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Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

УДК 929 Кримський 

Петро ОЛЕШКО, 

кандидат історичних наук, доцент, 

 директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти   

  

ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

У когорті наших видатних земляків особливе місце належить 

Агатангелові Кримському. Його ім’я внесено ЮНЕСКО до переліку 

найвидатніших діячів людства. Він – один із найвизначніших мовознавців 

ХХ століття, вчений, внесок якого у вивчення історії та культури Сходу, 

організацію Української академії наук безцінний.  

Поліглот і перекладач, письменник, він писав в автобіографії: 

«Кожнісіньку вільну від “офіційних занять” часину я присвячував Україні. 

Перша ознака національності є мова – я й нею найперше заклопотався, 

пильно читав усякі книжки, особливу увагу звертав на етнографічні 

матеріали, перечитав усякі філологічні праці». Автор «Граматики 

української мови», «Нарисів з історії української мови», «Давньокиївської 

говірки», Базисних правил українського правопису, упорядник першого 

видання Головних правил українського правопису, він присвятив низку 

праць українській літературній мові, її збагаченню й унормуванню.  

Відома дослідниця життя та творчості Агатангела Кримського Соломія 

Павличко наголошувала, що він «був українцем не за походженням, а за 

свідомим вибором, і, треба сказати, пристрасним вибором. Кримський 

створив свою українську ідентичність власними руками […], власним 

інтелектуальним зусиллям і почуттям». А сам Агатангел Юхимович 

двадцятиоднорічним юнаком писав до Бориса Грінченка: «Я родився та 

виріс на Вкраїні та й українізувався». 

Виключно важливу роль у формуванні особистості А. Ю. Кримського 

відіграло навчання в Київській колегії Ґалаґана та спілкування і співпраця 

з викладачем словесності Павлом Гнатовичем Житецьким, авторитетним 

ученим та впливовим членом «Київської громади». Саме він давав 

молодим поради, які й сьогодні звучать надзвичайно актуально для нашої 

науки: «Якщо хочете працювати для українського народу, ставайте 

першорядними вченими й пишіть ваші праці по-українському. Тоді 

поневолі й чужі вивчатимуть українську мову, щоб знайомитись з вашими 

працями…»  

Упродовж січня–лютого 2021 року в музеї історії освіти Волині 

працюватиме фотодокументальна виставка «Агатангел Кримський – 

сходознавець, письменник, педагог», присвячена 150-річчю від дня його 

народження та 150-річчю від дня народження Лесі Українки. 
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Агатангел Кримський і Волинь 

Серед експонатів – матеріали відомих педагогів нашого краю, лауреатів 

Волинської обласної премії імені Агатангела Кримського, які доклали та 

докладають чимало зусиль у вивченні й популяризації рідної мови. 

У 1994 році премією відзначено вагомий внесок Миколи Матвійовича 

Корзонюка (1920–1994) у розвиток українського мовознавства, 

дослідження історії, фольклору волинського Надбужжя та підготовку і 

видання «Словника західноволинських говірок». «Каталог мікрооб’єктів 

Волинського Надбужжя», тритомний фольклорно-етнографічний збірник 

«Волинське Надбужжя», ілюстрований історико-краєзнавчий збірник 

«Слідами минувшини Волині» – цей перелік праць М. М. Корзонюка, які, на 

жаль, не видавалися, дає змогу зробити висновок про титанічну працю 

дослідника, який ішов шляхом А. Кримського. Cтатті Миколи Матвійовича 

у місцевій пресі розкривають його досвід роботи з учнями, спрямування 

педагогічного колективу школи на виховання любові до рідної мови. 

Пам’ять про «сільського академіка», заступника директора, директора 

школи, учителя української мови та літератури, німецької мови, 

народознавства, відомого краєзнавця зберігає колектив Бужанківського 

ліцею імені Миколи Корзонюка (див. статтю С. І. Василюк у цьому 

збірнику).      

Подвижництво Олесі Григорівни Ковальчук «в обороні рідного слова» 

відзначено премією імені Агатангела Кримського у 1997 році. Заслужений 

учитель України, яка довгий час працювала заступником директора з 

навчально-виховної роботи, вчителем української мови та літератури 

Жидичинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Ківерцівського району, потужно працює 

на ниві освіти, культури, громадського життя нашого краю.  

Лауреат обласних премій імені Лесі Українки, імені Агатангела 

Кримського, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступеня с. Лище Луцького району Євгенія Іванівна Назарук 

вчить і виховує учнів у пошануванні української мови, формуючи 

переконання, що  збереження рідної мови залежить від кожного з нас. Її 

методичні праці та поетичні збірки – невичерпне джерело натхнення для 

учителів-словесників. 

Для нас, педагогів, надзвичайно важливим є вивчення й аналіз 

життєвого шляху Агатангела Кримського, долучення до його спадщини 

учнівської та студентської молоді, жителів Волині, виховання на його 

прикладі високого патріотизму та незламності у своїй відданості Україні. 

Збірник праць учасників круглого столу стане пошануванням пам’яті 

нашого видатного земляка.  
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Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

УДК 929 Кримський+908(477.82) 

Геннадій БОНДАРЕНКО, 

кандидат історичних наук, професор Волинського національного університету  

імені Лесі Українки, член-кореспондент Української академії історичних наук,  

голова Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 

заслужений працівник народної освіти України, м. Луцьк (bgv1946@ukr.net) 

 

ІМ’Я АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО У ВОЛИНЕЗНАВСТВІ 

 

(до 150-річчя від дня народження) 

 

Серед багатьох імен волинян, які заслуговують на увагу при 

викладанні курсу волинезнавства, вагомим є ім’я А. Ю. Кримського – нашого 

земляка. Він, нащадок бахчисарайського татарського роду, народився 

3(15) січня 1871 року у Володимирі-Волинському – одному з найдавніших 

культурних центрів Волинської області.  

Агатангел Юхимович був видатним лінгвістом, славістом і 

орієнталістом, поетом і письменником, знав багато мов. Його наукові праці 

відомі в усьому світі. 

Вітаючи всіх учасників краєзнавчо-педагогічних читань із ювілеєм 

ученого, варто підкреслити необхідність дослідження і вивчення його 

життя і творчості. На прикладі досягнень А. Кримського слід формувати 

наполегливість і прагнення до знань в учнів. Важливим є вивчення тих 

шляхів, які допомогли розвинути здібності хлопця під час навчання у 

Звенигороді, Острозі, в Колегії Павла Ґалаґана, Московському 

університеті. 

Світогляд А. Кримського формувався під впливом прогресивної 

європейської літератури, ідей революційних демократів, М. Драгоманова, 

Т. Шевченка. Він співпрацював з М. Павликом і І. Франком. Зокрема, із 

М. Павликом підготував хрестоматію з історії середніх віків. Займався 

краєзнавчими дослідженнями. Вчений постійно виступав з науковими 

рефератами, які вказували на його ерудицію і глибокі знання. З 1918 року, 

після переїзду до Києва, він стає одним з організаторів Всеукраїнської 

академії наук (ВУАН) і її неодмінним секретарем. 

У 1930 році Агатангел Юхимович підпав під хвилю чисток у зв’язку з 

процесом СВУ і став безробітним. Втім, він продовжував працювати за 

власними планами. Йому доручили керувати аспірантами і навіть 

підвищили платню. У 1940 році нагороджений орденом Трудового 

червоного прапора, одержав звання заслуженого діяча науки. 

У 1941 році А. Кримського заарештували як нібито ідеолога 

українських націоналістів. Під час допитів він тримався гідно: ні на кого 

не вказав і нічого не визнав. Його вивезли до Кустаная, де 25 січня 

mailto:bgv1946@ukr.net
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1942 року він помер у в’язниці № 7. Реабілітовано А. Кримського посмертно 

23 травня 1957 року. 

Усе життя вченого є прикладом подвигу на ниві науки. У Володимирі-

Волинському вшановано його пам’ять. У педколеджі його імені створено 

музей-аудиторію, на центральному корпусі – пам’ятна дошка і перед входом – 

пам’ятник. Ім’я вченого включено у перелік тих постатей, які заслуговують 

на дослідження і вивчення їх життя й діяльності з позицій патріотичних, 

гуманістичних, а також людської гідності, трудолюбності, досягнення мети 

у науці. 

 

 
 

2019 р. Учасники конференції до 80-річчя Володимир-Волинського педагогічного коледжу  

імені Агатангела Кримського у музеї А. Кримського 
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ВЧЕНИЙ І СПЕЦСЛУЖБА 

 

Розглядається життя і творчість Агатангела Кримського крізь призму 

стеження за ним органами політичного розшуку Російської імперії. 

Ключові слова: А. Кримський, жандарми, цензура, «охранка», нагляд. 

 

У тоталітарній чи авторитарній державі спецслужби відіграють украй 

важливу роль, окрім безпекової функції, будучи посередником між владою і 

суспільством, нейтралізують та знешкоджують усе те, що становить 

небезпеку для влади, може нею стати чи просто – видається їй 

небезпечним.  

Яскравим прикладом цього є доля геніального українського вченого 

Агатангела Кримського. Він не бажав брати активної участі у визвольному 

русі початку ХХ ст. й навіть вказував на власну нездатність поєднувати 

наукову і громадську роботу, бажаючи боротися за Україну по-своєму. 

З цього приводу цілком слушні міркування С. Павличко та Ю. Шеремети, що 

політичні мотиви проглядаються у його науковій та художній творчості. 

Врешті, через ставлення до української мови він прийшов до політичних 

ідей [11, с. 237; 18, с. 190–191]. 

Під софіти спецслужб, за образним висловом В. Попика, він потрапив 

ще у юнацькі роки і ця увага до неординарної людини закінчилась 

трагічною загибеллю. Звісно, стеження і нагляд за мислителем, своєрідну 

спецслужбістську інтерпретацію його життя та творчості неможливо 

висвітлити в одній публікації, тому зупинимось лише на кількох аспектах 

його перебування в полі зору цих структур у дореволюційний період. 

Немає сенсу повторювати, що в Російській імперії щодо українців 

цілеспрямовано проводилась політика етноциду. Тож Кримський, котрий з 

дитячих років позиціонував себе українцем, не міг не потрапити у поле зору 

і Корпусу жандармів, і Департаменту поліції. Ще навчаючись у колегії 

Ґалаґана, Кримський зближується з відомим революціонером 

П. Тучапським, знайомиться із літературою Галичини, а навчаючись 
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в інституті, починає листуватися із Франком та Павликом, які стали 

надсилати йому часопис «Народ», дописувачем якого він згодом став. 

Це було геть не безневинне заняття. Адже часопис був друкованим органом 

Русько-української радикальної партії [2, с. 80]. Більше того, ставши 

студентом, опинився за крок від арешту. 

Як згадував учений в автобіографії, у поле зору «охранки» він потрапив 

уже на третій місяць свого студентства. Причиною цього стало листування 

із київськими революційними студентськими колами, Драгомановим і 

Франком за кордоном. Ба більше, Франко мав вплив на ідейне формування 

Кримського. Тож О. Василюк, аналізуючи їх листування, робить висновок, 

що той обережно керував молодим ученим, даючи змогу самостійно 

розібратися в різних течіях галицьких партій [2, с. 80; 6, с. 19; 7]. Зауважимо, 

що прізвище Франка перебувало в «Алфавіті» російського політичного 

розшуку. Це означало, що всі його листи обов’язково перлюструвались, а 

імена адресатів та адресантів установлювали жандарми. 

Додамо, що згаданий журнал «Народ», а згодом і заборонене «Діло» 

спеціально для Кримського друкувалися на тонкому цигарковому папері й 

надсилалися в закритих бандеролях під виглядом звичайної 

кореспонденції [6, с. 17–18; 11, с. 221]. А молодий студент, котрий, як 

бачимо, і так потрапив у поле зору політичного розшуку, за рекомендацією 

П. Тучапського знайомиться із демократично налаштованими студентами 

Петровсько-Разумовської академії Любеницьким, Тушканом і Яневським, 

стає членом нелегального гуртка «Українська громадка». Гурток об’єднував 

студентів з України незалежно від їх походження та національної 

належності, був свого роду земляцтвом і займався пропагандою ідей 

соціалізму в драгомановському дусі. Більше того, будучи тоді апологетом 

творчості М. Драгоманова, членство у «Громадці» А. Кримський використав 

на збір коштів для видання його творів [6, с. 17, 19]. 

Цілком закономірно, що невдовзі з Кримським тісно зблизився якийсь 

Нестор Яворовський – галичанин, активний пропагандист соціалістичних 

ідей і – агент Московського охоронного відділення.1 Стеженням керував 

знаменитий у жандармських колах ротмістр Бердяєв, що також є доволі 

показовим.  

Яворовський та інші агенти (поки що – невстановлені) характеризували 

молодого студента як керівника організації, а в охранці навіть стали вести 

мову про «гурток Кримського», хоча сучасні дослідники вважають це 

перебільшенням. Надійним помічником нашого героя стала К. Іонова, про яку 

у відомій праці М. Меньщиков пише доволі туманно, зауважуючи, що її дійсна 

роль залишилась йому невідомою [9, с. 81–82; 6, с. 17]. 

                                                           
1
 Вірогідно, саме він був агентом Васильєвим, на донесеннях якого базувалася справа «Української 

громадки». 
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Отож, коли в грудні 1889 р. А. Кримським зацікавився вже Департамент 

поліції, точніше – звернув увагу на перлюстровані листи якогось «А. Кр.», 

то на запит керівництва з вимогою встановлення особи неблагонадійного, 

московська «охранка» відповіла негайно. І надалі стеження здійснювалося 

вже під керівництвом найвищого імперського розшукового органу. 

Жандармів особливо турбувало поширення гуртківцями української 

літератури, до речі, цілком легальної. При цьому їх «керівник» брав активну 

участь в обговоренні політичних проблем, даючи поради, зокрема, щодо 

необхідності об’єднання різних галицьких політичних структур. Як свій 

великий успіх «охранка» розцінювала те, що через свого агента біля 

А. Кримського в травні 1891 р. вона роздобула і передала до Департаменту 

поліції програму РУРП [18, с. 190; 9, с. 81]. 

Окрім агентурних повідомлень, «охранка» отримувала і повідомлення 

від добровільних донощиків, але у 1892 р., склавши детальний і вичерпний 

політичний портрет Кримського, її московський начальник запропонував 

негласний нагляд за ним припинити. Щоправда, Департамент поліції 

погодився із цією пропозицією аж у 1895 році [9, с. 82] – вірогідно, через 

новий статус піднаглядного. Із чином 10-го рангу він прикомандировується 

до Азіатського департаменту цієї установи та вирушає у закордонне 

відрядження. Щоправда, з академічною, а не дипломатичною місією. 

Від свого покликання вченого А. Кримський не відходив ніколи. До речі, 

письменник Євген Білоусов пише і про його допит. Книга, звичайно, 

художня, але побудована на багатющому фактичному матеріалі, тож цілком 

може бути прийнята за факт [див.: 1]. 

Справа на нього поновлюється у 1898 р., коли Київське ГЖУ викриває 

«Комітет молодої України» [14, А.17]. Ця надзвичайно цікава справа, 

фігурантами якої була більшість діячів української культури2, є предметом 

окремого дослідження. Ми лише зазначимо, що при розробці зв’язків своїх 

об’єктів київські жандарми дізнались про якогось «А. Є.» з Лазаревського 

інституту східних мов.  

Відповідь на своє відношення, надіслане в грудні 1898 року до 

московської «охранки», київське ГЖУ отримало лише в березні наступного 

року. Щоправда, московські жандарми попрацювали і дали відповідь на усі 

запитання, надавши інформацію про студентів старших класів та 

розшифрувавши загадкові ініціали, які «швидше за все стосувалися 

викладача арабської мови Агатангела Єфимовича Кримського», давно 

відомого українофіла [14, А.85]. 

