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Володимир Канаш: Пропоную обговорити тему: 

«Що означає Мамардашвілі для розвитку філософ-

ської думки в Україні й чим його наукова спадщина 

може прислужитися нам надалі?» Говорячи про 

важкі часи для радянської філософії, Мераб Кос тян-

тинович зауважував, що лише поодинокі особистос-

ті примудрилися тоді вижити як філософи: вони за-

нурювалися в історію філософії, логіку тощо. Але при 

цьому, говорив він, втрачалося вміння прислуховува-

тися до філософського самовідчуття життя, зни-

кав темперамент філософування. Відштовхуючись 

від цього, визначимо для читача: а що було найваж-

ливішим у житті й науковій творчості Ма мар да-

швілі? Чим він увійшов до плеяди найвидатніших 

мис лителів сучасності?

Мирослав Попович: Те, що Мераб називав 

філософуванням, становило сутність його життя. 

І мені дуже важко cхарактеризувати його як фі-

лософа. Адже зазвичай філософа можна cхарак-

теризувати, взявши його книжки і переказавши 

основні ідеї, висловлені в тих книжках. З Ма мар-

дашвілі така метода абсолютно не проходить. Ме-

раб був людиною, яка мислила завжди, для нього 

не було окремого якогось поля, відокремленого 

від життя, від повсякденності. І він умів просто на-

ситити якимось надзвичайно глибоким сенсом 

кроки буденного життя. З вікна його тбіліської 



6 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4 

Володимир КАНАШ, Мирослав ПОПОВИЧ 

квартири було видно дерево, і воно завжди приковувало його увагу. Якщо 

в мене запитати, на що був звернений внутрішній погляд Мераба Ма-

мардашвілі, я би сказав, що це було саме те дерево, але як образ світу — та 

модель буття, навколо якої оберталася його думка. До багатьох із нас, хто 

з ним спілкувався, до всіх знайомих та друзів він був уважний, і це спілку-

вання було тим-таки філософуванням. Для мене його образ асоціюється з 

тим Мерабом, який походжав зі своєю люлькою перед аудиторією. А він 

студентам читав лекції, пихкаючи люлькою, це була його манера, і ніхто 

ніколи не намагався зробити йому зауваження — і в Московському уні-

верситеті (де були суворі казенні правила поведінки), і в Тбіліському й по-

готів, бо він там був Богом. 

Мені доводилось особливо часто спілкуватися з ним за часів перебу-

дови. Тоді ми частенько їздили у Тбілісі, а він відвідував Київ (до речі, 

Україна для Мераба пов’язана з дитинством — його батько, військовий, 

перед війною служив спочатку в Києві, а потім — у Вінниці, де Мераб 

пі шов до школи). І перебудова, і всі бурхливі події в його інтерпретації — а 

він постійно виступав на наукових конференціях — набували глибокого 

змісту і звучання, здебільшого несподіваного… Отже, я не в змозі лаконіч-

но схарактеризувати Мераба, я навіть не можу сказати, яка квінтесенція 

його творів: він просто бачив цей світ очима справжнього мислителя, який 

увібрав у себе багатовікову історію культури й людської думки. 

В. К.: Мамардашвілі говорив, що, на відміну від релігії, філософія не може 

спинятися на станах шанобливості, слухняності, поважання,  що філософія 

не може і не повинна шанобливо завмирати ні перед чим. Напевно, для нас ця 

теза набирає особливого значення, оскільки нині в нас поширюється очікуван-

ня месії, а заняття месіанством перетворилося на визначальну рису політич-

них ігор. Адже Мамардашвілі цього не сприймав у категоричний спосіб?

М. П.: Такого кшталту явища у Мераба інколи викликали жахливі асо-

ціації. Він дивувався, чому в Радянському Союзі так полюбляють мертв'я-

ків і мертвеччину. Він тут мав на увазі мавзолеї, меморіали, культ жертв. А 

суть в тому, що все це — застигла у бронзі та камені революція, яка вмерла. 

