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ПАМ ’ЯТІ СЕРГІЯ БО РИ СО ВИ ЧА КРИ МСЬКО ГО1

Ще свіжі в пам ’яті ювілейні про мо ви, не зів’я ли ювілейні квіти. І сам
ювіляр, Сергій Бо ри со вич Кри мський, мис ли тель, до теп ник, блис ку че перо,
ніби щой но ви мо вив своє останнє — на жаль! — і справді останнє сло во: “Ми не
знаємо, коли саме відбу деть ся наша зустріч із Бо гом, але ми точ но знаємо, де
саме це ста неть ся: у зоні Ми ло сер дя, Співчут тя і Доб ра, по за як лише ви яв -
ля ю чи ці риси, ми на бли зи мо ся до Все виш ньо го”.

У день сво го ювілею він вос таннє зійшов схо дин ка ми Інсти ту ту філо -
софії, з яким було по в’я за не май же все його жит тя: з чет вер то го по вер ху — у
вічність.

І от він уже роз мов ляє з Бо гом, а ми сумуємо че рез утра ту ве ли кої лю ди -
ни. І зга дуємо: ті, хто з ним на вчав ся і пра цю вав, ті, хто в ньо го на вчав ся, хто
його лю бив, хто ним за хоп лю вав ся...

Ми рос лав ПОПОВИЧ, док тор філо со фських наук, ди рек тор Інсти ту -
ту філо софії імені Г.С.Ско во ро ди:

— Я знав Сергія Кри мсько го з 1948 року. Ми раз ом вчи ли ся в універ си -
теті, а зго дом і раз ом пра цю ва ли в Інсти туті філо софії. Не має та ких праць
Кри мсько го, яких би я не чи тав і не об го во рю вав, коли вони тільки “ наро -
джувалися”. І на впа ки — він теж брав участь в об го во ренні моїх праць.

Сергій Бо ри со вич був лю ди ною ви нят ко во не стан дар тною. Він не міг
бути про сто пе реповіда чем яки хось істин. У ньо го було особ ли ве став лен ня

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2010, 3 223

1 Ма теріал люб ’яз но над а ний ре дакцією га зе ти “День”.



до тих про блем, які нам усім до во ди ло ся роз в’я зу ва ти в житті. По-пер ше, він 
був при страс ним поціно ву ва чем му зи ки, мож на навіть ска за ти ме ло ма ном,
за тя тим му зи коз нав цем, по-дру ге, дуже лю бив Київ, а по-третє, був лю ди -
ною ви со кої філо со фської куль ту ри. Останнє було йому при та ман не ще в ті
роки, коли він був сту ден том пер шо го кур су, куди при й шов як член гур тка з
ас тро номії, яким тоді ке ру вав про фе сор Всех свя тський. На фа куль теті він
відрізняв ся від усіх своєю зрілістю.

Сергій Бо ри со вич цілком відда вав себе своїй справі. Це ви дат на по -
стать: він пи сав про куль ту ру, а ще більше — тво рив цю куль ту ру. Лю ди на
ви нят ко во об да ро ва на і скон цен тро ва на на ви со ких ду хов них інте ре сах. Ра -
зом із тим, він за вжди гос тро реаґував на все, що відбу вається в на шо му гро -
ма дсько му житті.

До ньо го всі ста ви ли ся з ве ли кою по ва гою. Без Кри мсько го наша куль -
ту ра відчу ва ти ме по рож не чу. Бу де мо сподіва ти ся: те, що він пи сав, те, що
він го во рив як вик ла дач, про рос те в ду шах на ших лю дей.

Ігор БИЧКО, док тор філо со фських наук, за слу же ний про фе сор
філо со фсько го фа куль те ту Київсько го національ но го універ си те ту імені
Та ра са Шев чен ка

— Сум на, я би навіть ска зав лиха, звістка про смерть Сергія Кри мсько го
була для мене аб со лют ною не сподіван кою. Ще не дав но ми вша но ву ва ли
Сергія Бо ри со ви ча на його вось ми де ся тирічно му ювілеї, де всі учас ни ки го -
во ри ли не стільки про фун да мен тальні на укові та філо софські здо бут ки цієї 
лю ди ни, скільки про май бутні звер шен ня, яких ми всі че ка ли від ньо го.

У моїй пам ’яті Сергій Бо ри со вич по стає на сам пе ред як фе но ме наль них
здібнос тей шко ляр, про яко го хо ди ли леґенди у повоєнно му Києві, який із
гру пою своїх ро вес ників організу вав гур ток при бібліотеці по ву лиці Ко ро -
лен ка (сьо годні Во ло ди ми рська). Гур ток мо ло дих інте лек ту алів, які об го во -
рю ва ли на й су часніші про бле ми філо софії та при род ни чих наук: теорію
віднос ності Ейнштей на, до сяг нен ня ядер ної фізики, го во ри ли про якісь за -
гад кові кван ти, аль фа-про мені тощо.