                                                           
2
 У справі фігурують кур’єри, зв’язкові, власники конспіративних квартир і організатори підпільних 

друкарень. І, які ж це прізвища! Русов, Шраг, Рильський, Сташенко, Міхновський, Шемет та багато 

інших. А власниками конспіративних квартир, де зберігалась і нелегальна література, були 

М. Коцюбинський та М. Лисенко. 
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Аж у 1900 р. Департамент поліції втратив інтерес до цієї організації, 

але без нагляду вчений не лишився. Відкинувши кар’єру чиновника 

впливового відомства та обравши шлях науковця, з точки зору жандармів, 

він знову потрапляє у «зону ризику». В умовах політичної нестабільності 

влада намагалася контролювати громадську думку. Вищі ж навчальні 

заклади, будучи місцем зосередження інтелектуальних сил, безумовно, 

впливали на формування громадського руху, передаючи свої погляди на 

досить широкі верстви, особливо з початку ХХ ст. За таких умовах 

благонадійність професора була надзвичайно важлива для влади. 

Департамент поліції навіть завів цілу справу «Про професорів, що 

дотримуються лівого спрямування», куди стала стікатись відповідна 

інформація. 

Тож під «ковпаком» політичного розшуку перебував чи не весь 

викладацький склад вищих навчальних закладів. Тим більше, А. Кримський, 

історичні й, особливо, філологічні праці якого стали формою національного 

радикалізму, базою «українського сепаратизму» [12, с. 17–18]. Сам факт 

розгляду проблематики мови, існування якої заперечувалось на офіційному 

рівні, був підозрілим. На сьогодні відомо вже кілька десятків циркулярів 

Департаменту поліції, у яких вказується на небезпеку об’єднання зусиль 

галицьких та наддніпрянських українців, необхідність протидії такому 

об’єднанню. Тим часом наукова робота Кримського значною мірою велась 

як складова такої загрози. Більше того, славу знавця української мови і 

культури Кримський здобув саме взявши участь у так званій азбучній війні, 

що спалахнула з приводу вироблення спільного для всіх українців 

правопису [6, с. 24; 13, с. 55]. До речі, саме «Українську граматику» 

А. Кримського у своїй жорсткій боротьбі проти П. Струве взяв за основу 

В. Ленін, що також не сприяло покращенню ставлення влади до нього.  

Водночас учений гостро полемізує із шовіністичною концепцією 

А. Соболевського (епігона Погодіна), котрий відмовляв українцям у праві на 

будь-який зв’язок зі спадком Київської Русі, висміює псевдоісторичні 

писання, що публікувались у «Галицько-російському віснику», до речі – 

рупору царизму на західноукраїнських землях. Більше того, Кримський 

пише статті на пошану то Драгоманова, то Лисенка («демона українського 

сепаратизму», у жандармському трактуванні), суворо засуджує 

національний конформізм. У цьому контексті його статтю «Чому Олекса 

Стороженко покинув писати по українськи?», опубліковану в 1901 р., можна 

навіть вважати протиурядовою. 

Врешті, з огляду на таке фрондування, окрім негласного нагляду, до 

Кримського починають вживати і процесуальні дії, викликаючи його 

на допити та для отримання офіційних пояснень. У 1903 р. професор 

Кримський змушений виправдовуватись перед цензурою з приводу даного 
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ним дозволу студентам користуватися його правом безцензурного 

отримання книг з-за кордону на адресу Товариства любителів 

природознавства, антропології і етнографії, членом якого він був. 

Наступного року запрошений вже у жандармське управління, де йому 

показали літографований курс лекцій з підкресленими крамольними 

місцями, як згодом згадував сам учений, «що їх можна було витолкувати як 

засуд монархічної влади в порівнянні з республіканською», та попередили, 

що він ризикує втратити не лише кафедру, а й взагалі право викладати у 

вищих навчальних закладах. У 1907 р. йому довелося виправдовуватись на 

звинувачення в богохульстві. Що характерно, А. Кримський, глибоко 

віруюча людина, у 1909 р. за поданням духовної цензури навіть був 

відданий до суду. Той його, щоправда, виправдав [6, с. 62–63; 7]. 

Одним із критеріїв, за яким учений міг потрапити під жандармський 

нагляд, була приналежність до «Академічного союзу». А А. Кримський був 

не те що членом, а одним із співзасновників цієї організації ліберальної 

професури, ставши у ній, на запрошення професора О. Веселовського, 

представником від Лазаревського інституту. А там потоваришував із 

видним діячем кадетської партії В. Вернадським [5; 3, с. 18–19]. 

Після судового виправдання науковець чомусь сподівався, що 

жандарми залишать його у спокої. Важко сказати, на чому базувались ці 

надії, адже сама лише його художня творчість не давала жодних підстав для 

такого оптимізму. Скажімо, у романі «Андрій Лаговський» він навіть 

висловлює прихильність до революційного терору. Зайве казати, що уся 

його творчість проходила в безперервній боротьбі з цензурою, дії якої в 

Україні проти українських творів завжди були більш жорсткими, аніж в 

інших регіонах імперії. 

Зокрема, українські твори тут розглядалися Київським відділенням по 

іноземній цензурі, що також доволі красномовно. Звісно, тотальної 

заборони українського слова все ж не було, адже така заборона виявилася б 

нездійсненною. Інша річ, що мова зводилась до примітиву. Дозволявся 

випуск дрібнопобутових творів того жанру, що зараз отримав назву 

«шароварництва». Таким чином, створювалося враження про всю 

українську культуру як про хуторянство. І навіть у побутових творах 

викреслювалось усе, що могло хоча б нагадати про такі сторінки 

українського минулого, які були окремі від російської історії, вказували на 

відмінність українців від росіян. Та й коли твори українською дозволялися, 

то робилося усе, щоб її максимально спотворити, вказавши на вторинність. 

А в інших випадках, коли заборонити стовідсотково етнографічну працю, 

без жодного навіть натяку на політику, змоги не було, її таки намагалися 

хоч якось обмежити, щоб читачами були тільки освічені кола, котрі й так 
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знали, що в українців раніше була історія відмінна від росіян, але аж ніяк не 

інші. 

Доволі влучного удару завдала цензура по журналу «Житє і слово». 

Вона дозволила поширення видання в імперії, а потім (як, до речі, й 

передбачав А. Кримський) заборонила його. При тому, що видавець – 

І. Франко – виключив із нього будь-яку політику, щоб той міг вільно 

поширюватися в Росії [4]. 

У ряді випадків цензори готували аналітичний висновок, де 

розглядали життя і творчу діяльність автора. Перше знайомство цензури з 

А. Кримським відбулося з появою його ранніх творів на сторінках журналу 

«Зоря». Воно не мало конкретного характеру, і характеристика давалась в 

контексті редакційної політики «Зорі». Більш персоніфікованим нагляд 

став із 1892 р. І переважна більшість запропонованих до розгляду творів, 

через виявлені в них українофільські тенденції, підлягали не те що 

забороні, а забороні категоричній. Його твори скорочувались більш ніж 

наполовину, робились різні перешкоди для їх перевидання. До речі, 

О. Купчинський, аналізуючи цензурну політику, зробив обґрунтований 

висновок, що найбільш небезпечним для царату Кримський був якраз як 

письменник [8, с. 70–71]. 

Скажімо, дуже детально цензор розібрав категорично заборонений 

твір «Про поганого жида». У ньому цензурний комітет побачив «виклад, 

що характеризує у невигідному світлі дворян» і розпалювання ненависті 

до них. До речі, цензурі цей твір був уже відомим із публікацій у Галичині. 

Факт такої обізнаності для нас також доволі красномовний. Наостанок 

підсумовувалось: «Такого роду оповідання навряд чи можуть надати 

здоровий  харч  для  умів  читачів  малоросів,  українофільські  тенденції 

яких ще достатньо сильні у певній частині малоросійського 

суспільства» [15, спр. 297, А.229; 8, с. 71, 74]. І непереборний бар’єр 

ставився для тих творів А. Кримського, що призначались для широкого 

читача. Наприклад, у 1901 р. на прохання видавця О. Лотоцького про 

публікацію вже раніше дозволених і опублікованих в окремих збірниках 

оповідань роздратований цензор Головного управління у справах друку 

МВС Тучапський зауважив, що якщо одне оповідання, «згадане вище», і 

було дозволене серед маси іншого нешкідливого матеріалу, то це ще не 

дає йому права з’являтися на світ у невеликій брошурці, доступній за 

ціною і викладом для простого народу. Не можна не зауважити, що дещо 

раніше схоже явище простежувалось і в цензурній практиці австрійських 

властей. Натомість, даючи дозвіл на публікацію збірки поезій «Пальмове 

гілля» у 1902 р., цензор Федоров наголосив, що вірші професора «написані 

винятково для інтелігентного читача» [8, с. 71, 74–75]. 
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А. Кримському доводилося писати езоповою мовою. Водночас він не 

цурався і нелегальних видань. Особливо під час Першої російської 

революції 1905–1907 рр. Тоді студенти Лазаревського інституту випускали 

нелегальний журнал «Окови», в одному із випусків якого за 1907 рік 

опубліковано сатиричний вірш Кримського «Казка про білого бичка», де за 

зразком відомого віршика «У попа була собака» висміювалась Дума та 

відповідна політика царського уряду. Своєрідним викликом владі слід 

вважати термінову публікацію учбового посібника «Арабська поезія в 

зразках і нарисах», у передмові до якого автор недвозначно засудив дії 

чорносотенців, про яких висловився відверто зневажливо, а козаків-

карателів порівняв із яничарами [6, с. 63–64]. 

Вірогідно, із цього часу листування А. Кримського також потрапляє до 

«Алфавіту» перлюстрації. Зокрема, франкознавець С. Вівчар наголошує на 

небезпеці зберігання листування Кримського з Франком. При тому, що саме 

через нього (з використанням псевдоніма) йшло листування Каменяра з 

К. Фрейтагом. Іноді той усе ж дозволяв надсилати на власну адресу 

українські часописи, бо вважав, що поліції буде важче довести, що це саме 

він є передплатником цих видань [4]. 

Узагалі, під час революційних подій громадянська позиція 

А. Кримського проявилась доволі активно. Він вивчав настрої на околицях 

імперії, вів боротьбу проти концепції, буцімто російські мусульмани менш 

готові до парламентського життя, аніж російські селяни. Викриває 

колонізаторську шовіністичну політику польської шляхти в так званій 

Холмській Русі, водночас позитивно відгукуючись про боротьбу з 

польськими шовіністами в Галичині, гостро засуджує колоніальну політику 

царизму в східних країнах. 

За даними київського губернатора, у квітні 1906 р. професор проживав у 

Звенигородці, де отримав дозвіл видавати науковий журнал 

«Звенигородщина з погляду фольклорно-лінгвістичного» із задекларованою 

винятково академічною метою, але – двома мовами. А в листах друзям 

наголошував, що в провінції переважають не конституціоналістські, а 

революційні настрої, причому висловлює співчуття аграрним заворушенням 

та засуджує «драгунське нашестя» [15, спр. 420, А.1-2; 3, с. 19; 6, с. 67]. 

Судячи з листування, у 1908 р. А. Кримський досить серйозно розглядав 

ідею переїзду до Харкова та влаштування на роботу в Харківський 

університет. Хоча цей переїзд і не відбувся, київська «охранка» завела на 

нього окрему наглядову справу, а з 1909 р. в жандармському листуванні він 

проходив за списками членів київської «Просвіти» [16; 17, А.190]. 

У 1910 р. на одному із концертів, організованому Товариством 

слов’янської культури в Москві, академік Корж познайомив Кримського 

із Петлюрою. На думку С. Павличко, у ближчу співпрацю це знайомство 
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не переросло. Щоправда, Д. Миронюк називає його серед авторів 

«Украинской жизни» [11, с. 26; 10, с. 420]. 

Показовими є також заборони щодо відзначення сторіччя від дня 

народження Т. Г. Шевченка. Тут ми спостерігаємо цікаву тенденцію. 

Категорично заборонялись усі заходи, заплановані в Україні. При цьому до 

торжеств в інших регіонах імперії, як видно з мемуарів В. Джунковського, 

влада ставилась більш нейтрально. Тим не менше, коли мова зайшла про 

участь у них А. Кримського, було заборонено як написану ним статтю, так і 

проведення відповідних вечорів, які вчений таки провів, але – нелегально. 

У роки Першої світової війни до усіх підозр на адресу А. Кримського 

додався ще й контррозвідувальний аспект, оскільки той активно 

зустрічався із кримськотатарськими діячами – потенційними шпигунами, в 

уяві можновладців. А наприкінці 1916 р. він встановлює особисті контакти 

із Максимом Горьким, який тоді вирішив опублікувати серію книг про 

минуле та сьогодення українського народу [6, с. 71]. 

Отож, А. Кримський, хоча й не був революціонером, але як людина з 

активною громадянською позицією та переконаний демократ не міг не 

співчувати визвольному рухові, отже не зазнавати жандармських утисків. 

Його переконання активно проявились у роки Лютневої та Жовтневої 

революцій. Вони ж, не останньою мірою, спричинили трагічну загибель 

ученого в умовах термідору від рук нової реінкарнації жандармів. 
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https://frankolive.wordpress.com/2018/01/02/%d1%96%25d%200%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%25%20bd%d0%ba%d0%be-%d1%20%82%20%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%20%b5%25d%200%bb-%d0%ba%d1%80%25%20d0%25%20b8%d0%25%20bc%20%25%20d1%81%20%d1%258%20c%d0%20%ba%25%20d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96/?fbclid=IwAR3GRJRHuo3bxi-BQgC%20ZZD70zFT%20iHI%20tSoHEnNEOmntVQy3gDWi5lPTopZKI
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ВПЛИВ ПЕДАГОГІКИ  

НА НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД А. КРИМСЬКОГО 

 

В українській науці та культурі кінця XIX – першої половини XX ст. чільне 

місце належить  Агатангелові Кримському. Історик, філолог, педагог, 

сходознавець, етнограф, письменник, поет, літературний критик, перекладач – 

ось (мабуть, таки неповний) перелік основних напрямів його діяльності.  

Агатангел Юхимович Кримський народився 3 (15) січня 1871 року в 

місті Володимирі-Волинському Волинської губернії. Батько Юхим 

Кримський, за фахом – учитель історії та географії, переїхав до Володимира-

Волинського незадовго до народження сина. Таким чином, він виріс, як 

зараз кажуть, у педагогічній родині. За виданий Кримським-старшим 

підручник з географії для двокласних шкіл автор отримав гонорар, що є 

визнанням його педагогічного хисту. 

Вже в три роки Агатангел під впливом батька навчився читати, а ще 

через два роки віддав сина до звенигородського училища, де той провчився 

п’ять років (1876–1881). Ще тоді йому духовним дороговказом стала 
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батькова бібліотека. З дитячих літ сформувалася невгамовна пристрасть до 

читання, що супроводжувала його все життя. Потяг до книг був у нього 

такий непереможний, що призвів до захворювання очей. Батько – викладач 

історії в гімназії – мусив відбирати, ховати від нього книги. 

В автобіографії А. Кримський згадує: «Коли мені було 5 років, мене 

оддали вчитися у Звенигородське городське училище, і там я вчився п’ять 

год, до 1881 року. В тім році мене оддали в Острозьку прогімназію. В Острозі 

я жив під доглядом своєї старенької тітки, а це була мені й на руку ковінька: 

тітка завідувала чималою публічною бібліотекою, в котрій я міг безборонно 

сидіти зрана до вечора. Перед тим, ще в Звенигородці, я міг читати тільки 

крадькома, бо батько, шануючи мої очі, попросту одбирав у мене кожну 

книжку, яку я ладився читати» [7]. 

Згодом А. Кримський продовжив засвоювати науки в Острозі (1881–

1884) та Другій київській гімназії (1884–1885). Після чого він потрапив за 

конкурсом до славної на всю Україну Колегії Павла Ґалаґана (1885–1889). 

Ще до гімназії здібний до філології школяр вивчив крім тодішніх 

«салонових» мов – польської та французької, ще й англійську та німецьку. 

В часи навчання у Колегії цей список він доповнив грецькою, італійською і 

турецькою мовами, а раніше добре опанував і шкільну латину. Хоча в листі 

до Б. Д. Грінченка про взаємини із педагогами писав: «Потім, за останні два 

роки мого побуту в колегії, стає мені ще гірше. Досі я, правда, відчував гніт 

педагогів, але не так сильно, тепер же він мені став нестерпучий» [6, с. 61]; 

«Там гніт вихователів бува нестерпучий, бо вони мають змогу залізати 

своїми брудними пальцями в душу вихованця і прикладати до неї свої 

психологічні міркування» [6, с. 62]. 