Молода революція любила ховати своїх борців, вона була сповнена того 

трауру, який миттєво переростав у піднесену революційну творчість. А зго-

дом це траурне лице наче скам’яніло. І це неприйняття мертвозного образу 

померлої думки, померлої ідеї, померлої пристрасті проходить крізь усю 

творчість Мераба. Він прагнув мати справу лише з живою думкою. Тому я 

не можу уявити собі Мамардашвілі, який створює філософську систему. 

Він був вихований на західній (зокрема, на французькій) філософії. Він 

бував у Франції лише кілька разів, але чудово знав стан тамтешньої філо-

софії, і, здавалося, міг би сформулювати якийсь свій «-ізм». Але цього не 

сталося. Він цього не любив, це в нього не виходило. 
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В. К.: Мамардашвілі неодноразово підкреслював, що філософія — це пу-

блічна свідомість, тобто свідомість уголос. І в його розумінні вона була неми-

нучою — як доля. Філософ, твердив Мамардашвілі, є беззахисним порівняно, 

скажімо, з поетом чи драматургом. Шекспір міг сказати: це Гамлет гово-

рить, а не я. Філософ може говорити лише від свого імені, не ховаючись за 

свого персонажа. 

М. П.: Певну основну ідею Мераб все ж мав. Вона була визначальною 

для цілої його творчості, починаючи, я би сказав, від марксистського пері-

оду. Будучи студентом та аспірантом, він цікавився такими Марксовими 

творами, як «Теорія додаткової вартості», філософсько-економічними 

творами молодого Маркса, які були мало відомі. Ключем до розуміння 

філософії Мамардашвілі є його стаття у «Філософській енциклопедії» під 

назвою «Перетворена форма». І пізніший Мамардашвілі весь час був зосе-

реджений на вивченні феноменів свідомості через мову. Йдеться про по-

мерлі думки, які лишаються в якихось формулах, словах, які втратили 

первісний сенс, і за цими археологічними пам’ятками можна реконструю-

вати ті глибинні процеси, які були в першооснові свідомості. Мераб, влас-

не, завжди займався феноменологією свідомості. Це він знайшов у згада-

них працях Маркса, які тоді практично були відсутні у нашому вжитку, 

оскільки популяризувалася лише стандартно-догматична філософія. Саме 

ця ідея перетворених форм, тобто форм, які набули нового життя й нової 

смерті, й за тими формами треба було віднайти те, що лежало у підґрун-

ті, — це, власне, те, що було від самого початку в Мамардашвілі і що було 

пізніше у його творах. Це — аналіз свідомості як перетворених форм. Все 

це виглядає дуже абстрактно, але насправді це пов’язувалося з політикою 

безпосередньо, оскільки це був аналіз політики, політичних наших уяв-

лень як перетворених форм. І він був радикальний у своїх, скажімо, полі-

тичних рішеннях. Я пригадую, був скандал під час Алуштинської школи…

В. К.: …Де в роки перебудови збиралися молоді і не дуже молоді філософи й 

висловлювалися досить несподівано для тих, хто дав дозвіл для проведення 

такого кшталту зібрань…

М. П.: …І Мераб відвідував цю школу, брав активну участь і був, так би 

мовити, моральним камертоном для всіх нас. І ось він на зустрічі в міськко-

мі партії сказав таке: якщо перебудова припиниться, то він вийде з партії. 

Тоді це був справжній «струс мозку». І тут вже всі учасники школи виступи-

ли на підтримку — зокрема, й москвичі, що страшенно перелякало місцеву 

партійну еліту, яка не знала, як реаґувати: наче підтримують курс на пере-

будову, але ж погрожують виходом з партії… Це була його позиція. 

В. К.: Але жодним чином це не наближало Мераба до табору дисидентів, 

хоч за своїми переконаннями він був значно радикальнішим за тих, хто, так би 

мовити, офіційно демонстрував свої дисидентські настанови. 
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М. П.: Він і справді нічого не боявся, але його позиція не виглядала 

демонстративною конфронтацією із владою: Мераб просто говорив те, в 

чому був переконаний. 

