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Слово про наставника

Б. Матюшко

Перша моя зустрiч з Григорiєм Iвановичем вiдбулася на початку ли-
пня досить далекого вже 1997 року. Щойно отриманий диплом про закiн-
чення тодiшнього педагогiчного факультету, нинi Iнституту педагогiки i
психологiї нашого Драгоманiвського унiверситету, подальшi плани на пов-
ноцiнно доросле життя, i знову вибiр шляху. Можливостi рiзнi, iнодi не-
сподiванi. Так сталося, що за згодою найдорожчих людей я спробував пiти
далi, продовживши навчання в аспiрантурi. Напевно, в цьому проявилося
те, що називають Божим промислом, бо як iнакше пояснити, що остаточне
рiшення було прийняте щодо iсторiї фiлософiї? Стежка привела на кафе-
дру фiлософiї.

Того лiтнього ранку з особливим хвилюванням я переступив порiг
кафедри. Адже позаду лишилася не тiльки студентська пора, а й першi
кроки у свiт фiлософських наук. В цi ж хвилини, коли справа вимага-
ла звернутися особисто до майбутнього керiвника, i почалася iсторiя на-
шої спiльної з Григорiєм Iвановичем справи. Що сказати: доктор фiло-
софських наук, професор, академiк Академiї полiтичних наук України, а
поряд — учорашнiй студент, який побажав присвятити себе фiлософiї? Та
ще й без пiдготовки, зовсiм з iншої спецiальностi? Тодi довелося пережити
справжнє випробування: стримане, навiть суворе слово про необхiднiсть
ще раз обмiркувати свiй вибiр, можливо, звернутись на iншу кафедру. Як
це нагадує перевiрку усвiдомлення i твердостi намiру, не побоюся сказати,
настоятелем монастиря, адже йдеться про справу життя i справжнє, до-
стойне учнiвство, i взагалi, про входження до вiдповiдальної та почесної
спiльноти! Тим бiльша i небезпека вiдмовитись, пiти назад. Але... Насту-
пнi мiсяцi — час пiдготовки до вступних iспитiв до аспiрантури, їх успiшне
складання. Нове життя: вибiр теми майбутньої кандидатської дисертацiї,
велика школа самоосвiти, заняття з фiлософiї. У першому пiврiччi наш по-
тiк працював зi свiтлої пам’ятi Олексiєм Пилиповичем Павелком, а весна
1998 року — в головному корпусi рiдного унiверситету головнi фiлософськi
науки нам викладав наш наставник. Ще вiд того часу зберiгаються спогади
про те, як на лекцiях i семiнарах ми, аспiранти першого року навчання,
у передчуттi складання кандидатського iспиту намагалися виконати всi
необхiднi види робiт, а особливо бути достойними рiвня володiння своєю
наукою, який засвiдчив Григорiй Iванович. Саме вiн не скiльки переповiд-
ав думки великих мислителiв (яка небезпека механiчного переказування
прочитаного чатує на кожного, хто пробує себе в освiтi!), скiльки запро-
шував, вiв нас до того, щоб ми бачили набагато бiльше, нiж маємо перед
очима, або навiть зберiгаємо в пам’ятi. Звiсно, нiхто з нас, навiть якби й
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схотiв, не мiг уже вiдмовитися i вiд великої роботи прочитання значно-
го масиву фiлософських текстiв, i вiд усiх зусиль опанувати їх, вiднайти
потрiбне для справжнього науковця, щоб достойно i вiльно почуватися у
своїй галузi знань.

Далi — iспити складенi, а життя знову ставить питання руба: наскiль-
ки твердим є намiр серйозно працювати? I в цей час Григорiй Iванович
став для мене не лише вимогливим керiвником, а й справжнiм учителем,
який завжди може зрозумiти труднощi, допомогти в їх подоланнi, пiдка-
зати розв’язання складних завдань i в освiтнiй, i в дослiдницькiй працi.
З рiзних причин я вийшов на захист у 2005 роцi. Напевно, слiд було обо-
в’язково пройти особисту школу Григорiя Iвановича: невтомний, наполе-
гливий, з усiєю уважнiстю збiр матерiалiв, своєрiдне «життя в бiблiотецi»,
написання i видання журнальних статей, високоякiсне читання лекцiй, ве-
дення семiнарiв, неупереджена, за високою планкою перевiрка i оцiнюва-
ння знань учнiвської молодi. I, звичайно, робота над текстом дисертацiї.
З року в рiк, особливо пiсля успiшного захисту i отримання ступеня кан-
дидата фiлософських наук, наш керiвник i вчитель передає нам особливу,
неповторну рису справжнього фiлософа. Нехай менi вибачать деяку па-
фоснiсть, але не можна не згадати тут, наскiльки Григорiй Iванович умiв
побачити нове i незнане у спадщинi мислителiв вiд Стародавностi i до на-
ших днiв, у багатьох томах їхнiх творiв, не один раз перечитаних за цей
час. Бувало, пiсля кiлькох занять часто почуваєшся виснаженим, але вар-
то прийти на звичайне засiдання кафедри, i пiсля вирiшення виробничих
питань з яким вiдчуттям оновлення сил запам’ятовуються слова нашого
наставника чи то про Платона i Аристотеля, чи про Спiнозу i Локка, чи
про походження фiлософiї або вибiр методiв власних дослiджень! Хоч яка
втома, а iнодi й далеко не найкращий стан, але варто послухати й прийня-
ти до розуму i серця бесiду Григорiя Iвановича — i весь негатив зникає!
Тiльки праця, тiльки пошук i вiднайдення, тiльки здобуток — ось не лише
дороговказ для кожного з нас, а й справжня пiдтримка, без якої навряд
чи можна обiйтися тому, хто вирiшив ґрунтовно трудитися у науцi.

Якщо б у мене спитали, чому я навчився в Григорiя Iвановича, то
вiдповiв би, що найперше — це бути людиною, бути собою, найкраще, на-
лежним чином i належного часу робити свою справу. Долати самого себе
таким, яким сам собi не подобаєшся, завжди пам’ятати, що наше життя
далеко не обмежується i не може обмежитися буденнiстю, навiть часом.
Адже людина завжди долає цi межi, така в неї природа i сутнiсть. Багато
ще хочеться сказати...