Після закінчення навчання в Колегії Ґалаґана зацікавленість мовами 

Сходу привела А. Кримського до Лазаревського інституту східних мов у 

Москві. З цим закладом пов’язано майже 30 років його активного науково-

педагогічного життя (1889–1918). Там Агатангел Юхимович отримав 

ґрунтовний вишкіл орієнталіста, а пізніше став професором. Основними 

дисциплінами для нього стали арабська філологія, іслам та арабська 

література. Крім того, він вивчив перську, а також турецьку мови та 

літератури (1889–1892).  

По закінченні курсів у Лазаревському інституті А. Кримський, не 

пориваючи з україністичними захопленнями, пройшов повний курс 

славістичних студій на історично-філологічному факультеті Московського 

університету (1892–1896). Він мав надію поглибити свої знання в цьому 

освітньому закладі, але науковий рівень викладачів його розчарував: 

«Не подобається мені університет! Я й інститутом був незадоволений, але 

тоді я себе втішав гадкою, що незабаром перейду до у[ніверсите]ту, 

де професори кращі. Перейшов і не бачу нічого кращого. Те, чого я шукаю 
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в професорах, не є відомості: таку річ я й самотужки здобуду; я ж шукаю 

научності, не ерудиції. Нові товариші теж мене обдурюють: це якісь 

хлоп’ята. Нудно!» [6, с. 97]. Проте по закінченні університету він отримав від 

Лазаревського інституту дворічний грант, який використав для поїздки до 

Лівану (1896–1898). 

Високий педагогічний професіоналізм А. Кримський вбачав у свого 

вчителя П. Г. Житецького, з яким постійно листувався: «Я повсігда раз у раз 

згадував за Вас, мого незабутнього вчителя. Адже мої громадські 

пересвідчення й ідеали повиростали з тих гадок, які Ви мені прищепили, 

коли я був школярем, а останнім часом я знов ізробився Вашим учеником: в 

сфері філології» [6, с. 126]. Він цікавився особливостями розвитку шкільної 

освіти в різних країнах і ділився враженнями зі своїм учителем. 

Перебуваючи в Бейруті, в листі до П. Г. Житецького писав: «Православних 

шкіл добрих немає, православні діти мусять іти до ієзуїтів … з дитячих літ 

привчаються кривити душею: у школі воно ніби католик, а в дома лає 

католиків, а знов піде до школи – знов католикує. Найвище духовенство в 

православних – греки, а тії, звісне діло, не хотять дбати про школи, бо як 

просвітиться народ, то не так легко буде його визискувати» [6, с. 126].  

У 1918 році, коли Українську Державу очолив гетьман Іван 

Скоропадський, А. Кримський повернувся до Києва на запрошення 

академіка В. Вернадського для створення Національної академії 

наук. Концепція створення Української академії наук,  сформульована її 

творцями, передбачала повну незалежність Академії від будь-якого впливу 

з боку державних органів на її внутрішнє функціонування. Змінилося і 

життя академіка А. Кримського: розбудовуючи Академію наук на посту 

неодмінного секретаря, він водночас боровся за неї. Важко знайти серед 

академічної інтелігенції людину, доля якої так тісно перепліталася з долею 

самої Академії, як це сталося з ним. Архівні документи свідчать, що та чорна 

смуга, яка простяглася впродовж усього життя й привела його до трагічної 

загибелі, проявилася саме в 20-ті роки, коли Академія наук, інтересами якої 

він жив, поступово втрачала автономію.  

Появу сучасної української літературної мови А. Кримський пов’язував 

із періодом XVIII–XIX ст., діяльністю І. Котляревського, П. Гулака-

Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка та інших. Сьогодні 

потрібно оцінити титанічну працю науковця на ниві українського 

мовознавства, його високий рівень національної свідомості, національного 

духу, патріотизму. А. Кримський опублікував наукову працю «Украинская 

граматика» у двох томах (1907–1908 рр.). Вивчав також історію української 

літературної мови: «Филология и погодинская гипотеза» (1898–1899 рр.), 

«Древнекиевский говор» (1906 р.), «Українська мова, звідкіля вона взялася і 

як розвивалася» (1922 р.) та ін. Актуальними для нас є також статті вченого 
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про вироблення українського правопису, зокрема «Про научність 

фонетичної правописі» (1896 р.), «Чи справді важко вивчити правопис з ї?» 

(1908 р.; видана як додаток до брошури Б. Грінченка «Три питання 

українського правопису»), «Нарис історії українського правопису до 

1927 року» (1929 р.). Його праця «Нариси з історії української мови та 

хрестоматія з пам’ятників письменської староукраїнщини ХІ–ХVІІ вв.» (1924 р.), 

написана у співавторстві з О. О. Шахматовим, по суті, була першим у ХХ ст. 

посібником для вищих освітніх закладів з історії української мови [6]. 

Найрізноманітніші аспекти наукової діяльності А. Кримського 

розкривають його взаємини з М. Драгомановим, І. Франком, Лесею 

Українкою, О. Кобилянською, Б. Грінченком. Так, розглядаючи літературні 

взаємини Агатангела Юхимовича з Лесею Українкою, передусім слід мати 

на увазі близькість їхніх мистецьких та громадсько-політичних інтересів. 

Дивний на перший погляд збіг багатьох біографічних моментів цих двох 

велетів української культури: народилися на Волині, пройшли одну школу – 

Драгоманова, Франка, перші літературні кроки – у львівській «Зорі». 

А. Кримський – автор понад 500 статей і бібліографічних списків, 

присвячених письменникам, ученим, суспільним діячам, установам, країнам, 

національностям для різноманітних енциклопедичних видань. Діяльність 

Агатангела Юхимовича не вичерпується науковими працями. У вітчизняній і 

світовій культурі він добре відомий як письменник і перекладач. Він є автором 

роману «Андрій Лаговський», численних поетичних і прозових творів, що 

увійшли до збірок «Пальмове гілля», «Бейрутські оповідання», «Повістки й 

ескізи з українського життя». Неперевершеними є його переклади творів 

Антари, Омара Хаяма, Сааді, Гафіза, Міхрі-хатун та ін. 

Однак репресивні органи тоталітарної влади не забули про опального 

академіка. Вже через пів року після всенародного відзначення 70-літнього 

ювілею вченого і нагородження його орденом Трудового червоного 

прапора (15 січня 1941 р.), в липні 1941-го вченого безпідставно 

заарештували (слідча справа № 148001) за участь в неіснуючій 

контрреволюційній організації «Спілка визволення України». 

Закінчив життєвий шлях А. Кримський у тюремній лікарні 25 січня 

1942 р. в місті Кустанай у далекому Казахстані – гідно, як і жив. У 1957 році 

реабілітований. А в 70-х роках минулого століття Організація Об’єднаних 

Націй з питань освіти, науки і культури внесла його ім’я до переліку 

видатних діячів людства. 

Світова та вітчизняна громадськість глибоко шанує видатного 

вченого-енциклопедиста А. Кримського за його внесок у розвиток науки 

й культури. А загадковість постаті та його унікальний талант викликає у 

наш час захоплення. Все життя  присвятивши Україні, він лише тепер 

виходить із сутінків забуття та лишається неперевершеним за глибиною 
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знання мов, культур, історії різних народів. Сучасникам треба по-новому 

оцінити титанічну працю А. Кримського на ниві українського мовознавства, 

славістики, сходознавства, його високий рівень національної свідомості у 

150-ті роковини від дня народження. Геній не підвладний часові. 
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ГЕНІЙ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
 

Розглядаються основні етапи життєвого шляху А. Ю. Кримського, його 

дружба з відомими українськими письменниками. Висвітлено особливості творчої 

спадщини всесвітньо відомого вченого. 

Ключові слова: Агатангел Кримський, сходознавець, поліглот, творча спадщина. 

 

Постановка проблеми. П’ятнадцятого січня 2021 р. громадськість 

відзначила стоп’ятдесятиліття з дня народження всесвітньо відомого 

вченого, історика, письменника, перекладач-поліглота та громадського 

діяча Агатангела Юхимовича Кримського. Його творча спадщина становить 

майже тисячу праць, серед яких – монографії, підручники, статті, 

повідомлення, рецензії, оригінальні та перекладні художні твори. Науковий 
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доробок ученого-сходознавця настільки цікавий і багатогранний, що й 

через сотню років є об’єктом досліджень, взірцем для наступних поколінь. 

Аналіз джерельної бази свідчить, що діяльність академіка А. Кримського не 

вичерпувалася науковим складником, а поєднувала також організаційно-

громадську та викладацьку діяльність. 

Метою дослідження є аналіз життєвого шляху і творчої спадщини 

А. Ю. Кримського. 

Результати дослідження. Агатангел Юхимович Кримський – всесвітньо 

відомий учений, багатогранна особистість, відома феноменальними 

здібностями поліглота та безцінним внеском у літературу. За походженням 

він – кримський татарин, народився 15 січня 1871 року в місті Володимирі-

Волинському. Його батько Юхим Степанович – літератор, видавець та педагог. 

Через декілька місяців після народження сина Юхим переїхав на роботу до 

Звенигородки, на південь від Києва, і за гроші, які заробив завдяки виданню 

підручника з географії для двокласних шкіл, побудував свій дім [2, с. 10]. 

Суттєвою особливістю життєвого шляху А. Кримського було постійне 

прагнення знань, самовдосконалення. Розвитку його природних здібностей 

сприяло те, що вже у трирічному віці він читав книжки. У п’ять років 

А. Кримський розпочав здобуття освіти у Звенигородському училищі. 

Значний вплив на формування його особистості мала велика батькова 

бібліотека. Перечитавши велику кількість книжок, дуже попсував свій зір і, 

на відміну від однолітків, у дванадцять років був фізично відсталий. 

У 1881 році розпочав навчання в протогімназії міста Острог, де у нього 

з’явився нахил до вивчення іноземних мов (німецької, англійської і 

французької). У 1885 році, ставши стипендіатом Колегії Павла Ґалаґана, 

вражав учителів знанням десяти мов, хоча на той момент йому 

виповнилося лише 18 літ. За своє життя академік А. Кримський оволодів 

близько шістдесятьма мовами. 

Під час навчання у Лазаревському університеті в Москві Агатангел 

Юхимович привернув до себе увагу барона фон Розена. Саме ця зустріч 

подарувала юнакові можливість здобувати освіту на східному факультеті 

Петербурзького університету. Але А. Кримський відмовився від пропозиції, 

аргументуючи тим, що для нього це б означало зректися своїх 

україністичних інтересів і присвятити себе винятково сходознавству. 

Піти на таку жертву юнак не міг, адже українське життя, на його думку, 

вимагало його безпосередньої участі. 

Після закінчення Лазаревського університету рада одноголосно 

прийняла рішення залишити А. Кримського на кафедрі арабської філології 

для підготовки до професорського звання. Наприкінці XIX століття він 

склав одночасно магістерські іспити в університетах: у Петербурзі – 

з арабістики та в Москві – зі слов’янської філології [3, с. 73]. 
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У 1899 році вперше вийшли друком поезії А. Кримського у львівському 

часописі «Зоря», а через рік – оповідання. Відтоді перекладач-поліглот 

регулярно друкував українською мовою твори арабської літератури, 

перську лірику. Відтак через літературну діяльність у нього зав’язалися 

дружні стосунки з О. Барвінським, Лесею Українкою, М. Павликом, І. Франком. 

Одним із найголовніших у житті А. Кримського було знайомство з 

Іваном Франком. Їхня дружба розпочалася, коли галичанин вирішив 

опублікувати перекладені А. Кримським зі східних літератур твори у своєму 

журналі «Житє і слово». Згодом Агатангел Юхимович написав рецензію до 

першого випуску цього журналу та багаторазово допомагав видавництву 

матеріально. Наприкінці XIX століття відправив до Львова нарис «Доктор 

Іван Франко», зробивши спробу цілісного аналізу двадцятип’ятирічної 

літературної спадщини Франка. Але цю працю А. Кримський не завершив [1]. 

Неможливо оминути також спілкування вченого з Лесею Українкою. 

Їх об’єднували спільні інтереси. А. Кримський часто критикував написані 

поетесою твори ще до їх публікації. На знак поваги і вдячності Леся 

Українка присвятила своєму другові п’єсу «В катакомбах». 

Важливе місце в житті А. Кримського займала дружба із письменником 

Б. Грінченком, яка розпочалася ще під час навчання Агатангела у 

Лазаревському університеті. У Москві вони організували випуск лубочних 

видань, тобто етнографічних творів низької вартості, орієнтованих на 

масового читача. Зауважимо, що, незважаючи на дружбу, історик та 

письменник в основному мали протилежні позиції з наукових та 

літературних питань. 

Аналіз джерельної бази дозволяє стверджувати, що науковий доробок 

А. Кримського відрізняється різноплановістю та унікальністю. Він написав 

тисячі праць з етнографії, слов’янознавства, української мови, східного, 

українського та слов’янського фольклору. Високий рівень літературної 

майстерності притаманний перекладам творів Омара Хаяма, Сааді, Гафіза, 

Мітрі-хатун, Фірдоусі, а також західноєвропейських поетів [3, с. 74]. Творча 

спадщина А. Кримського зберігається в Інституті рукопису Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та в науковому архіві Наукової 

бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Висновки. Життєвий шлях і наукова спадщина А. Ю. Кримського на 

сьогодні – невичерпне джерело формування загальнолюдських ідеалів 

української молоді. Досить перспективною є актуалізація його творчих ідей у 

сучасній освіті. 
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А. КРИМСЬКИЙ У ФОКУСІ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ НАУКИ 

 

Розглянуто стан зацікавлення з боку сучасних закордонних науковців відомим 

українським орієнталістом А. Кримським. Оцінено масштаби видання новітніх 

фахових публікацій про життя та діяльність ученого, виділено їх особливості. 

Підкреслено значення української науки для просування імені та здобутків 

А. Кримського у світі. 

Ключові слова: А. Кримський, дослідження, публікації, світова наука. 

 

Загальновідомо, що Кримського як в Україні, так і в Росії називають 

визначним ученим, «чия науково-педагогічна спадщина – унікальне явище 

в світовому сходознавстві» [9]. Вважається, що «Кримський по праву 

визнаний великим ученим зі світовим ім’ям … який … зробив колосальний 

внесок у загальнолюдську культуру» [12]. 

Маємо розлогу наукову літературу, що стосується як життя, так і 

громадської й наукової діяльності Кримського. Але при уважнішому погляді 

виявляється, що майже вся – українського походження. 

Тож мета нашої наукової розвідки – з’ясувати, наскільки А. Кримський 

викликає зацікавлення в сучасних науковців світу і яка географія 

досліджень про нього.  

У рамках цієї статті ми не розглядаємо праць українських науковців, 

опублікованих в Україні – їхній значний масив не викликає заперечень. 

Наше завдання – визначити обсяг зацікавлень А. Кримським 

(як дослідником і як особистістю) на сторінках іноземної наукової 

періодики. 

Насамперед впадають у вічі наукові публікації про вченого у 

російських виданнях. Серед авторів цих видань – Р. Валєєв, Р. Валєєва, 

О. Василюк, А. Абідулін, С. Кірілліна і М. Мейєр, Н. Дьяков, Д. Хайрутдинов, 

О. Лагунова, О. Сараб’єв [1–8; 13]. Які характерні риси російських 
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публікацій? Практично усі вони написані у співавторстві (як колективні 

наукові статті), і їх левова частка належить першим трьом авторам.  

Інша особливість – місце публікацій. Це у більшості татарська Казань 

(цікавість до сходознавця А. Кримського в мусульманській республіці 

зрозуміла), а також Москва. Географія авторів теж викликає певні асоціації. 

Переважно це представники Казані, Нижнього Новгорода (близький до 

Татарстану регіон) та Москви.  