В. К.: Я пригадую часи, що передували розвалу СРСР. Тоді Мамардашвілі у 

передчутті трагічних для свого народу подій намагався достукатися до осві-

ченої частини нації з попередженням про згубну, я би сказав, демонічну ідеоло-

гію ґамсахурдизму. В інтерв'ю газеті «Молодёжь Грузии» він наважився на 

відчайдушну формулу: «Якщо мій народ віддасть перевагу Ґамсахурдія, я не 

буду з моїм народом». В Грузії цією заявою були шоковані. А ґамсахурдисти, 

розуміючи всю небезпеку для них величної постаті Мераба, постійно цькували 

його й довели-таки до передчасної смерті, а країну ввергнули в перманентну 

біду, наслідки якої невідомо коли будуть подолані. 
М. П.: Мераб на дві голови був вищий за ту пересічну політичну публі-

ку, яка крутилася навколо Ґамсахурдія. До того ж Мераб був грузин у най-

кращому розумінні цього слова. Він був сповнений тієї культури, яка на-

копичилася за багатовікову історію країни. Він ніколи не був націоналіс-

том, а являв собою Людину світу. І водночас залишався грузином. Мераб 

знав Францію, як знали її найосвіченіші французи, але він бачив Францію 

очима грузина. Пам'ятаєте, в чудовому фільмі Ґеорґія Данелія «Не горюй», 

зробленому за французьким сюжетом «Мій дядько Бенжамен», фран-

цузька історія в дивовижний спосіб перетворилася на грузинську. Щось 

подібне було й у Мераба. Але він далеко не завжди був зрозумілий в Грузії. 

Перша хвиля протестного настрою, коли руйнувалася радянська система, 

перетворилася на цілковиту протилежність того, що було: прагнули інтер-

націоналізм і союз республік миттєво замінити суто націоналістичним ба-

ченням грузинської історії. 

В. К.: Я б не сказав, що інтернаціоналізм насправді був притаманний 

грузинському (і не тільки грузинському) суспільству радянської доби. Глибинні 

процеси з націоналістичним присмаком постійно нуртували всередині суспіль-

ства. Хоча на побутовому рівні, на рівні, так би мовити, тбіліських дворів, 

атмосфера була інтернаціональною…

М. П.: Для Мераба ці проблеми були зрозумілі, й вони не ввижалися 

йому фатальними. Він бачив майбутнє в інших вимірах. І понад усе він 

боявся, що Грузія може стати глухою провінцією, причому байдуже, зале-

жатиме вона від якоїсь потужної держави (скажімо, від Росії чи США) чи 

отримає статус незалежної країни. Він цілком слушно вважав, що за па-

нування ідей Ґамсахурдія Грузія, найімовірніше, перетвориться на глуши-

ну, а традиційна грузинська інтелектуальна еліта зникне як така. 

В. К.: Але повернімося у ті часи, коли Мамардашвілі формувався як фі-

лософ і взагалі як особистість. Це відбувалося в атмосфері філософського 
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факультету Московського університету на початку 1950-х років. Мераб 

згадував, що з тієї атмосфери, з того філософського бульйону потім вийшли, 

зокрема, такі не схожі за своїми поглядами та уподобаннями Евальд Ільєнков 

та Олександр Пятигорський. Мераб говорив, що їхні думки були цікаві, хоч і 

чужі для нього. Київ за тих часів і пізніше подібні процеси були просто не-

можливі. І все ж… Яким чином українські філософи подолали цю, так би мови-

ти, прірву? Для мене це лишається загадкою. 

М. П.: По-перше, у Москві, попри всі репресії, все одно лишилися 

рештки викладацької еліти…

В. К.: Так звані недобитки…

М. П.: У Києві з таких «недобитків» був Борис Олександрович Фохт. 

