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Кiлька слiв про Вчителя

I. Немчинов

З Григорiєм Iвановичем Волинкою вперше ми зустрiлися у далекому
1990 роцi. Вiн виявився першою людиною в нашому унiверситетi, з ким
менi довелося познайомитися й мати розмову. Звичайно, це надто голо-
сно сказано — вести розмову. Про що йому, тодi одному з наймолодших
докторiв наук, котрий нещодавно очолив кафедру фiлософiї провiдного
столичного вузу, було розмовляти зi мною, хлопцем, який щойно закiнчив
навчання на фiлософському факультетi...

Важко сказати, що саме розгледiв в менi тодi Григорiй Iванович й
чому взяв працювати на кафедру. Не менi судити, але якщо й був в ме-
нi якийсь потенцiал, то над ним належало ще працювати та працювати.
Моїм же першим враженням було мiцне рукостискання, яким вiтав профе-
сор. У мене викликають довiру люди, якi вiтають мiцним рукостисканням.
Й довiру я вiдчув до Григорiя Iвановича буквально з першої зустрiчi. Усi
наступнi роки я не переставав переконуватися, що Григорiю Iвановичу мо-
жна довiряти. У наш складний час (втiм, наче ми знаємо часи не складнi?)
професор Волинка залишався незмiнно надiйним.

Думаю, що не помилюся, якщо скажу, що не одна сотня людей в на-
шому унiверситетi зробила крок (а то, й не один) вперед у своїй науковiй та
професiйнiй кар’єрi виключно завдяки вмiнню Григорiя Iвановича в потрi-
бну хвилину пiдставити своє могутнє плече, в найвiдповiдальний момент
сказати своє вагоме слово.

Звичайно, кожен з нас є по-своєму унiкальним та навiть генiальним.
У якийсь момент чи не кожному з нас (принаймнi, у молодi роки) здається,
що йому вдалося сказати Urbi et Оrbi своє неповторне слово, гiдне фiло-
софських анналiв. Iнодi бува здається, що вже одного факту написання
тексту достатньо для визнання. Якщо не свiтового, то гiдного наукового
ступеня напевно. Однак, це далеко не так. Життя — штука сувора й без до-
помоги наукового керiвника або консультанта торувати шлях надзвичайно
складно. Й цю допомогу Григорiй Iванович незмiнно надавав.

Я й на своєму особистому досвiдi переконався, що без пiдтримки Гри-
горiя Iвановича анi моя кандидатська (Г. I. Волинка був науковим керiвни-
ком), анi моя докторська дисертацiя (Г. I. Волинка був науковим консуль-
тантом), напевно, так й не були б закiнченi. Й звичайно, їхньому захисту
надзвичайно серйозно сприяло те, що на титульному аркушi було прiзвище
Волинки. У фiлософських наукових колах всiм добре вiдомо, що дисертан-
ти, котрi пройшли школу такого вчителя, як Григорiй Iванович, порожнi
тексти не пишуть. Професор такого не подарує...
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Його знання фiлософiї та життя нi в якому разi не пригнiчували спiв-
розмовника, а стимулювали його братися за книжку й читати. Григорiю
Iвановичу майже нiколи не доводиться когось змушувати писати дисерта-
цiю або статтю. Розмовляючи з колегою (чи молодим, чи вже й не дуже),
Вчитель так тонко пiдводив спiврозмовника до думки про необхiднiсть пра-
цювати, що для нормальної порядної людини й виходу iншого не залиша-
лося, як читати, читати й читати. А якщо людина читає, то у неї цiлком
природно з’являється потреба писати.

Наше спiлкування з Григорiєм Iвановичем нiколи не мало формаль-
ного характеру. Це, були швидше, бесiди, роздуми, в процесi яких фор-
мувалося спiльнiсть поглядiв не тiльки на фiлософськi, а й на свiтогляднi
питання.