Черговою особливістю є наявність публікацій у російських виданнях 

представників українських наукових інституцій. Так, О. Василюк 

представляє Інститут сходознавства НАН України, О. Лагунова – Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка. При цьому, якщо О. Василюк 

публікувалася разом зі своїми татарськими колегами [1–8], то О. Лагунова – 

авторка одноосібних статей [10; 11]. 

Що досліджували вчені, котрі публікувалися в російських виданнях? 

Тематика різноманітна: спадщина А. Кримського як тюрколога [1–4], 

дослідження вченим Лівану та Сирії [10; 11], а також листування 

сходознавця з іншими відомими науковцями [6–8]. Характерною 

особливістю значної частини цих статей є твердження, що спадщина 

Агатангела Юхимовича належить і Росії, тож його можна вважати також 

російським науковцем [1; 2; 7; 9]. 

Значно скромніша сучасна наукова бібліографія про А. Кримського в 

інших країнах. Її можна умовно розділити на дві частини: безпосередньо 

про українського сходознавця та ті, де його згадують у ширшому контексті. 

Ім’я українського орієнталіста знаходимо в англомовних джерелах – 

австрійському «Österreichisches Multiscience Journal», нідерландському «Pal 

Arch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology», чеському «Sciences of 

Europe», британському «Central Asia Survey», індонезійському «Al-Jami'ah: 

Journal of Islamic Studies» та інших. 

Однак при детальнішому ознайомленні з авторами статей виявляється, 

що майже всі вони є росіянами чи українцями. Так, авторами статті «Letters 

from A.Y. Krymsky to V.R. Rozen from theholdings of the St. Petersburg Branch 

of the Russian Academy of Sciences Archives» є група російських дослідників 

(Н. Дяков, Д. Мартинов, Р. Валєєв, Р. Валєєва, Д. Хайрутдінов) та вже знайома 

нам українка О. Василюк [18]. Майже ті ж автори (Р. Валєєв, Р. Валєєва, 

Д. Хайрутдінов, С. Кірілліна) написали статтю «Epistolary heritage by 

A. Y. Krymsky: Pre-revolutionary correspondence of A. Y. Krymsky and 

V. V. Bartold (1908–1913)» [19]. Російсько-українською за авторським 

складом також є праця «Turkological and Ottomanic Legacy of A. Y. Krymsky 

and Oriental Studies in Russia (1896–1941)» [20]. 

Російському історикові М. Батунському належить стаття «Racism in 

Russian Islamology: Agafangel Krimsky» [14]. Згадана С. Кірілліна 
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опублікувала іноземною мовою роботу про розвиток арабістики у 

російських університетах, де окреме місце відвела українському 

орієнталістові [17]. 

Згадки про А. Кримського є в англомовних роботах українців 

С. Єкельчика «The Nation's Clothes: Constructing a Ukrainian High Culture in the 

Russian Empire, 1860–1900» [21], Н. Чернищука «The Developmentof Ukrainian 

Ethnology under the Soviet Regime Policiesduring 1920s» [15], у 

польськомовній роботі українця М. Якубовича «Tłumaczenia Koranu na język 

ukraiński: zarys historii» [16]. 

Отже, наукових публікацій іноземних авторів про Кримського 

надзвичайно мало. Переважно його згадують російські вчені (особливо з 

Татарстану) та українські дослідники в іншомовних публікаціях. 

Це невтішні висновки, але є й певний оптимізм. Адже іншомовні статті про 

А. Кримського, опубліковані українськими науковцями, набувають 

особливої ваги. Вони мають на свій спосіб пропагувати ім’я та діяльність 

цього великого українця. Залишається сподіватися, що невдовзі творчою 

спадщиною нашого славетного земляка зацікавляться і вчені інших країн. 
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«ТИ Ж, МОЯ ПТАШКО, ДО МОВИ ДІДІВСЬКОЇ  

ПОВНА ЖИВОЇ ЛЮБОВІ»  
 

(Агатангел Кримський про самобутність рідної мови) 

 

Аналізується внесок відомого вченого, поліглота, славіста А. Кримського у 

дослідження, популяризацію та збереження живої української мови, використання 

його творчої спадщини в освітньому процесі сучасної школи. 

Ключові слова: А. Кримський, українська мова, український правопис. 

  

«Поет, учений, що всім своїм єством народові належить», – так 

лаконічно, але досить влучно про А. Кримського сказав Павло Тичина. 

То хто ж він для нас, українців, Агатангел Кримський? Саме наймення 

Агатангел – грецького походження і в перекладі українською означає 

«добрий вісник», «добрий ангел». І справді, для України він був ангелом, бо, 

за словами Соломії Павличко, зробив набагато більше, ніж «законороджені». 

Він приніс Україні славу, а Волині – честь, що саме тут народився. До речі, в 

даті народження і в роках, які йому відведені Богом, вбачаю невеличку 

містику: народився 1871-го і в 71-й рік пішов у засвіти (останні дві цифри 

дублюються). 

Агатангела Кримського вважали універсальним філологом (знав понад 

60 мов), усе ж домінантою для нього завжди була українська. Ще в листі до 

Бориса Грінченка Агатангел Юхимович писав: «Кожнісіньку вольну од 

офіціальних занять часину я присвячував Україні. Перша ознака 

національності є мова, – я нею і найперше заклопотався, пильно читав усякі 

книжки, особливу увагу звертав на етнографічні матеріали, перечитав усякі 

філологічні праці» [1, с. 68–69]. 

А клопіт був чималий. Численні наукові праці (близько тисячі), серед них: 

«Наша язикова скрута і як зарадити лихові», «Про нашу літературну мову, 

«Про научність фонетичної правописі», «Нарис історії українського правопису 

до 1927 р.», «Давньокиївська говірка», «Українська граматика» у 2 томах тощо. 

А ще він був один із організаторів та творців Академії наук України, 

директором згодом розгромленого Інституту української наукової мови, 

упорядником Найголовніших правил українського правопису, етнографом, 

письменником, перекладачем, людиною великих знань і чистої душі. 

І все ж таки що зробило його, Агатангела Кримського, щирим 

українцем, істинним патріотом рідної мови? Безсумнівно, природні 
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здібності, велика жага до знань і, звісно, оточення. Доля зводила його з 

українофілами, справжніми знавцями своєї справи. 

Зокрема, значний вплив на світогляд мовознавця свого часу мав Павло 

Гнатович Житецький – викладач знаменитої Колегії імені Павла Ґалаґана в 

Києві. Листування з відомими українськими діячами Іваном Франком, 

Михайлом Драгомановим, Михайлом Павликом, Борисом Грінченком теж 

зробили свою справу. І хоча з Іваном Франком Агатангел Кримський так 

жодного разу і не зустрівся, заочне спілкування дає нам зрозуміти, що це 

були люди споріднених душ. 

Українство вросло в нього органічно, стало синонімом його долі. 

Смутком звучать слова академіка, що, на жаль, і досі лишаються 

актуальними: «Для нас і говорити своєю мовою то вже є злочин; нашій нації – 

гірше, ніж усім іншим націям. Тим-то дуже важлива для нас річ – придбати 

собі хоч первісні права, хоч право на мову. Бо без неї неможлива просвіта 

дорогого нам народа» [2, с. 14].   

Агатангел Юхимович був закоханий у рідну мову, відстоював її 

самобутність. Категорично виступав проти «погодінської теорії», 

заперечував теорію «колиски трьох братніх народів», натомість 

стверджуючи, що українська мова вже в ХІ столітті мала національне 

підґрунтя. Микола Погодін, наприклад, твердив, що давні кияни були 

росіянами, які тільки в період монголо-татарської навали відійшли на 

північ. Кримський гостро полемізує з ним і розбиває цю псевдотеорію 

науковими фактами. Так, наприклад, в «Українській граматиці» 

мовознавець дає чітко зрозуміти, що українська мова як фонетично, так і 

граматично суттєво відрізняється від російської. У «малорусів», за його 

словами, відсутнє акання тощо. Аналізуючи давні письмена, стверджує, що в 

ХІ столітті предки малорусів дотримувалися твердої вимови г, к, х. 

Агатангел Кримський зіставляє однакові форми іменників у російській та 

українській мовах, констатує їх приналежність до різних родів: сильный пар 

(рос., чол. рід) – сильна пара (укр., жін. рід). Досліджує розвиток 

інфінітивних та часових форм дієслів, виділяє риси, притаманні лише 

українській мові. Зокрема, появу дієслів на -мо датує ХІІ століттям: ходіМО, 

несіМО. Ще однією розбіжністю з російською мовою, за твердженням 

ученого, є уживана в українській мові стягнена форма дієслів на -му: 

ходитиМУ, носитиМУ. На цю форму, до речі, і нині часто натрапляємо в 

народних піснях: 

Любив я тебе дівчиною –  

ЛюбитиМУ й молодицею [3, с. 32].  

Опрацьовуючи на уроках української мови категорії числа, я як учитель 

української мови наголошую ще на одній рідномовній особливості, що надає 
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самобутності нашій мові: двоїні. Дві відрі, дві селі, дві дитині – ці та інші слова 

почасти ще вживані як і в побуті у певних регіонах України, так і в фольклорі: 

Ой при лузі, при долині, 

Колисала Марусина дві дитині [3, с. 146]. 

Агатангела Кримського цікавило все: історія української літературної 

мови, діалектологія, граматика, лексикологія, фольклористика, етнографія. 

Повсякчас дбав про чистоту рідної мови. Вступав у полеміку. Давав поради 

щодо вживання і значення слів. Піддавав критиці той факт, що в українську 

літературну мову без потреби заходять слова німецькі, французькі та інші.  

А коли в 1940 р. Агатангела Юхимовича запросили редагувати 

Російсько-український словник, він знову вдається до полеміки й виходить 

зі складу комісії, називаючи укладачів словника за непрофесіоналізм 

«мовокалічниками» й «мовозасмітниками» [5, с. 5].  

Учений відстоював народну мову. У своїх працях він наголошував, що 

лексичний склад літературної мови має поповнюватися за рахунок 

українських слів і новотворів. Мовознавець писав: «За принцип я собі 

поставив користуватися самісінькою простонародною мовою, себто мовою 

селян. Тямущі люди знають, що простонародна вкраїнська мова аж 

напрочуд багата» [6, с. 26]. Багата й красива. Солов’їна. Тому в одному з 

віршів Агатангел  Юхимович пише:  

Любо в гаю соловейко виспівує, 

Слухаю ніжне лящання, 

Чистую, щирую річ українськую 

Чую я в тім щебетанні [7, с. 34]. 

У цій поезії автор картає горе-українців, що зневажають своє, рідне, бо 

навіть пташка «до мови дідівської повна живої любові».  

Мене ця поезія дуже вразила і я першу строфу як епіграф використала 

до власного  вірша: 

*** 

Ніколи пташка покручем не стане, 

Не погордує мовою батьків, 

Із вирію вернеться в край коханий – 

До рідних місць, у затінок лісів. 

  Ніколи пташка покручем не стане. 

  Не те що люди, все у них не так. 

  Тут «класна дєвка» – це чиясь кохана, 

  А замість «хлопець» маємо – «чувак». 

Гряде цинізм, летять стереотипи, 

Цвіте жаргоном вжалений прогрес. 

Мозолять душу «круто», «блін» і «тіпа» 

І невимовно радісне «єс-єс!» 
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  Ростуть слівця, як лобода у полі... 

  І хвалять не нахваляться батьки: 

  – Які розумні в нас Альони й Толі! 

  І чада кажуть: – Класні старики! 

Оце прогрес! І тішимся навзаєм. 

Про се, про те базаримо усмак... 

А рідну мову навіть пташка знає, 

Не те що люди... Все у нас не так... [8, с. 28] 

Вивчаймо, плекаймо, цінуймо рідне слово, бо воно, за словами 

Агатангела Кримського, «перша ознака національності». Пишаймося тим, 

що мова наша самобутня, народнопісенна, багата. Тішмося, що є земляками 

великого мовознавця-академіка Агатангела Кримського. 
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Ідеться про А. Ю. Кримського – видатного сходознавця, славіста, 

організатора науки в буремні роки становлення української державності. 

Розглядається його особистий шлях від уважного і здібного учня до визнаного й 

талановитого учителя та педагога. 

Ключові слова: вчитель, учні, арабістика, Омелян Пріцак, Київ.  
 

Кожен учень завжди зберігає свій образ вишколу, в якому б 

навчальному закладі він не навчався. За плечима Агатангела Кримського – 

кілька таких закладів, а серед них Колегія Павла Ґалаґана в Києві та 

Лазаревський інститут східних мов у Москві.  
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Учень Кримський від навчання в Колегії зберіг подвійне враження. 

Вчителі відзначали свого учня як «завжди першого», але характеризували 

його як «причинного, або й божевільного» [10, с. 63]. Сам же Кримський 

звертав увагу на «...станову диференціацію учнів... нагніт вчителів, 

заснований на авторитеті» та вважав, що «при такій системі не дивниця, що 

вченикові хочеться робити все навпаки» [10, с. 39]. А в 21 рік Кримський 

писав: «Учень, син, вихованець etc. повинні мати які-небудь права, котрих 

не сміє переступити ніякий вчитель, батько, вихователь... Дитина чи 

хлопець – є повноправна людина, яка хоче доказів, а не сліпого 

послуху...» [10, с. 62], «оскільки ... можна рівночасно бути дуже гарною 

людиною і зовсім нікчемним педагогом, вчителем чи батьком» [10, с. 63]. 

До таких важливих висновків приходить гімназист і студент Кримський. 

Саме ними він керувався при зміні статусу учня на вчителя.  

Проте Агатангел Юхимович визначав, що в Колегії Павла Ґалаґана 

відчувалася творча атмосфера: діяла «пошана до розумової праці й до 

науки», «навіть якась жадібність до знаття» [10, с. 115]. Там же відбувається 

зустріч з Павлом Гнатовичем Житецьким (1837–1911). Листи до нього 

учень завжди починав звертанням: «Дорогий учителю», «Любий мій 

учителю», «Дорогий високоповажний вчителю»; вплив учень відчував і в 

наступні роки, коли «знов зробився учеником в сфері 

філології» [10, с. 115, 121]. Але обирає свій шлях і пояснює вчителю, що 

«східна спеціальність не спинить роботу українську» [10, с. 252]. 

Своїми вчителями Агатангел Кримський називав Михайла 

Драгоманова (1841–1895) та Івана Франка (1841–1895), якому належить 

особливе місце у становленні його особистості [18, с. 55, 58]. І. Франко 

майже єдиний із сучасних Кримському українських літераторів паралельно 

з українською літературою займався східною тематикою, тож підтримував 

його захоплення Сходом.  

Завдяки професорам В. Ф. Міллерові (1848–1913) та Ф. Є. Коршу (1843–

1915), Кримський відчув творчу атмосферу і в Лазаревському інституті. Він 

писав: «...як бачиш, що всі навкруги знають по скількись десятків усяких 

мов, Корш, Міллер etc, то сама собою береться звідкись охота – зайнятися 

тим самим... Деякі з моїх студентів … непомітно йдуть іще далі, ніж ми, 

виучують такі мови, яких і ми ще не знаємо...» [10, с. 367–368]. І саме 

В. Ф. Міллера Агатангел Кримський визнав своїм учителем. У листі до нього 

зазначає, що «слів не вистачить, аби повністю виявити свою вдячність 

вчителю» [10, с. 234]. Сім’я Міллерів стає рідною, «привабливим пунктом», 

для А. Кримського, який був позбавлений на чужині родинної уваги і 

турботи [10, с. 372]. 

Творчий дух Ґалаґанівської колегії та Лазаревського інституту, вплив і 

порозуміння з учителями, яких Агатангел Юхимович вважав своїми 
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наставниками, сприяли тому, що і сам Кримський постав першокласним 

учителем, чудовим лектором і науковцем. Його книги викликали 

захоплення. Леся Українка зазначає, що «Мусульманство і його будучність», 

яким Климент Квітка зачитувався, «написано дуже цікаво і 

живо» [11, с. 130–131]. На думку адміністрації Лазаревського інституту, 

Кримський – єдиний професор, здатний «зближуватися» зі студентами, і 

радила їм «удаватися до нього зі всякими науковими питаннями» [10, с. 343]. 

