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Фiлософ-романтик
Т. Андрущенко
Люди говорять, що талановита людина — талановита в усьому. Таким
був Григорiй Iванович Волинка.
Талановитий учений, педагог i керiвник. Григорiй Iванович був професiйний фiлософ з грунтовною освiтою Шевченкiвського унiверситету,
з власною науковою школою, з величезним перелiком наукових праць та
цiлою когортою вдячних учнiв. Його науково — органiзацiйнi таланти завжди були у полi зору керiвництва i активно використовуються на високих керiвних посадах. Фiлософська глибина i жiттєва мудрiсть Григорiя
Iвановича дозволяли швидко i посутньо розставити акценти у науковому
дискурсi в будь-якiй аудиторiї. Його глибокi фiлософськi знання та умiння
доступно i образно розповiсти складнi фiлософськi теорiї, новiтнi дослiдження завжди зачаровували студентську аудиторiю. Неодноразово сама була
свiдком, як його яскрава розповiдь про своїх унiверситетських викладачiв,
роки навчання спонукала студентiв до творчої дiяльностi, до власних перших фiлософських пошукiв. Широта душi Григорiя Iвановича робила його
доступним для вихованцiв, а вимогливiсть i принциповiсть були завжди
результативними i мобiлiзуючими у спiлкуваннi з ними.
Але найбiльший талант Григорiя Iвановича, як на мене, — це його
умiння зберегти щирiсть i безпосереднiсть сприйняття. Успiшний учений i
педагог — тонкий лiрик i романтик. В сучасному свiтi зберегти гармонiю
цих дорогоцiнних людських якостей мало кому вдається.
Пригадую, як ми з Григорiєм Iвановичем, моїм науковим консультантом, йшли вулицями нiчного Львова пiсля захисту дисертацiї. Ми всi були
зачарованi його щирим захопенням красою мiста, його глибокою ерудицiєю i яскравою розповiддю про архiтектуру та iсторiю Львова. Величезний
оберемок квiтiв ми поклали до пам’ятника Тарасу Шевченку i Григорiй
Iванович читав його поезiю, жваво спiлкувався iз львiв’янами.
Вiн тонко вiдчував красу цього свiту. Не випадково, серед його хобi
було фiксувати на фотоплiвку портрети людей, вишуванi композицiї квiтiв, пейзажей, несподiваний ракурс звичних об’єктiв. Його талант людини
увиразнявся тонким гумором, легкою iронiєю i позитивним настроєм на
життєву хвилю.
Талановитiй людинi, талановитому ученому, талановитому педагогу
шаною i повагою лягають Шевченковi слова:
«Я люблю или, лучше сказать, обожаю все прекрасное как в
самом человеке, начиная с его прекрасной наружности, так
само, если не больше, и возвышенное, изящное произведение
ума и рук человека».
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