Він викладав латину, німецьку мову, а після його смерті бібліотеку Фохта 

передали в Інститут філософії, і в ній були деякі німецькомовні дорево-

люційні видання з філософії. Був ще Валентин Фердинандович Асмус, 

який 1924 року в Києві опублікував дуже пристойну на той час книгу 

«Діалектична логіка», де містилося чимало філософських тем. Потім він 

поїхав з Києва, а тоді це була одна компанія — Борис Пастернак, Генріх 

Нейгауз і Асмус — вони тут жили на Великій Житомирській. Всі вони по-

тім опинилися в Москві, яка тоді вбирала в себе всі рештки старої куль-

тури. Хоча, крім Асмуса, більшість фахівців-філософів філософію не ви-

кладали, їхній вплив позначався на загальному рівні навчання. Перед 

війною ІФЛІ (Інститут історії, філософії, літератури. — В. К.) дав декого 

з філософів, але його випускники переважно загинули в перші ж місяці 

війни. На щастя, до Києва приїхали Марія Злотіна та Іван Головаха, і че-

рез них щось доходило до нас. Бачте, в Москві теж не було якоїсь когор-

ти викладачів-зірок, але там загальна атмосфера була зовсім відмінною 

від того, що спостерігалося в Києві, де не можна було навіть заїкнутися 

про щось нове на філософ ському полі. А в Москві тоді точилася дискусія 

між так званими онтологами і гносеологами. Власне, це було перше, хоч 

і несміливе, повстання проти твердження про те, що марксистсько-

ленінська філософія формулює найбільш загальні закони буття. І згадка 

про те, що йдеться не про закони буття, а про пізнання цього буття, ви-

глядала початком того, що далі розвинув Мамардашвілі, говорячи про 

аналіз свідомості, а не аналіз самих законів. Саме це дало імпульс появі 

таких особистостей, як Зинов'єв, Щедровицький, Мамардашвілі, Гру-

шин — і всі вони були в одному потоці. Коли Зинов'єв захищав дипломну 

роботу, то навіть в коридорі юрмився народ. Потім і справді ці люди піш-

ли різними шляхами. Мераб не вдався до, я би сказав, самодіяльності, як 

той самий Зинов'єв, який почав творити свою власну логіку, що не мала 

жодних аналогів. Проте внаслідок її своєріднос ті, цю логіку не сприйня-

ли ні Захід, ні Схід, і Зинов'єв пішов у літературу. Тим часом він був у 
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мене опонентом за спеціальністю логіка. Грушин став соціологом, а Ме-

раб, як я уже згадував, зайнявся невідомими широкому загалові творами 

Марксової філософії, а згодом став співпрацювати з журналом «Проблемы 

мира и социализма», друкованим у Празі. Потім робив дещо на кшталт 

партійної публіцистики, коли радянські дослідники під виглядом крити-

ки буржуазної філософії знайомилися самі й знайомили читачів із заса-

дами різних філософських течій. Тоді Мамардашвілі заново перечитував 

Декарта — такі, здавалось би, прості речі. І звідти пішли його «Картезі-

анські роздуми» (ця книга в українському перекладі з моєю передмовою 

видана у нас 2000 року). Там ішлося, власне кажучи, про роль розуму в 

житті людства, про можливості розумового розв'язання життєвих про-

блем. Тоді найближче з Мерабом був Пятигорський (потім він виїхав у 

Велику Британію), і разом вони сильно вплинули на так звану тартусько-

московську школу Лотмана, яка займалася конкретним аналізом семіо-

тики культури та мистецтва. 

В. К.: Але все ж таки, яким чином українці перескочили ту прірву, яка 

відділяла те, чим була філософія в Україні, від решти світу?

