytuł docenta.
Zainteresowania naukowe doktor Ludmyły Petruchiny koncentrowały się
wokół problematyki literatury romantycznej i modernistycznej (temat pracy
doktorskiej: Obrazy przyrody jako stany egzystencji w poezji (aspekt teoretyczny),
polskiej i ukraińskiej poezji początku XX wieku, słowiańskiego folkloru
(szczególnie słowiańskiej ballady romantycznej), literatury serbołużyckiej.
Doktor Ludmyła Petruchina prowadziła badania komparatystyczne polskiej, słowackiej i ukraińskiej poezji okresu romantyzmu: A. Mickiewicza,
J. Słowackiego, J. Krala, J. Botto, T. Szewczenki, a także okresu modernizmu:
J. Kasprowicza, L. Staffa, I. Franki, M. Woronego.
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Szczególne miejsce w badaniach doktor Ludmyły Petruchiny zajmowała problematyka fantastyczności oraz reinterpretacji folkloru słowiańskiego, a także symbole i obrazy przyrody w poezji romantycznej i modernistycznej.
Przedmiotem jej zainteresowania stała się również historia sztuki. Przygotowując wyjątkowo ciekawe wykłady z kultury i sztuki europejskiej dla studentów,
doktor Ludmyła Petruchina tworzyła własne materiały wideo oraz prezentacje,
które dostępne są na stronie internetowej http://www.liveinternet.ru/users/
lucinema_studio/blog/ (strona jest napisana w języku rosyjskim).
Doktor Ludmyła Petruchina działała dynamicznie nie tylko na niwie naukowej, lecz także organizacyjnej i dydaktycznej. Przede wszystkim należy
docenić Jej zasługi w kształtowaniu środowiska polonistycznego na uczelni
lwowskiej. Ceniona za dużą wiedzę, rzetelność i konsekwencję, chętnie powoływana była do redakcji znanych czasopism filologicznych.
Za Jej najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne należy uznać: nowatorskie
prowadzenie wykładów otwartych o polskich laureatach Nagrody Nobla:
Niespodzianki Reymonta i zagadki jego „Chłopów” (2003 r.) oraz Henryk Sienkiewicz – laureat nagrody Nobla za osiągnięcia w gatunku epopei (2006 r.); występ na
wieczorze poświęconym 80. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej Fenomen
intertekstualności Wisławy Szymborskiej (2003 r.); współorganizację konferencji
naukowej „Wincenty Pol: umiłowanie literatury i pejzażu”; organizację konferencji studenckiej „Juliusz Słowacki: spojrzenie z perspektywy XXI wieku”;
kierowanie pracami studentów i doktorantów, które zdobyły nagrody i dowody uznania. Działalność doktor Ludmyły Petruchiny pozostanie długo w pamięci i sercach wdzięcznych uczniów i wychowanków.
Doktor Ludmyła Petruchina była nie tylko cenionym naukowcem, wybitnym literaturoznawcą komparatystą, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, bezgranicznie oddanym swojej ukochanej młodzieży. Nie tylko oczarowywały Jej wyśmienite wykłady, ale także mądre rady i wsparcie dla każdego podopiecznego. Była osobą aktywną i twórczą, obdarzoną ogromnym
poczuciem humoru i błyskotliwym językiem.
Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Lwowskiego, a także koledzy
z Polski, Ukrainy i Czech z wielkim żalem pożegnali uznanego naukowca,
lubianego współpracownika, cenionego nauczyciela i wychowawcę młodzieży. W naszej pamięci na zawsze pozostanie osoba docent doktor Ludmyły
Petruchiny – Jej pasje, ideały, dorobek naukowy oraz Jej gotowość do podejmowania nowych zadań.
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