Він радів тому, що лекції «не падають на неплідний ґрунт, а зоставляють 

свій слід в душах молодіжі...» [10, с. 336]. Його непокоїла й доступність 

підручників для студентів: у вартість книги він включає і вартість її 

пересилки, аби студенти східних факультетів могли придбати «Історію 

мусульманства», бо знає, що то за «мука – бачити навколо себе численні 

книги ... і не мати можливості придбати їх» [10, с. 309]. 

Як учитель А. Кримський з одного боку – «грізний екзаменатор», з 

іншого – завжди посвячений у студентські справи; крім ділових (стипендія, 

пільги, вартість підручника тощо), ще й в особисті (сповідь, питання етики, 

Бога, любові etc.). Без сумніву, це «зближення студентів із професорами» 

разом із «лютуванням» під час екзаменів сприяло виявленню талановитих 

студентів [10, с. 414, 441]. Учнів Кримського почали помічати. Так, знаний 

арабіст барон В. Р. Розен (1849–1908), який приймав магістерський екзамен 

в Агатангела Кримського і наполягав на завершенні дисертації, відзначив 

двох його учнів – Мінорського і Міллера: на його думку, «з них будуть люди. 

Від усієї душі поздоровляю Вас з такими учнями» [10, с. 375]. 

На спільному фото студентів курсу, де вчився видатний у майбутньому 

тюрколог В. Гордлевський (1876–1956), з усіх викладачів присутній тільки 

один – Агатангел Кримський. Але він був своїм для всіх студентів, 

незалежно від їх здібностей [10, с. 375]. Отримував листи з фронту і від тих 

студентів, які не відзначалися великими успіхами у навчанні. Прапорщик 

артилерії Олександр Гофман (1915 р.) надсилає йому фото з написом: «І під 

час бою, і в поході, і на відпочинку не припиняю думати про свого вчителя-

друга» [10, с. 441]. Кримський знаходив час для спілкування з учнями, 

опікувався їхніми турботами, заспокоював їх; і приходив до висновків, що 

такі контакти позитивно впливають і на самого вчителя [10, с. 441]. 

Особистості П. Житецького, М. Драгоманова, І. Франка, В. Міллера та їх 

діяльність сприяли формуванню Кримського-педагога. Кожен з них 

обдарував його своїм талантом учителя. Вчителі же визначили такий 

напрямок творчого шляху Кримського, що дозволив йому в своїх працях 

поєднувати захоплення Сходом і слов’янським Заходом, зокрема 

українознавством. Ще до 1917 року справу свого вчителя продовжили у 

Москві в тюркології Володимир Гордлевський, в іраністиці – Василь 

Мінорський (1877–1699) та Борис Міллер, син В. Міллера. Слід також 
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згадати і Гната Крачковського (1883–1951), який, успадкувавши в 

Петербурзі від В. Р. Розена арабістичну школу, вважав Кримського своїм 

духовним батьком [14, с. 5–11]. 

У київський період діяльності А. Кримського (1918–1941) його дар 

учителя майже не був використаний, а його сходознавча школа, так само, 

як і саме українське сходознавство, були знищені. Нині зі справою 

Кримського можна ознайомитися в інтернеті – «Дело № 148001 по 

обвинению Крымского Агатангела Ефимовича». Учні, друзі, колеги 

опального академіка загинули в тюрмах, таборах, деякі з них закінчили 

життя самогубством. В останнє десятиріччя свого життя, позбавлений 

Слова в Україні, Кримський, завдяки своїм учням, продовжував існувати в 

науці поза межами Батьківщини. Він активно займався сходознавством, 

зокрема арабістикою. Тому, як писав Кримський, «хоч арабістів 

розганяють; усе ж лишається достатньо; і якщо науковому сходознавству 

судилося розвиватись... то, певно, саме ця галузь легше за інше 

оживе» [17, c. 37].  

Завдяки турботам академіка Г. Крачковського в Ленінграді та Москві 

Інститут сходознавства уклав угоду з А. Кримським на написання «Истории 

новой арабской литературы» з виплатою авансу, що значно поліпшило 

важкий матеріальний стан зацькованого дослідника [17, с. 31]. Але ця книга 

вийшла у Москві щойно в 1971 році, вже після смерті і Кримського, і 

Крачковського, завдяки зусиллям А. Халідова, учня Крачковського й 

«духовного онука» Агатангела Юхимовича. Учень Анаса Халідова і 

випускник східного факультету Петербурзького університету 

(тоді Ленінградського) В. Рибалкін у роки незалежної України здійснює 

переклад Корану з оригіналу на українську мову, продовжуючи ісламські 

студії патрона українського сходознавства [5; 6].  

«Низами и его современники» – це остання значна праця 

А. Кримського, на замовлення Азербайджанської академії наук, яку він 

встиг завершити перед арештом і яка мала вийти 1941 р., до 800-ліття 

великого поета, але опублікована лише в 1981 р. в Баку. Кримський, 

говорячи про азербайджанське походження Нізамі (1141–1209), пропонував 

вважати його перським і азербайджанським поетом (українським аналогом 

Нізамі може бути М. Гоголь).  

Завдяки Тауфіку Кезмі (1882–1958) українська арабістика вижила. 

Уродженець Сирії, арабіст, іраніст, тюрколог Т. Кезма, вихованець російської 

школи Православного Палестинського товариства, закінчує Київську 

духовну академію і викладає арабську та грецьку мови в Київському 

комерційному інституті. У квітні 1915 року в Звенигородці відбулася 

зустріч, що відбилась в пам’яті Т. Кезми: «Я зачарований світлою 

особистістю професора і з глибини моєї душі виривається коротке 
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визначення: “Се людина”. В кращому значенні цього слова... Цей день, а 

головне ці години ... я не забуду во все своє життя» [2, с. 49]. Попри 

переслідування Кримського у 30-ті роки, навіть арешт (1938–1939), 

відвідував його разом з іншими колегами у Звенигородці [12, с. 198–199]. 

Кезма вперше в Україні здійснив переклад з арабської мови «Подорож до 

Москви антіохійського патріарха Макарія» з рукопису, що привіз зі Сходу 

Кримський [10, с. 224, 526–527; 3, с. 86].  

Вольф Бейліс, засновник Луганської сходознавчої школи і зокрема 

арабістичної, згадував слова свого вчителя Тауфіка Кезми: «Я небагато 

зробив у науці, але мені випало щастя знати двох великих учених – 

Агатангела Юхимовича Кримського та Ігнатія Юліановича Крачковського» 

[2, с. 49]. Останній подарував відбиток своєї праці про «Подорож...» саме 

Т. Кезмі [3, с. 83]. Наприкінці 40– у 50-х роках Тауфік Кезма був чи не 

єдиним фахівцем із цієї галузі знань у Києві.  

Крім В. Бейліса, до учнів Т. Кезми належить Ю. Кочубей – золотий 

медаліст луцької школи № 1, який, як і Василь Мінорський, спочатку був 

дипломатом, але повернувся до орієнталістики, до арабістики. Його 

важливим «материком» стала історія українського сходознавства і, зокрема, 

спадщина А. Кримського [13, с. 179]. 

Найвидатніший з-поміж українських уцілілих учнів Агатангела 

Кримського – Омелян Пріцак. Так само, як для Кримського та 

Крачковського, для нього постає питання етнічного самоусвідомлення, бо 

хлопця намагалися виховувати на «поляка», оскільки в міжвоєнній Польщі 

краще було вважатися поляком та й навчання скрізь велося польською 

мовою [8, с. 6]. Захопленню Сходом сприяла зустріч із польським іраністом 

Ф. Махальським, який викладав у Тернопільській гімназії, де навчався 

О. Пріцак.  

Знайомство юнака з «Біблією свідомого українства» – «Історією 

України-Руси» М. Грушевського завершилося для нього усвідомленням 

себе українцем і що для справжнього знання історії України необхідні 

східні джерела. Так само, як свого часу Кримський, прочитавши твори 

М. Драгоманова, усвідомив себе українцем і з’ясував, що без східних 

джерел і зокрема «Подорожі Макарія», неможливо досліджувати історію 

України. Учителем історії України в університеті для О. Пріцака був знаний 

професор Іван Крип’якевич [8, с. 7]. 1939 року талановитий студент стає 

останнім аспірантом Агатангела Кримського. Діяльність цих учених, на 

жаль, виявилася непотрібною в Україні радянських часів. Агатангел 

Юхимович помирає в лазареті Кустанайської тюрми 1942 року. Омелянові 

Пріцаку після поневірянь військовополоненого, втечі, статусу 

остарбайтера вдалося отримати сходознавчу освіту в Берліні та 

Ґьотінґені [16]. 
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До світової орієнталістики Омелян Пріцак увійшов як будівничий 

нової науки – «алтаїстики», продовжувач традиції тюркології. Ставши 

професором загальноосвітньої лінгвістики й тюркології в Гарвардському 

університеті (1964), вчений усе ж продовжував досліджувати історію 

України. О. Пріцаку вдалося створити центр україністики при 

Гарвардському університеті та заснувати, за його активної участі, 

Міжнародну організацію україністів (МАУ). Вже за часів незалежної 

України завдяки Пріцаку створюється Інститут сходознавства імені 

Агатангела Кримського в Києві. Омелян Пріцак завжди підкреслював 

значення праць А. Кримського: «Його роль в історії російської та 

української орієнталістики виняткова. Він видав друком свої 

основоположні університетські курси з усіх галузей арабістики 

(мовознавство, поезія, історія і т. д.) й ісламістики, а також іраністики та 

тюркології, яким нічого рівноцінного в Європі немає [15, с. 9–27; 7, с. 15–16]. 

Наслідуючи А. Кримського-джерелознавця, О. Пріцак наполягав: «Історія є 

наука, а наука не знає інших авторитетів, окрім джерел та чесного  пошуку 

правди, яку можна довести» [7, с. 16]. 

Зустріч Ярослава Дашкевича з О. Пріцаком спочатку була заочною – 

через ранні праці, що були якимось чином співзвучні ідеям юнака 

Дашкевича, який мріяв про Схід. Здійсненню планів завадила війна. Але у 

Львові в лютому-березні 1943 року магістр Омелян Пріцак читав свої 

реферати з циклів «Переломні моменти в історії України» та «Формація 

української нації», які слухали десь 15–20 чоловік, у тому числі Ярослав 

Дашкевич [4, с. 8]. Війна розвела їх по різні сторони кордону. Спілкування 

розпочалося тільки 1963 року, коли Я. Дашкевич у листі звернувся 

до Пріцака з проханням надіслати відбитки праць, так само, як колись 

А. Кримський з таким же проханням звернувся до І. Франка у своєму 

першому листі. 

Ярослав Дашкевич вважає, що Омелян Пріцак належить до тих учених-

приятелів, які стимулювали його наукову творчість, сприяючи публікації 

праць за кордоном у ті тиранічні часи, коли дослідникові доводилося на 

адресу Омеляна Пріцака надсилати свої статті до закордонних наукових 

журналів у вигляді листів [4, с. 11]. Я. Дашкевичу пощастило відшукати 

рукописні папери О. Пріцака, картотеки арабських термінів, машинопис 

праці Абуаль-Фіда (XIV ст.) про Україну і суміжні землі [4, с. 12]. Так само, як 

пощастило Омелянові Пріцаку відшукати і зберегти частину матеріалів 

Кримського, за якими полювали німці під час окупації 1941–1943 рр. і які 

нині зберігаються в архівному фонді О. Пріцака Наукового архіву 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» [16, с. 101–116]. 

Дашкевич спілкувався з Іваном Крип’якевичем, знаним українським 

істориком та вчителем О. Пріцака, відвідував матір свого закордонного 
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колеги. У кращих традиціях сходознавчої школи Агатангела Кримського 

Омелян Пріцак опікувався проблемами Ярослава Дашкевича, свого 

молодшого друга-учня, намагаючись усіляко відкрити йому можливість 

викладати на Заході. Але за радянських часів така поїздка для Ярослава 

Дашкевича була нездійсненною [14, с. 6–11]. 

На завершення стислого огляду вчительської спадщини Агатангела 

Кримського звернемо увагу на таке. Станом на 1994 рік виявилося, що кожний 

зі згаданих найвідоміших його учнів залишив після себе таку кількість 

наукових праць: В. Гордлевський – близько 400, Г. Крачковський – близько 

500, В. Мінорський – понад 200, О. Пріцак – близько 900. Тільки Омелян Пріцак, 

якому в 2004 р. виповнилося 85 літ, був здатний перевершити вчителя 

(можливо, й перевершив) за кількістю створеного [14, с. 6–11]. 

Сходознавча українська школа Агатангела Юхимовича Кримського з її 

глибоким корінням, що об’єднала кращі традиції сходознавства, 

українознавства та славістики, встояла і відродилася. Учитель заклав 

підвалини українського сходознавства, а його духовні і наукові нащадки 

розвинули ці напрямки діяльності й пішли далі, створивши власні наукові 

школи, нові галузі сходознавства, зберегли пам’ять про вчителя, 

наслідуючи його в найкращих виявах педагогічного дару.  

 

Література 

1. Базиянц А. П. Параллели, которые сходятся на родной земле (Гордлевский 

и Минорский). Восток. 1991. № 1. С. 102–110. 

2. Бейліс В. Запис про знайомство Т. Г. Кезми з А. Ю. Кримським. Східний світ. 

1993. № 1. С. 48–49. 

3. Гуцало С. Кезма і його переклад «Опису подорожі Макарія Антіохійського». 

Східний світ. 1995. № 1. С. 83–87. 

4. Дашкевич Я. Для Омеляна Пріцака. Східний світ. 1995. № 1. С. 83–87. 

5. Коран. Сура IV: «Жінки» / передм., перекл. та комент. В. С. Рибалкіна. 

Ятрань. 2002. № 2. С. 74–106. 

6. Коран / дослідження, перекл.з арабської (фрагмент), комент. В. С. Рибалкіна. 

Київ: Стилос, 2002. (Наступні публікації перекладів з Корану В. С. Рибалкін 

розміщував у журналі «Східний світ»). 

7. Кочубей Ю. М. Слово про Омеляна Пріцака. Східний світ. ETYMON. До 80-

річчя академіка О. Пріцака, 1999. 2001. № 1–2. С. 5–19. 

8. Його ж. Присутній «відсутній» А. Кримський. Наукова діяльність 

А. Ю. Кримського в 30-ті роки. Східний світ. 2000. № 1–2. С. 130–148. 

9. Кримський А. Ю. Розвідки, статті та замітки. І–XXVIII. Київ, 1928. 

10. Його ж. Листи. Кримський А. Ю. Твори: в 5 т. Київ: Наук. думка, 1973. 

11. Леся Українка. Листи (1903–1913). Леся Українка. Зібр. творів: у 12 т. 

Т. 12. Київ: Наук. думка, 1979.  

12. Люди и судьбы: библиографический словарь востоковедов – жертв 

политического террора в советский период. 1917–1991. Санкт-Петербург, 2003.  



 

39 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

13. Маленька Т. Ф. Творчий світ Юрія Кочубея. Східний світ. 2002. № 2. С. 178–180.  

14. Огнєва О. Агатангел Кримський: вчитель та учні. Агатангел Кримський: 

вчитель та учні / О. Огнєва, А. Шпак, О. Юркова. Нац. акад. наук України; Одеський 

будинок-музей ім. М. К. Реріха, Український культурний центр при посольстві 

України в Державі Ізраїль./ Серія «Спадщина України», вип. 2. Одеса, 2019, с. 6–11. 

Передрук із ж. «Східний світ», 2006 р.  

15. Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-ті роковини народження. 

Східний світ. 2002. № 2. С. 9–27.  

16. Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна 

Пріцака. Україн. археограф. щорічник: нова серія / Академія наук України, 

Археографічна комісія, Ін-т україн. археографії; [гол. ред. П. С. Сохань]. Київ: 

Україн. письменник, 2013. Вип. 18. С. 101–116. 

17. Смілянська І. З епістолярної спадщини академіка А. Ю. Кримського 

(листування з академіком Г. Ю. Крачковським). Східний світ. 1993. № 1. 