М. П.: Колись мене запитував мій американський знайомий (що-

правда, не філософ, а хімік): «Як ви прийшли до такої теперішньої філо-

софії, не пов'язаної вже з марксизмом? Де ви отримали цей поштовх, що 

ви читали?» Але річ не в тому, що ми читали, а в тому, що ми хотіли по-

чути. Ми мали масу загальних запитань до світу. Це був великий злам. І 

найбільшим поштовхом було те, що ми нічого не знали. А далі пішла 

кристалізація набутої величезної купи знань. І саме тоді я познайомився 

з Мамардашвілі. 

В. К.: І кількість перейшла в якість?

М. П.: Саме так. І кожний із нас пішов своїм шляхом. 

В. К.: А потім свою роль відіграла згадувана нами Алуштинська філософ-

ська школа?

М. П.: Так, але там вже ми ставили питання перед слухачами. І ми за-

прошували людей з Москви, Тбілісі. (Цікаво, що гроші нам давали з ЦК 

комсомолу.) 

В. К.: Певно, тодішні слухачі нині належать до провідних фахівців. 

М. П.: Безумовно. Головним чином ті люди, які були слухачами школи 

в Алушті, нині є старшими науковими співробітниками нашого Інституту 

філософії. А гості, які приїздили в Алушту, — то були першопрохідці — і 

старшого покоління, і молодші. Ми проводили чимало наукових конфе-

ренцій, і все це створювало те живильне середовище, де відбувався актив-

ний і плідний обмін думками, що врешті-решт відіграло свою роль у тих 

змінах, що відбувалися в нашій країні. 
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В. К.: Згадаймо знову ситуацію, коли у Грузії гору взяли аж ніяк не при-

хильники здорового глузду. Звісно, в Україні ситуація була і є іншою. Втім, 

захоплення «умоочманінням» загрожує й нам. На жаль, ми не маємо такої 

постаті,як Мамардашвілі, хоча, як показав сумний досвід Грузії, народ дале-

ко не завжди прислухається до своїх справжніх пророків. Чи не здається 

Вам, що ми переживаємо той стан суспільства, який великий іспанський фі-

лософ Ортеґа-і-Ґасет іменував «повстанням мас»? Маю на увазі не револю-

цію, а те, що рухає «людину маси», що прагне жити, як усі. І «людиною маси» 

її робить не соціальна належність, а глибока психологічна пересічність на 

тлі втрати позитивної орієнтації. 

М. П.: Коли ми говоримо про маси в тому сенсі, який мав на увазі 

Ортеґа-і-Ґасет, то при цьому мусимо розрізняти дві речі. Маси — пере-

важна більшість людей, котрим бракує часу думати про великі речі й котрі 

не мають відповідної освіти. Ба навіть коли мають, то освіта ця спрямова-

на радше на те, щоб знати, як закрутити гайку, тобто йдеться про вузько 

фахову освіту. Але не це робить маси темними. Темними їх робить усві-

домлення своїх вад такими, наче це їхні чесноти. Коли людина зі своєї 

обмеженості робить велику чесноту, оце тоді вона є плебеєм. Плебей — це 

не той, хто займається тяжкою некваліфікованою працею. У нас є різні 

погляди на «помаранчеву революцію». Але я був там і був її прихильни-

ком, про що не шкодую. І там всіма рухало відчуття людської гідності. І це 

робить простих людей шляхетними. Масова свідомість може бути жахли-

вою — такою іспанською, яку описував Ортеґа-і-Ґасет і якою пізніше 

була нацистська. Це — культ світогляду маленького міщанина, який свою 

ненависть до інтеліґенції, загалом до чужинців перетворює на прапор, і 

це дуже небезпечно. Що станеться з маленькими людьми: ким вони ста-

нуть — ідальґо (бо ідальґо, між іншим, були прості селяни, які сіли на 

коней і воювали проти арабів; потім вони стали шляхтою, і це вільне 

ополчення згодом витворило оту дон-кіхотівську романтичну ідеологію) 