Але по-спра вжньо му я по зна йо мив ся із Сергієм Бо ри со ви чем вже на
філо со фсько му фа куль теті, коли всту пив на пер ший курс. Сергій Бо ри со -
вич тоді на вчав ся на дру го му. Саме з того часу ми йшли по руч — на філо со ф -
сько му фа куль теті, а зго дом в Інсти туті філо софії. Сергій Кри мський ви я -
вив ся не леґен дар ним мо ло дим муд ре цем, а цілком ре аль ною, при страс ною,
за паль ною, за ко ха ною у філо софію і над зви чай но праць о ви тою лю ди ною, з
якою було лег ко співпра цю ва ти, спе ре ча ти ся і дру жи ти.

А сьо годні мені дуже важ ко уя ви ти, що мого щи ро го дру га Сергія Кри м -
сько го немає.

Євген ГОЛОВАХА, док тор філо со фських наук, за ступ ник ди рек то ра
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни: 

— Мене осо бис то по в’я зу ють із Кри мським особ ливі сто сун ки, бо він
був одним з улюб ле них учнів моєї мами. Він всту пив до Київсько го універ -
си те ту со рок вос ь мо го року. Саме цьо го року з Мос кви, закінчив ши універ -
си тет, при їха ла моя мама і по ча ла вик ла да ти філо софію. Курс, де були
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 Крим ський, По по вич, Ма зе па, Го рський, блис ку ча пле я да філо софів, дi -
став ся саме їй. Кри мський із них особ ли во вирізняв ся. Ще до всту пу до
універ си те ту за ним закріпи ла ся сла ва лю ди ни, яка все знає. А вже в універ -
си теті він ви я вив себе блис ку че, був одним із кра щих на курсі.

Я вам роз повім дуже за бав ну історію. Вис ту па ю чи не дав но на ювілеї
Сергія Кри мсько го, де було дуже ба га то лю дей стар шо го по коління, я ска -
зав: “Нікому з вас не по щас ти ло слу ха ти Сергія Бо ри со ви ча з п’я ти років
жит тя”. Адже він був час тим гос тем у на шо му домі, оскільки був улюб ле ним
учнем моєї мами — Злотіної Марії Львівни. А Сергій Бо ри со вич відповідає
мені: “Не з п’я ти років, а з пер ших днів. Я був при сутній, коли тебе при нес ли
із по ло го во го бу дин ку”.

Був і дра ма тичніший епізод. Після того як курс Кри мсько го блис ку че
закінчив універ си тет 1952 року, моя мама при й шла про си ти де ка на, щоб
Кри мсько го і По по ви ча, як на й кра щих, за ра ху ва ли до аспіран ту ри. Де кан
каже: “На якій підставі?” Мама: “Вони на й ро зумніші”. На що де кан відповів: 
“Ось саме ро зум ників нам і не тре ба”. По по ви ча відпра ви ли до Тер но піль -
ської об ласті вчи те лем, а Кри мський вза галі на кілька років за ли шив ся без
ро бо ти. У той період, 1952 рік, саме ве ла ся бо роть ба з кос мо політиз мом.

Він за й мав ся і логікою, і ме то до логією на уки, і пи тан ня ми світог ля ду, і
теорією пізнан ня. Кри мський дуже ба га то пи сав, у ньо го безліч серй оз них
публікацій. Крім того, ви знаєте, він був справді публічною лю ди ною, ди во -
виж ним оповіда чем, блис ку че знав місто Київ — його душу. Сергій Бо ри со -
вич навіть про во див ек скурсії для гос тей, ніколи не відмов ляв ся від цьо го.
Во див лю дей яки мись за кут ка ми Києва, про які ніхто не знав.

Роз повім вам ще одну цікаву історію. У мене у відділі на вчається ба га то
аспірантів. По вівтор ках у нас за зви чай про хо дить “відділ”. Інко ли на цей
час при зна ча ли лекцію Кри мсько го для аспірантів. І як ви думаєте, що вони
ви би ра ли? Зви чай но ж, лекцію Кри мсько го. Інший би заввідділу не зро -
зумів, я їх відпус кав. Мож ли во, вони щось втра ча ли у своїй про фесії, про те
на бу ва ли на й го ловнішого — за галь ної еру диції та вміння унікаль но мис ли -
ти. Роки три в мене такі “про бле ми” були.

Сергій Кри мський — це різнобічна лю ди на. Якщо є втілен ня філо со фа,
то це в ньо му. Він був рідкісним ти пом утіле но го філо со фа. Для ньо го це
було жит тям, а не ро бо тою.

Підго ту ва ли Вікторія СКУБА, “День”;
Юліана ЛАВРИШ, Дмит ро ЧАЛИЙ, Літня шко ла жур налісти ки “Дня”
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