18. Франко З. А. Кримський та І. Франко у взаємостосунках. Східний світ. 

1993. № 1. С. 53–58.  

 

 

УДК 929 Кримський:908(477.82) 
Наталія СЕМЕНЮК,  

викладач Володимир-Волинського педагогічного  фахового коледжу  

імені А. Ю. Кримського Волинської обласної ради (natashasemenyuk222@gmail.com) 
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15 січня 1871 року у Володимирі-Волинському, в російськомовній сім’ї 

народився хлопчик із незвичним іменем Агатангел. Грецькою мовою 

означає «добрий вісник». Дійсно, вість була не тільки доброю, а й 

знаменною, оскільки мова йтиме про одного із найвидатніших мовознавців 

світу Агатангела Юхимовича Кримського.  

Батько, кримський татарин із білоруським корінням, був учителем 

історії й географії, мати походила з відомого польсько-литовського роду, тож 

Агатангел не раз підкреслював своє цілковито неукраїнське походження та 

казав: «Я родивсь і виріс на Вкраїні та й українізувався» [1, с. 110]. Походив 

поліглот із тюрксько-татарського племені, де один із прадідів був муллою. 

З ним сталося якесь непорозуміння, у 1696 році він змушений був тікати з 

Бахчисарая від помсти хана. Перебравшись у Литву – прийняв хрещення. 

Тож оскільки був вихідцем із Криму, його стали називати Кримським. 
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Немає достовірних даних, скількома мовами володів учений. Але сам 

він завжди жартував: «Легше буде сказати, яких я мов не знаю» [4]. Тож 

цифри коливаються від шістдесяти до ста. У три роки він уже читав, у п’ять 

навчався в училищі в Звенигородці на Черкащині, куди переїхала сім’я, де 

батько Юхим Степанович oтримав посаду вчителя міського училища. 

Щороку літом, рідко зимою, вчений приїздив до Звенигородки. У місцевій 

друкарні виготовлено його книги з історії Звенигородщини, де 

використано цікаві матеріали, які зібрали етнографи у 70–80 роках ХІХ ст., 

колекції Етнографічної комісії Академії наук, нотатки вчених-спеціалістів, 

місцевих краєзнавців. Далі – навчання в Острозькій та Київській гімназіях і 

вступ до відомої Колегії Павла Ґалаґана в Києві. За цей час опановує різні 

мови: французьку, німецьку, англійську, польську, грецьку, італійську, 

турецьку, латинську. Та знайомиться з видатними на той час людьми, які 

вплинули на світогляд молодого Агатангела: Михайлом Драгомановим, 

Павлом Житецьким, Іваном Франком та Лесею Українкою. 

Леся Українка написану в 1905 році драматичну поему «В катакомбах» 

присвячує своєму побратимові – А. Кримському. Професор залишився до 

кінця своїх днів одиноким, не влаштувавши як потрібно особисте життя. 

Дослідники, вивчаючи їхнє листування, говорять про не звичайні дружні 

стосунки, а таємне кохання Агатангела до відомої літераторки.  

Після закінчення Колегії він переїздить до Москви, де навчається у 

Лазаревському інституті східних мов. Закінчивши його, Кримський отримує 

дворічну стипендію для поїздки до Лівану й Сирії. Повернувшись до 

Москви, викладає в рідному інституті, маючи 25 років, та стає професором 

східної літератури у 30, пише серію підручників, займається перекладом 

Корану російською мовою. 

Та в 1918 році Кримський повертається до Києва, де дістає посаду 

вченого секретаря новоствореної Української академії наук, можна сказати, 

керує нею. Тут він також очолює історико-філологічний відділ, кабінет 

арабо-іранської філології. Під його керівництвом працюють комісії: 

правописна й діалектологічна, словника живої мови, історії мови.  

У 1919 році, з приходом більшовицької влади, існування Академії 

буквально жевріє, і Кримський випрошує пайки та одяг для співробітників. 

Влада також виділяє земельну ділянку для Академії, де вчені фактично 

власноруч заготовлюють дрова: приміщення, де знаходилась Академія, не 

опалювалося. Там було настільки холодно взимку, що чорнило замерзало. У 

часи найбільшого зубожіння вчені писали на старих театральних афішах 

розчиненими у воді хімічними олівцями. Однак саме завдяки Агатангелові 

Кримському вдалося зберегти Академію від знищення, а згодом розширити 

її та збагатити книгозабезпечення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Ще тоді вчений заперечував теорію про «колиску трьох братніх 

народів», висуваючи натомість гіпотезу про українську мову, яка вже в ХІ ст. 

постала «як цілком рельєфна, цілком означена, яскраво-індивідуальна 

одиниця» [5]. В цей час Кримським зацікавлюються органи влади. 

Почнуться переслідування, позбавляння аспірантів та посад. 

Протягом цього періоду професор викладає в Київському університеті, 

створюючи цілу школу орієнталізму в українській науці, пише низку праць, 

у яких доводить міцний зв’язок між культурою й мовами Близького Сходу й 

України. У 1921 році стає директором Інституту української наукової мови. 

На той момент він уже майже втратив зір через читання, тож йому постійно 

доводилося звертатися по допомогу. Його секретарем, його очима став 

Микола Левченко, якого він усиновив і який пізніше став дослідником. 

Разом вони продовжували працювати, але плідна віддана робота триватиме 

тільки до 1928 року. Кримський залишить не лише першокласні наукові 

праці з тюркології та семітології (серед яких 4-томна «Історія Туреччини та 

її письменства», «Історія Персії та її письменства»), але й з україністики 

(зокрема, «Українська граматика», «Давньокиївська говірка», «Українська 

мова. Звідки вона взялася і як розвивалася»).  

Ситуація загострилася у 1929 році, коли влада почала справу проти 

«Спiлки визволення України». Академіків одного за одним заарештовують. 

Кримський живе на саму пенсію, здоров’я починає підводити. Державні 

органи також починають запроваджувати каральні заходи проти Левченка, 

але він засвідчив так, щоб урятуватися, на відміну від трагічної долі 

Агатангела Юхимовича.  

Влада щоразу про себе нагадує. Лазар Каганович (партійний, 

державний діяч того часу, ідеолог, якого пізніше звинувачували за геноцид 

проти українського народу) пропонував Кримському укласти «Російсько-

український словник», та історик рішуче відмовлявся: «…я не хочу 

ризикувати своїм чесним ім’ям перед галичанами, що досі твердо вірили в 

мою непідкупну чесність і рішуче усуваюся від участи в Словникові, де 

безшабашно гарцюють усякі мовокалічники та мовозасмітники»[2, с. 79]. 

Пізніше розпочалися загравання з боку влади. У 1941 році в Києві з 

урочистими почестями Кримського вітають з сімдесятилітнім ювілеєм та 

нагороджують орденом Леніна. Але вже за кілька місяців все 

перемінюється. Війна застала його з прийомним сином Василем у Ялті. Не 

гаючи часу, вони рушили до Звенигородки, аби врятувати тамтешні й 

київські рукописи. На той момент Академію наук уже евакуювали до Уфи.  

За кілька днів за Агатангелом приїздять працівники НКВС із 

постановою від 20 липня 1941 року. Вирок був такий: «Кримський 

викритий у тому, що він є ідеологом українського націоналізму, проводив 

антирадянську націоналістичну діяльність» [3]. Кримського разом 
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з багатьма іншими представниками інтелігенції у холодних вагонах 

відправляють до Казахстану. Пізніше його нібито перевели до 

Кустанайської в’язниці, де він одразу ж потрапив до лікарняної камери. Там 

і помер через кілька місяців, 25 січня 1942 року, – в бруді й смороді, серед 

хворих і вмираючих. Згідно з діагнозом, причинами смерті були похилий вік 

і загальна слабкість. 

Агатангел Юхимович є «найкращим кримським подарунком Україні». 

Дослідники досі б’ються, рахуючи, скількома мовами володів, а сам він 

скаржився, що не в силі нічого забути. Можливо, в цьому теж полягав 

великий секрет його феноменальної працездатності. 

Ім’я А. Кримського носить Інститут сходознавства Національної 

академії наук України. З нагоди сторіччя від дня народження вченого Рада 

міністрів УРСР ухвалою № 203 від 7 травня 1971 року присвоїла 

Володимир-Волинському педагогічному училищу ім’я Агатангела 

Юхимовича Кримського. 
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Час пізнавати, вивчати і набиратися мудрості у наших великих учителів – 

митців, поетів, письменників, істориків, філософів. Серед них і наш земляк 

Агатангел Кримський. Людина непростої долі, незвичного поєднання вченого і 

поета. Вивчення його творчої спадщини стане важливим фундаментом поєднання 

нашого минулого та сучасних реалій, приводом для згуртування вчених новітньої 
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України, допоможе переосмислити уроки перемог і поразок українського народу за 

власну державу. 

Ключові слова: патріотизм, земляк, учений, поет, сходознавець, 

фольклорист, «націоналіст», людина непростої долі, посмертна реабілітація, 

виставка, презентація.  

 

Вивчення неспотвореної історії, повернення із забуття багатьох 

національних героїв та виховання патріотизму в сучасного покоління є 

одним із пріоритетних завдань для подальшої боротьби із зовнішнім 

агресором та формуванням нової української еліти.  

Чи просто виховувати патріотизм у сучасному глобалізованому світі, 

там, де обмежується державний суверенітет, порушуються кордони та 

міжнародні договори? Адже ведеться і гібридна війна, елементами якої є 

пропаганда, що базується на брехні, маніпуляціях та підміні понять, 

спотворенні історії, дискредитації українських героїв. Можливо, саме зараз 

час набиратися мудрості у наших великих митців, письменників, істориків, 

філософів. Серед них і наш земляк Агатангел Кримський.  

Людина непростої долі, незвичного поєднання ученого і поета, 

здавалося б, вихований за традиціями російської школи, потомок 

татарського роду, мав особливе ставлення до України і почувався 

українцем. Дослідники творчості вченого стверджують, що, не маючи і 

краплини української крові, відомий сходознавець відчував себе українцем 

і принципово вважав, що необхідно спілкуватися українською мовою. 

Пізніше основною мовою не лише свого спілкування, а й наукової та творчої 

праці Агатангел Кримський свідомо обере саме українську і залишить по 

собі унікальні дослідження української мови, які виклав у працях 

«Українська граматика», «Нариси з історії української мови». Мав часто 

запеклу дискусію з російськими вченими, доводячи давність української 

мови.  

Майбутній видатний історик, сходознавець, славіст, письменник та 

перекладач, один із фундаторів української Академії наук, Агатангел 

Юхимович народився у Володимирі-Волинському. Спілкуванням з ним 

пишалися відомі українські письменники – Іван Франко, Ольга 

Кобилянська, Леся Українка, відкриваючи для себе загадковий світ Сходу. 

Агатангел Кримський – фольклорист та етнограф, що лишив по собі 

багатий записаний матеріал, на якому можна навчати не одне майбутнє 

покоління народознавства, історії, літератури. Вчений займався і 

перекладацькою діяльністю, прагнучи виробити власну українську 

літературну мову, дотримувався точності та змістової відповідності 

оригіналові. За свідченнями сучасників, творча спадщина Кримського в 

українській культурі за обсягом надрукованих творів поступається лише 
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перед спадщиною Івана Франка. На жаль, частина праць і до сьогодні 

фактично невідомі для українців. 

Біографія академіка А. Кримського є яскравим прикладом нищення 

радянською владою української еліти, знущаючись морально і 

ліквідовуючи фізично. «Хутірський націоналіст» і «апологет колоніальної 

політики імперіалізму» – такі звинувачування на адресу вченого були 

пред’явлені у 1928 році, звільнення з посад, позбавлення засобів для 

існування. У листах він іноді описував свій як матеріальний, так і 

моральний стан. Та найбільше гнітило відсутність часу та сил займатися 

улюбленими справами, виживаючи за рахунок праці на городі.  

У 1938 році радянська влада раптом змінює злість на милість – 

Агатангелові Кримському виплачують академічну пенсію і надають дозвіл 

працювати з аспірантами, мотивуючи його відсутність як творче 

відрядження. За спогадами очевидців, напрацювання вченого на той час 

вважали тріумфом радянської науки за кордоном, де ім’я Агатангела 

Кримського було досить відомим.  

Подальший цинізм виконавців «світлого майбутнього» вражає: у 1940 

році його нагороджують орденом Трудового червоного прапора, у січні 

1941-го на державному рівні відзначають 70-ліття видатного науковця, а 

20 липня 1941 року А. Кримського оголосили «ідеологом українських 

націоналістів, який упродовж років очолював націоналістичне підпілля». 

Конкретне звинувачення – особисте знайомство з Петлюрою, що відбулося 

на світському заході у 1910 році, та видання у 1924–1933 роках 

«націоналістичного» чотиритомного «Російсько-українського словника». 

Його разом з іншими українськими патріотами заарештовують і 

відправляють до Кустанайської в’язниці в Казахстані. Уже невдовзі 25 січня 

1942 року земна дорога Агатангела Кримського обірвалась – за однією з 

версій дослідників, унаслідок тортур. Лише в травні 1957 року, після 

вивчення всіх матеріалів слідства, виявилася відсутність складу злочину, 

що і стало підставою для посмертної реабілітації доброго імені знаменитого 

вченого.  

Тож міф російської пропаганди про спільне минуле, «старшого брата», 

ностальгія за СРСР має викорінюватися з пам’яті українців. Репресії проти 

представників наукової еліти та інтелігенції завдали непоправної шкоди 

розвитку науки і техніки, знищувалися цілі наукові школи, напрямки 

досліджень, переривалися традиції підготовки кадрів. Багато розробок, 

цінних наукових праць стали речовими доказами у справах і були знищені 

після закінчення терміну зберігання, врешті, теж стали наслідком 

можливості ідеологічного впливу та послаблення патріотичних настроїв 

серед українців. 
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Не одному поколінню українців довелося ціною власного життя 

здобувати право прийдешніх поколінь на вільне і незалежне буття. 

Важливо пам’ятати історичні постаті та події, щоб не забувати шлях, який 

довелося подолати українській державі в своєму становленні. Вивчення 

творчої спадщини Агатангела Кримського стане важливим фундаментом 

поєднання нашого минулого та сучасних реалій, приводом для згуртування 

вчених новітньої України, допоможе переосмислити уроки перемог і 

поразок українського народу за власну державу. 

Досліджувати діяльність Агатангела Кримського стало можливим 

лише після посмертної реабілітації. Глибокі дослідження збірки матеріалів 

спадщини вченого, що знаходяться у фондах Волинського краєзнавчого 

музею, опублікували як каталог-довідник дослідниці Олена Бірюліна, 

завідувач музею історії Луцького братства, та Вікторія Білик, кандидат 

історичних наук, доцент. Музейна колекція налічує 140 одиниць 

збереження. «Найціннішим експонатом музейної збірки є оригінальне 

прижиттєве фото Агатангела Кримського. На ньому поясне зображення 

вченого у віці біля 40 років. На звороті світлини є чорнильний напис від 

руки “Татусь”», – зазначають дослідниці. Музейний фонд містить 

першодруки, пов’язані з науковою діяльністю вченого, і перевидання 

творів, а також матеріали, що стосуються вшанування А. Кримського. 

Познайомитися із його постаттю можна в експозиції відділу давньої історії. 

Історичні години, вечорі пам’яті, дні вшанування відомого вченого 

стали доброю традицією на Волині. Освітні та культурні заклади області 

долучаються до різноманітних заходів, залучаючи молодь: у бібліотеках – 

представлення праць Агатангела Юхимовича, у музеях – нові експозиції. 

Цікаві та змістовні заходи проводились у Волинському краєзнавчому музеї 

за сприяння тодішнього директора Анатолія Силюка. Так, у 2001 році до 

130-ліття від дня народження А. Кримського працівниками відділу давньої 

історії музею О. Є. Златогорським та Т. Є. Садовнік підготовлено для широкого 

загалу виставку «Мій краю чарівливий, тебе я бачу знов у передсмертнім 

сні». У 2002 році – нова виставка до 60-ї річниці від часу загибелі відомого 

вченого «Я посмів полюбити», автори – наукові співробітники відділу 

давньої історії О. Д. Огнєва, П. А. Рудецький, О. Є. Златогорський.  