чи Санчо Панса в найгіршому варіанті? Боюсь, що тут нічого достеменно 

передбачити не можна. І великою мірою тому, що ми досі не маємо полі-

тично структурованого суспільства. Існують групи, які обслуговують ін-

тереси фінансових кланів, і групи суто політичні, які орієнтовані на ті чи 

інші особистості. Майже відсутні політичні партії ідеологічного характе-

ру. Парадоксально, але це вважається перевагою нашого політичного 

життя. Коли люди орієнтуються суто на свого лідера, то вони домагати-

муться так само своїх особистих цілей. І хоч би якою приємною була осо-

бистість цього лідера, будь-який режим, не базований на ідеології, зво-

диться так чи інакше до режиму особистої влади. Маю надію, що в нас все 

ж таки викристалізуються політичні портрети, і тоді гору візьме відданість 

ідеї, а не людині. 
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В. К.: В цьому сенсі багато залежатиме від того, наскільки послідов-

но й безкомпромісно втілюватиметься політична реформа. Пропорційна 

сис тема залишає менше можливостей для маніпулювання, підкупу виборців 

тощо. Звісно, політичні блоки, які створюються на базі однієї потужної 

партії й кількох кишенькових, матимуть елементи торговища, але то вже 

буде зовсім інша історія… Втім, повернімося до постаті Мераба Мамарда-

шві лі. У своїй передмові до українського видання «Картезіанських розду мів» 

Мамардашвілі Ви сказали, що це «такою ж мірою роздуми про Декарта, як і 

про самого себе і про всіх нас». Якщо екстраполювати ці роздуми на ниніш-

ню ситуацію в Україні та Грузії, якими можуть бути для нас уроки Ма мар-

дашвілі?

М. П.: У Мераба було таке бачення, яке виходило за межі суто картезі-

анського світогляду. Він покладався не лише на те, що йому підкаже ро-

зум, а й на те, що скаже серце. І для нього важливим було, який характер 

цінностей буде утверджено. І я би сказав, що для України це має першо-

чергове значення. Хоча для Грузії це ще важливіше, бо грузини більше, ніж 

ми, реаґують серцем, вони імпульсивніші…

В. К.: …Для них раціо — це щось другорядне…

М. П.: Саме так. Але українці, хоч і не відрізняються суттєво від росіян 

у тому-таки сприйнятті серцем, а не розумом, все ж ми маємо більші тра-

диції романтичної філософії й політики від ХІХ століття. Утім, нинішні 

реалії такі, що треба визнати: романтизм як спосіб мислення пішов у не-

буття. І нам з минулого треба зберегти те, що я б назвав відкритим серцем 

до історії. І це — також урок для Грузії. Грузинам конче потрібні не спала-

хи, не просто любов до рідної землі, не ці суто романтичні гасла, за якими 

не стоїть повага до конкретної людини; не свята любов і не хороводи; не 

співочі поля… Мераб був насамперед великим гуманістом. Якщо людина 

втрачає властивість бути вірною гуманістичним ідеям, вона, попри свою 

нібито велич, не зможе внести в національну історію справді патріотичних 

почуттів. Віддавати пріоритет цінності людини як такої — це було першо-

основою філософської етики Мераба. Це урок для наших політиків — 

українських і грузинських. Другий важливий урок Мамардашвілі полягає 

в тому, що він брав за основу не Марселя Пруста, про якого Мераб писав 

чимало, а Декарта. І наголошував, що не можна втрачати голови. І жив 

так, що сам не втрачав голови. Він умів прорахувати багато на кілька ходів 

наперед, як досвідчений шахист. Проте Мераб не був кар'єристом і праг-

матиком. Він вдовольнявся малим. І отой будинок у Тбілісі з деревом за 

вікном — цього йому було досить. Прорахувати не власну кар'єру, а те, чим 

його слово відгукнеться в житті — це Мераб умів, і це в нього виходило. 

Для нас уроки Мамардашвілі полягають в тому, щоби бути розумнішими й 
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більш гуманістичними в широкому людському розумінні цього понят тя, 

орієнтуватися на Європу не лише як на джерело добробуту, а як на носія 

гуманістичної культури. 
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