
ПРО АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО  
 

День народження визначного сходознавця, мовознавця, літератора, 
організатора науки академіка Агатангела Юхимовича Кримського відзначається 
науковцями всього світу, тому що це був справжній велетень в кожній галузі, в 
кожній справі, якою б він не займався протягом свого довгого і славного життя. 
За майже півстоліття активної діяльності з-під пера А.Ю. Кримського вийшло 
близько тисячі робіт. Величезний внесок він зробив у вітчизняне сходознавство, 
фактично започаткувавши його. Його напрацювання в мовознавстві, 
фольклористиці, вивченні історії зробили вагомий внесок у розвиток науки. 
Володіючи багатьма мовами, поетичним талантом, Агатангел Кримський доніс 
до читача поезії багатьох східних та європейських авторів, перекладаючи їх 
українською мовою безпосередньо з оригіналу. Його власні твори – поетична 
збірка «Пальмове гілля», роман «Андрій Лаговський», «Бейрутські оповідання» – 
витримали перевірку часом й не одне перевидання. 
Агатангел Кримський створив капітальні праці з історії та літератури арабів, 
персів, турків та інших народів Близького й Середнього Схожу, історії 
мусульманства, історії семітських мов, навчальні посібники з орієнталістики. 
Тільки в «Трудах по востоковедению», що видав Лазарєвський інститут, вийшло 
26 томів його монографічних досліджень. Він є автором чи не всіх (понад 500) 
статей, що стосуються сходознавства в словниках Брокгауза і Єфрона та 
Товариства братів Гранат.  
Значну увагу вчений приділив і вивченню східнослов’янських мов – російської, 
української та білоруської. Його перу належать дослідження з української 
лексикології та лексикографії, діалектології, правопису, українського 
літературознавства, фольклористики та етнографії. Агатангел Кримський – 
автор «Української граматики» (1907-1908 рр.), «Нарисів із історії української 
мови та хрестоматії з пам’ятників старо-українщини XI-XVII ст.» (1922 р.), 
«Програми для збирання особливостей малоруських говорів» (1910 р.). 
Славетним він був не тільки як учений-філолог, але й як український поет-лірик, 
співець «екзотичних поезій», як белетрист-прозаїк. І, крім того, – блискучі 
художні переклади з арабської, перської, турецької, англійської, французької, 
німецької та ін. мов. 
Як же вшанувала великого науковця радянська влада? Влітку 1941 р. хворого 
сімдесятирічного академіка вивезли зі Звенигородки, де він перебував у дуже 
важкому стані після перенесеного інсульту, привезли до Києва і в ніч на 20 липня 
заарештували як ідеолога українських націоналістів, який впродовж ряду літ 
очолював антирадянське націоналістичне підпілля. Допити продовжувались і в 
Харкові… А потім Кримського перевезли в Казахстан – важкий шлях без води, їжі, 
свіжого повітря, серед болю і сліз інших арештованих… З першого дня 
перебування в Костанаї, знесилений, охлялий, виснажений, він лежав на 
тюремному ліжку, на якому і помер 25 січня 1942 р. Винним він себе жодного разу 
не визнав… Так Україна втратила одного зі своїх славетних синів, і відтоді ще не 
народжувався на нашій землі такий велетень і подвижник науки, як Агатангел 
Юхимович Кримський. 

 