18 травня 2009 року в залах Волинського краєзнавчого музею 

відкрилася виставка «Студії з Криму. Леся Українка й Агатангел Кримський – 

осяяні Сходом». Експонати виставки, наданої Ялтинським історико-

літературним музеєм і доповнені матеріалами з фондів Волинського 

краєзнавчого музею, дозволили побачити Крим таким, яким його бачила 

Лариса Петрівна та Агатангел Юхимович, два генії, народжені волинською 

землею. Власне, можливість експонування у Луцьку було результатом 

багаторічної співпраці волинського музею з музеєм Лесі Українки в Ялті.  
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У 2012 році до 70-ї річниці від дня смерті Агатангела Кримського в 

актовій залі музею відбувся вечір пам’яті «І сниться мила Україна» та 

презентація виставки матеріалів із фондів музею – книги з його 

перекладами, матеріали конференцій, присвячених вшануванню пам’яті 

вченого. Про дослідження Агатангелом Кримським історії Ірану, Туреччини 

та Арабського Сходу розповіла Олена Огнєва – кандидат історичних наук, 

сходознавець. 

Відвідувачами таких цікавих музейних подій були вчителі-філологи 

навчальних закладів Волині. На жаль, наукові доробки всесвітньо відомого 

вченого нині не використовуються для широкого вивчення у 

загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, хоча Агатангел Кримський –

філолог, один з найвидатніших лінгвістів світу, знавець санскриту, східних і 

західних мов. Обіймаючи посаду академіка Української академії наук, він 

започаткував українське сходознавство, очолював історико-філологічний 

відділ, кабінет арабо-іранської філології, комісію словника живої мови, 

історії української мови, діалектологічну та правописну комісії УАН.  

Як у науці, так і в повсякденному житті для академіка питання 

української мови були надзвичайно важливими, особливо у пошуках 

національної ідентичності. Для роботи освітян важливими працями 

вченого можна назвати «Древнекиевский говор», «Українська мова, звідкіля 

вона взялася і як розвивалася», «Нарис історії українського правопису до 

1927 року». Своїм науковим доробком Агатангел Кримський довів, що 

література, культура, традиції не роз’єднують народи, а навпаки – дають 

змогу для прекрасного співіснування.  

Для шкільних уроків літератури варто використовувати 

перекладацьку спадщину відомого філолога, особливо арабських авторів. 

Саме Агатангел Юхимович один із перших відкрив Україні знаменитого 

Омара Хаяма, творчістю якого захоплюються у всьому світі. Йому належить 

чималий поетичний і прозовий доробок − екзотична поезія «Пальмове 

гілля», «Бейрутські оповідання», роман «Андрій Лаговський». Повністю 

літературну спадщину митця було опубліковано в 1972 році. Тож варто 

активніше пропагувати у навчальних закладах такий яскравий та водночас 

корисний літературний вміст.  

Реалії сьогодення спонукають науковців до глибшого вивчення 

етнографічної сторони українського суспільства. Звичаї, традиції, побут – 

та частина духовної культури, котру потрібно відроджувати сучасному 

поколінню. Унікальна етнографічна спадщина Агатангела Кримського, 

якою варто зацікавлювати молодь у навчальних закладах. Праця про 

Звенигородщину, батьківщину Тараса Шевченка, є певною енциклопедією 

селянського побуту з його обрядами та звичаями. Разом з цим, йому 

вдалося польовими дослідженнями спростувати багато тверджень інших 
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етнологів, виявляючи немало вигаданого, що свідчить про критичне 

ставлення до записаних раніше матеріалів. Так, він розвінчує багато міфів, 

пов’язаних з «оповідками про Тараса Шевченка», закликаючи нефальшиво 

сприймати і саму творчість Кобзаря, і розрізняти легенди від дійсності, які 

часто побутували на місцях перебування Шевченка. 

У великий ювілей відомого волинянина, вченого, борця за українську 

науку Агатангела Кримського відбуватимуться різноманітні заходи: круглі 

столи та конференції для науковців, музейні та бібліотечні виставки для 

широкого загалу, уроки пам’яті для учнів у навчальних закладах. 

Найголовніша популяризація особистості вченого зі світовим іменем має 

бути серед молоді. Нові видання, поглиблене вивчення у навчальних 

закладах творчого доробку, інформація на інтернет-ресурсах має стати 

пріоритетним завданням. Адже його життєвий шлях – приклад 

національного сумління, невтомної боротьби української інтелігенції 

ХХ століття. 
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Постановка проблеми. Кримський татарин, мовознавець світового 

рівня А. Кримський 120 років тому писав: «Боротьба Росії на території Сирії та 

Лівану триватиме, зміниться тільки зброя». Як бачимо, це були пророчі слова. 

1970 року на сесії Генеральної асамблеї ЮНЕСКО ім’я українського 

вченого Агатангела Юхимовича Кримського внесено до переліку видатних 

діячів світу. 

А. Ю. Кримський є постаттю світового масштабу. Існує так званий List 

of Polyglots (список поліглотів), він вміщує два українських прізвища. 

Це Костянтин Тищенко та Агатангел Кримський, якого вважають експертом 

із 34 мов, хоча творив він понад шістдесятьма мовами. 

Неможливо переоцінити вклад академіка Кримського для української 

науки та нації. Тому вивчення його праць, поглядів та діяльності є 

актуальним питанням і сьогодні. 

Результати дослідження. У 1918 році Агатангел Юхимович 

Кримський був запрошений М. П. Василенком та В. І. Вернадським для 

створення Української академії наук [3, c. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засновники мали на меті відроджувати українську культуру, національну 

свідомість, самоутвердження національної мови. Основною концепцією 

в організації вищої наукової інституції була незалежність від зовнішніх 

впливів. 

А. Кримський очолив кафедру арабо-іранської філології, з однойменним 

кабінетом, що був створений на основі унікальної бібліотеки науковця. 

Агатангел Юхимович головував разом з Д. І. Багалієм в Гербаїстично-

археологічній комісії. Працював над власними монографіями: «Хафіз та 

його пісні», «Історія та її література», «Історія Туреччини» та багато 

інших [3, с. 4]. 

Українська академія наук, 1918 рік 
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А. Ю. Кримський, бувши ще студентом, писав: «Кожнісіньку вільну од 

“оффіціальних” занять я присвячував Україні. Перша ознака національности 

є мова, нею найперше й заклопотався…». Ставши академіком, він приділяв 

велику увагу національному відродженню. Вже у 1918 році заснував Комісію 

живої української мови. Складені під керівництвом та безпосередньої участі 

Кримського «Найголовніші правила українського правопису» (1921 рік) стали 

першим офіційним стандартом для всієї України. 

Неодмінний секретар прийняв на себе весь тягар науково-

організаційної роботи, адже невдовзі після заснування УАН 

В. І. Вернадський поїхав з України та згодом відмовився від президентства, а 

наступні президенти не займалися організаційними питаннями. 

У роки громадянської війни, з її частими змінами влади та 

економічною нестабільністю, найголовнішими завданнями були зберегти 

академію й поповнити її склад новими науковими силами. 

1919 року Київ захопили більшовики. Академія ледь животіє. Вчені 

пишуть свої праці на старих афішах розчиненими у воді хімічними 

олівцями, приміщення не опалюються [2]. 

На початку 20-х років влада більшовиків починає втручатися 

в академічне життя та реорганізовувати УАН, фактично вчені втрачають 

права автономії у вирішенні наукових питань. «Незважаючи на весь мій 

опір, прийнято непрактичний абсурдний спосіб керування Академією. 

“Спільне зібрання” матиме дуже обмежені права і функції, а його давні 

права та права господарського правління переходять до Ради Академії» 

(лист до Д. І. Багалія 20.03.1921 р., Київ). 

Радянська влада апріорі не могла вважати А. Кримського своїм 

прихильником, адже він категорично відкидав тезу про «спільну колиску 

трьох братніх народів», відстоюючи гіпотезу щодо самостійності 

української мови, котра вже в ХІ столітті постала «як цілком рельєфна, 

цілком означена, яскраво-індивідуальна одиниця» [2]. 

Тим часом професор, викладаючи у Київському університеті, створює 

потужну школу сходознавства в українській науці, а з 1921 року очолює 

Інститут української наукової мови. А. Ю. Кримський майже зовсім утратив 

зір, його очима стає секретар Микола Левченко (пізніше вчений його 

усиновив). 

Наркомос приймає абсурдні кадрові рішення, щоб поставити на чолі 

ВУАН своїх людей. У 1926 році засновано кафедру єврейської культури. 

НКО намітив співробітників кафедри: т. в. о. керівника призначено 

Н. І. Штіфа, юриста за фахом; на дійсного члена та керівника секції історії – 

А. І. Слуцького, завідуючого педагогічним технікумом, який не мав навіть 

вищої освіти, зате був членом КП(б)У, та інших осіб без наукової 

кваліфікації. На це в офіційному листі до Укрнауки, разом із президентом 
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академії В. Липським та віце-президентом С. Єфремовим, А. Кримський 

пише: «Академія наук визнає величезну вагу дослідничної катедри 

єврейської культури. Але вважає, що люди, які працюють на цій катедрі і 

мають підготовлювати майбутніх професорів, повинні задовольняти і 

науковим вимогам…» 

Це була досить смілива критика влади в часи репресій проти 

інтелігенції. Але це показує прагнення неодмінного секретаря зберегти 

науковий потенціал Академії. 

Надмірно дратувало владу те, що А. Ю. Кримський та й інші старі 

академіки лишались вірними традиціям громадського, академічного 

наукового життя, захищаючи діячів науки і культури від політичних 

переслідувань. 

З подачі революційної влади, її ворожого ставлення до інтелігенції 

дуже часто вчених арештовували. На захист науковців Кримський розробив 

такий план порятунку: на засіданні спільного зібрання відразу сповіщалося 

про арешт і приймалося рішення клопотати перед владою та урядом про 

звільнення людини. Писався колективний лист від Академії, який майже 

завжди приносив позитивний результат [3, с. 26]. 

У січні 1928 р. в Академії наук працювала так звана ревізія. Цю комісію 

описав у своєму щоденнику академік О. Малиновський: «Ревизионная 

комисия, назначеная НКП, обревизовала не только делопроизводство и 

хозяйственную часть академии, что она могла и должна была сделать, но и 

научную деятельность. Это абсурд. Как кто можеть обревизовать научную 

работу ВУАН, которая по закону и в действительности есть наивысшее 

научное учреждение в республике?..» 

У березні 1928 року в Харкові було зачитано висновки «ревізії». Вони 

стосувалися і неодмінного секретаря. Зокрема, відмічалося, що політичні 

питання, обговорювані на спільному зібранні, не завжди мають радянський 

характер. Кримському дорікнули за зв’язки з іноземними вченими та за 

клопотання на захист науковців, підданих політичним репресіям. 

У травні під тиском влади відбуваються перевибори президії. 

Запропонований на посаду неодмінного секретаря О. Корчак-Чепурківський 

на таємному голосуванні не був обраний, більшість голосів отримав 

А. Кримський. Це свідчить про беззаперечний авторитет ученого. 

Хоча Агатангел Юхимович не був затверджений на посаді, але він фактично 

протягом 1929–1930-х років вирішував внутрішньо академічні питання. 

Дуже великим ударом для Кримського був арешт Миколи Левченка. 

Напевно, вперше в житті вчений не знав до кого звернутися. Він урятував 

десятки колег, а не міг урятувати свого названого сина. У розпачі Агатангел 

Юхимович пише до В. П. Затонського: «Вчиніть для мене справедливість, 

дайте змогу докінчити старечі, послідні роки мого життя в плідній науковій 
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праці на користь радянській українській культурі. Треба гадати, що я вже 

геть-геть доживаю своє життя». Йому ніхто не відповів. 

У 1939 році А. Кримського було нагороджено орденом Трудового 

червоного прапора – «за заслуги в галузі філології» [1]. Та вже в 1941 році 

постановою НКВС його оголосили «ідеологом українських націоналістів, 

який упродовж років очолював націоналістичне підпілля». Його разом з 

іншими українськими патріотами заарештовують і відправляють до 

кустанайської в’язниці в Казахстані. Уже невдовзі він помирає – за однією з 

версій дослідників, унаслідок жорстоких тортур. 

Висновки. Отже, ми можемо стверджувати, що фундаментальна 

українська наука зародилася разом зі створенням УАН, при витоках якої 

стояв Агатангел Юхимович Кримський. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У А. Кримського ми повинні вчитися любити українську мову та Україну. 

Для подальшого розвитку науки академік лишив у спадок власну 

бібліотеку, яка налічує більше чотирнадцяти тисяч книг. Він зберіг 

унікальні приватні фонди наукової літератури інших академіків. 

Нині діє Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського. 

Володимир-Волинський педагогічний коледж носить його славетне ім’я. 

 

Література 

1. Гурницький К. Епатажна історична постать А. Кримського. Закарпат. 

народна газ. 2013. URL://www.rionews.com.ua/mixed/all/n/n1329412275 

2. Кононенко О. Хто він – сходознавець, поліглот Агатангел Кримський? 

Волин. правда. 2018. URL://pravda.lutsk.ua/хто-він-сходознавець-поліглот-агат. 

3. Матвєєва Л. В. А. Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської 

Академії наук : Вибране листування. Київ: Обереги, 1997. 172 с. 

Агатангел Юхимович Кримський 
 



 

52 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

УДК 811.161.2:929 Кримський 
Лариса ШВАБ, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та філософії  

Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк (lesyashvab@gmail.com); 

Анатолій ШВАБ, 

доктор політичних наук, професор кафедри історії України та археології  

Волинського національного університету імені Лесі Українки,  

м. Луцьк (shvab.anatoliy@eenu.edu.ua) 

 

ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 

 
Розглянуто епістолярну спадщину орієнталіста, мовознавця, письменника, 

громадського діяча Агатангела Кримського, датовану 1890–1941 рр. Ідеться про 

листи Кримського до видатних діячів української культури другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст., у яких розкриваються деталі життя, ідентичності, світогляду 

автора, а також культурного, політичного й соціального життя українського 

суспільства.  

Ключові слова: Агатангел Кримський, епістолярна спадщина, наукова діяльність.  

 

Агатангел Кримський (1871–1942) – видатний український учений, 

котрий своєю працею в царині орієнталістики, мовознавства, 

письменництва, громадського почину здобув усесвітнє визнання.  

Він народився на Волині в російськомовній родині вчителя історії та 

географії Юхима Кримського, кримського татарина за національністю, 

православного у другому поколінні, й матері, яка походила із польсько-

литовського роду із Білорусі [1; 4, с. 193]. Утім, Кримський обрав українську 

мову спілкування, українську ідентичність, що осмислила його життєву 

працю. Тож полишивши роботу на історико-філологічному факультеті 

Московського державного університету і в Лазаревському інституті східних 

мов у 1918 р., став творцем українського сходознавства.  

Про його особисте життя й життя як ученого, а також про культурне, 

політичне і соціальне життя українського суспільства другої половини ХІХ 

та початку ХХ ст. довідуємося з епістолярної спадщини Кримського, що 

датується 1890–1940 рр. 

Листування ученого з Борисом Грінченком та його дружиною Марією, 

Михайлом Павликом, Володимиром Гнатюком, Павлом Житецьким, 

Володимиром Левицьким, Омеляном Огоновським, Федором Коршем, 

Кирилом Студинським, Михайлом Грушевським та Дмитром Дорошенком 

уміщено в двотомному виданні Інституту сходознавства ім. Агатангела 

Кримського НАН України, надрукованого в 2005 р. [2; с. 3]. Видання 

пропонує 250 не купюрованих листів Кримського і його респондентів, 

більшість із яких не друкувалися раніше. До книги не ввійшло листування 
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з діячами зарубіжжя. Як пишуть упорядники, вони не мали змоги отримати 

документи з архівних фондів особового походження. Нам не відомо про 

вихід іншої книги, яка б заповнила цю прогалину [2, с. 2]. Найповнішим 

упорядкуванням творів Кримського, до часу видання щойно згаданої книги, 

було п’ятитомне видання його творів 1972–1974 рр. [6]. 

Життя і творчість Кримського умовно поділяють на два періоди: 

московський, датований 1980–1917 рр. (у цей період учений працював у 

Росії після закінчення навчання в 1892 р. у Лазаревському інституті східних 

мов, де студіював арабську, перську, турецьку та інші мови народів Сходу), і 

київський, датований 1918–1941 рр., – від часу запрошення Володимиром 

Вернадським та Миколою Василенком до участі в заснуванні Української 

академії наук у Києві й організаційної праці в ній до вбивства в 1941 р. 

органами НКВД [2, c. 3–4].  

Коло адресатів Агатангела Юхимовича – відомі українській культурі 

постаті. Від часу навчання в приватній Колегії Павла Ґалаґана Кримський 

був знайомий із Петром Житецьким – видатним українським 

мовознавцем та дослідником літератури, учителем цієї Колегії. 

Житецький був свідком появи перших віршів, оповідань, а згодом 

перекладів свого учня.  

Літературні спроби А. Кримського підтримував Іван Франко. 

Від Франка, ще студіюючи в Колегії, він отримував усі галицькі видання 

українською мовою. Згодом Кримський почав листування з українськими 

письменниками і мовознавцями, літературознавцями, фольклористами, 

стенографами Павликом, Гнатюком, Левицьким, Грінченком, Житецьким, 

Огоновським, які стали його найближчими друзями. Із 1886 р. 

зазнайомився із Ларисою Косач, цією «дуже принциповою людиною», як 

висловився в розмові з Ольгою Косач-Кривинюк [5, с. 55]. До слова, Леся 

Українка не толерувала літературного писання А. Кримського: «Мені 

сердечно шкода, наприклад, молоденького поета Кримського, – ажеж з 

нього, може б, могли і люди вийти, а тепер… “зануда” сама зосталась», – 

писала Лариса своєму дядькові Петру Драгоманову 3 березня 

1892 р. [5, с. 176].  

Найобширніша кореспонденція Кримського спрямована до 

Володимира Левицького (псевдонім Василь Лукич), який від 3 вересня 

1890-го до грудня 1896-го редагував часопис «Зоря», що його у Львові 

заснували 1880 р. [2, с. 8]. Пишучи 1890 р. рецензію на книгу Франка «В поті 

чола», яку опубліковано у лютому в «Зорі», Кримський підписався 

псевдонімом А. Хванько. Рецензія стала першим публічним виступом 

двадцятилітнього Агатангела як літературного критика. Як рецензент у 

східних науках, Кримський уперше виступив на прохання головного 

редактора журналу «Этнографическое обозрение» із рецензією 



 

54 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

на дослідження мовознавця-орієнталіста, фольклориста Вс. Міллера 

«Материалы к изучению еврейско-татарского наречия» [2, с. 9]. 

У листі до проф. Огоновського «27 липня ст. ст. 1893 р.» Кримський 

пише «біографічні звістки» із цікавими деталями про національність 

батьків: «батько мій білорус зроду, росіянин по вихованню; мати – полька… 

А зроду я зовсім не вкраїнець» [2, с. 160]. Такі зізнання дали Соломії 

Павличко підстави вважати, що Кримський намірено приховував свою 

національність [7]. А далі містяться цікаві подробиці про зростання в нім 

українства органічно, без його відома [2, с. 161]. Тему обрання української 

мови як мови літературного писання описано Кримським у листах до 

Грінченка, Павлика, Гнатюка та ін. 

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського розкриває важливі 

моменти з власної біографії, його чуттєвий світ, бачення літературних 

справ тощо. Листи переконують, що Агатангел Юхимович із юнацьких літ 

був людиною небайдужою до різних процесів, за якими спостерігав у 

повсякденному житті [2, c. 30]. Він порушував питання виховання, в основі 

якого має бути взаємоповага вчителя й учня, розвою і утвердження в усіх 

сферах буття української мови та багато інших.  
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ВПЛИВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

НА ТВОРЧІСТЬ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 

 

Робиться спроба визначити, які почуття існували між двома видатними 

постатями української літератури та який вплив насправді мала українська 

поетеса на творчість ученого.  

Ключові слова: переклади Гейне, літературні вечори, листування, Тифліс, 

роман «Андрій Лаговський», Павло Тичина. 
 

Літературна спадщина Агатангела Кримського набагато менша, ніж 

наукова. Сюди увійшли збірки «Пальмове гілля», «Повістки й ескізи з 

українського життя», «Бейрутські оповідання», роман «Андрій Лаговський». 

Деякі дослідники біографії видатного орієнталіста вважають, що вірші на 

інтимну тематику присвячено Лесі Українці. Такі здогадки виникли на 

основі вірша Павла Тичини «А. Є. Кримський (яким він уявляється авторові 

строф оцих)», де поет начебто розкрив почуття Агатангела Юхимовича.  

Їхнє знайомство відбулося у 1887 р., за спогадами самого вченого, 

через творчість. У той час Лариса Петрівна працювала над перекладами 

віршів Г. Гейне. Прочитавши ці роботи, А. Кримський пише: «Це – моє 

найперше враження від Лесі Українки. Гейне, світовий поет, подумав я тоді, 

перекладається на українську мову – яка радість!» [3, с. 503]. 

Думка ж Лариси Косач про вченого не була такою позитивною. 

Ознайомившись із віршами А. Кримського, 1892 р. вона пише до 

Драгоманова: «Мені сердечно шкода, наприклад, молоденького поета 

Кримського: ажеж з нього, може б, могли й люди вийти, а тепер… “зануда” 

сама зосталась» [4, с. 129; 132]. 

Особисто ж молоді люди познайомились у 1887 р. на концерті Миколи 

Лисенка в театрі Бергоньє у Києві. Павло Тучапський запропонував 

А. Кримському поспілкуватися з Оленою Пчілкою. Орієнталіст скористався 

нагодою висловити захоплення перекладами Лесі Українки. Мати поетеси 

одразу ж представила юну авторку. Тоді А. Кримський не справив на Ларису 

Косач ніякого враження [3, с. 503–504]. 
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У 1895 році помер дядько Лесі Українки Михайло Драгоманов. 

Ця новина зачепила не лише його родину, а й усю інтелігенцію України. 

Молодого вченого смерть М. Драгоманова стурбувала не менше, оскільки 

поділяв думки небіжчика та вважав його свої учителем. Це стало причиною 

написання листа з приводу смерті Лесиного дядька, який надрукували у 

часописі «Народ». Лист пройняв Лесю Українку, про що вона й написала 

А. Кримському [4, с. 329–330]. Це був початок їхнього дружнього 

спілкування. 

У 1896 р. молоді люди побачилися вдруге. Це був вечір Літературно-

артистичного товариства в Києві, де А. Кримський зустрівся з родиною 

Косачів [1, с. 25]. З того часу вони стали порадниками один одному в 

літературних питаннях. Наприклад, у листі від 08 грудня 1900 р. Леся 

Українка щиро дякувала А. Кримському за схвальні відгуки на її вірші. Вона 

постійно дивувалася, чому людина, перед якою відкрито двері до світової 

літератури, так захоплюється її роботами [5, с. 207–208]. 

Зустрічалися друзі нечасто, оскільки А. Кримський постійно працював у 

Москві чи перебував у відрядженнях, а Леся Українка за станом здоров’я часто 

подорожувала. Про їхнє листування вона пише: «Ну, пишімо одно одному з 

чужини на чужину» [6, с. 93–95]. Та 1903 року з’явилась можливість 

побачитись у Тифлісі. Лариса Петрівна тоді перебувала на лікуванні разом з 

Климентом Квіткою, а А. Кримський подорожував Кавказом. Довідавшись, що 

поетеса в Тифлісі, він скористався цією можливістю [6, с. 90]. Після цього їхні 

зустрічі були дуже короткими, незначними. 

Агатангел Кримський неодноразово надсилав Ларисі Косач і свої книги 

з історії, і видання інших авторів, які могли б зацікавити поетесу. Так Леся 

Українка ознайомилася з його романом «Андрій Лаговський». Від поетеси 

А. Кримський отримав масу критики [6, с. 136–151]. Вона виклала всі свої 

зауваження до цього твору, і якщо порівняти видання 1905 р. та 

відредагований текст 1915 р., то відразу помітно, що автор врахував усі 

пропозиції. 

А. Кримський досить часто ділився з поетесою роботами, які допомогли 

їй у написанні поем та драм. Так, наприклад, з’явилася драматична поема 

«В катакомбах», яка і присвячена «шановному побратимові А. Ю. Кримському». 

В той час обоє працювали над вивченням витоків християнства та його 

первісного вигляду. Леся Українка попросила у А. Кримського вислати їй якісь 

матеріали з цієї теми. Тоді він надіслав дисертацію Павла Гідулянова. Та цього 

виявилось замало: це не задовольнило поетесу, вона потребувала 

оригінальних документів. Таке прагнення приємно здивувало А. Кримського: 

«Я їй цілу бібліотеку послав. Якби який-небудь приват-доцент стільки 

прочитав, як вона! А вона стільки працювала лише для того, щоб написати дві 

коротесенькі двоактові драми. Без перебільшень можу сказати, що Леся 
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Українка була справжнім ученим, дослідником» [3, с. 504]. Агатангел 

Юхимович був першим читачем цієї поеми. 

Після цього Лариса Косач надсилала йому чимало своїх драм та віршів, 

дослухаючись до думки А. Кримського про її творчість [6, с. 153–158]. 

Поетеса дуже поважала вченого та надзвичайно раділа його листам: 

«Оживіть і Ви моє пробування на чужині Вашим щирим і завжди цінним для 

мене словом, – воно ж мені не тільки на чужині жадане» [5, с. 309–310]. Вона 

завжди зверталася до нього «дорогий товаришу», підкреслюючи цим своє 

приязне ставлення до нього. 

Розглянутий матеріал не дає нам підстави вбачати у стосунках Лесі 

Українки та Агатангела Кримського романтичної складової. Якщо брати 

згадку про згаданий вірш П. Тичини, то і цей аргумент видається 

непереконливим. По-перше, автори статей жодного разу не надали 

посилання на цей твір, не згадувалась навіть назва. По-друге, 

використовували неточне цитування: у вірші згадувалась «і вічно-думна 

Леся Українка» [7, с. 58–60]. По-третє, у всіх статтях ішлось про те, що вірш 

цей зачитав сам П. Тичина з нагоди 60-річчя Агатангела Кримського. 

Неважко підрахувати, що ця подія мала б відбутися 1931 р. Та сам вірш 

написано лише 15 січня 1941-го [7, с. 58–60]. До того ж, нам не вдалося 

знайти свідчень, що Павло Тичина був присутнім на цьому дійстві, та чи це 

дійство взагалі відбувалось. У 1931 р. поет уже всебічно вихваляв радянську 

владу, писав вірші, які б задовольняли критиків. Агатангел Кримський на 

той час зазнавав переслідувань, і його річницю б так пишно не святкували. 

Натомість 22 червня 1940 р. указом президії Верховної ради СРСР ученого-

орієнталіста нагороджено орденом Трудового червоного прапора. Через пів 

року широко відзначили 70-ліття, у якому взяли участь і Академія наук, і 

Спілка письменників, членом яких був і Павло Тичина [2]. Можна 

здогадатися, що саме ця подія і послугувала приводом до написання вірша 

«А. Є. Кримський (яким він уявляється авторові строф оцих)». 

Що ж до самого вірша, то ми впевнені: ті, хто трактував його як 

викриття таємного кохання, глибоко помиляються. Ім’я видатної поетеси 

згадувалось поряд з ім’ям Івана Франка з метою висвітлення думок 

А. Кримського про стан української літератури в радянські часи. Учений 

сумує за такими титанами творчості, адже саме вони були одними з тих, хто 

визначав напрям розвитку українського слова. На нашу думку, робити 

висновки про романтичні стосунки Агатангела Кримського і Лесі Українки, 

лише посилаючись на цей вірш, однозначно не варто і некоректно, а 

оскільки дослідники біографії вченого – такі як Соломія Павличко, 

Олег Бабишкін, Наталя Полонська-Василенко – цю частину його життя 

розкрили недостатньо, причин для таких стверджень немає. 
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Що ж до творчості Агатангела Юхимовича, то Лариса Петрівна справді 

мала на неї вплив – як вірний друг-порадник. Учений дослухався до думки 

поетеси, адже вважав її майстром своєї справи.  
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У листі до О. Кобилянської від 18–22 січня (за ст. ст.) 1900 р. Леся 

Українка писала: «Я, дарма що біла, а маю циганьську натуру і вештатись по 

світі мені мило» [5, c. 180], тож невипадково мріяла колись об’їхати навколо 

світу. Але не тільки «циганьська натура» спонукала письменницю 

подорожувати. Проживати місяцями далеко від рідного дому та родини 

поетесу змушувала насамперед хвороба, що не давала їй спокою понад 30 

років життя. Одеса, Ялта, Балаклава, Відень, Берлін, Сан-Ремо, Тбілісі, 

Хелуан… Ці дороги вимірювалися не тільки кілометрами, але й 

проведеними на самоті днями та десятками втрачених листів.  

Щодо останнього 3 (15) жовтня 1893 р. Леся Українка писала 

М. Драгоманову: «Мені моє літнє циганське життя завжди коштує скілька 

листів річно, – що тут порадиш?» [4, с. 219]. Ці втрати ми й нині розцінюємо 

https://ua.krymr.com/a/27489476.html
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як значні, бо ж навіть найменший рядок, написаний Ларисою Косач чи її 

кореспондентами до неї, дає унікальну можливість наблизитися до 

розуміння творчості й доби Лесі Українки, її феномену. 

«Кочове життя» (за власним визначенням Лариси Петрівни) час від 

часу спонукало її шукати листовних контактів поза межами родини. Таке 

спілкування іноді було єдино можливим, аби налагодити й не втратити 

зв’язок з однодумцями і колегами по перу. Вона не раз просила своїх 

постійних дописувачів подати адресу когось із важливих для неї осіб або ж 

контакти того, хто зацікавив її вже опублікованими працями, художніми чи 

публіцистичними. Не завжди навіть отримана адреса була запорукою того, 

що поетеса обізветься до адресата (наразі можемо пригадати історію з 

С. Крушельницькою: Леся Українка просила М. Павлика надіслати їй 

контакти знаної оперної співачки, однак листування між ними не 

зав’язалося, принаймні поки що таких листів не знайдено). Іноді перший 

лист ставав єдиним (ідеться, наприклад, про Д. Лукіяновича). Проте було і 

кілька осіб, листовне знайомство з якими згодом переросло в щиру приязнь 

і навіть дружбу. Серед таких непересічних постатей виділяємо, наприклад, 

Агатангела Кримського й Ольгу Кобилянську. 

Історія знайомства Лесі Українки з А. Кримським насамперед відома 

завдяки самому вченому. У лютому 1941 р. громадськість України широко 

відзначала черговий ювілей поетеси – 70 років від дня її народження. Серед 

гостей, яких запрошували до слова, часто можна було побачити й 

Агатангела Юхимовича, відомого науковця, мовознавця, орієнталіста, 

письменника, перекладача. Наприклад, в актовій залі Київського 

університету під час урочистого зібрання до цього ювілею її одноліток,  

багаторічний приятель, побратим по перу та незмінний адресат ділився не 

тільки знаннями і роздумами про творчість поетеси, але й спогадами про 

їхнє спілкування – листовне й особисте. На жаль, учений опублікував лише 

окремі фрагменти розповіді (газ. «Комуніст» від 25.ІІ.1941 р.), принаймні 

таку інформацію подано в примітках до опублікованих у радянський період 

спогадів ученого [2, с. 442].  

Однак навіть ці уривки дають можливість дізнатися про обставини 

знайомства Лесі Українки та А. Кримського та цілком реально уявити 

характер їхнього спілкування. Саме знайомство відбувалося в три етапи, які 

умовно можна назвати як заочне (за посередництвом творів), особисте, 

листовне. Про обставини першого А. Кримський згадував: «Один з старших 

моїх товаришів – студент Тучапський – якось каже мені, що у нього є гарні 

вірші Лесі Косач, дочки відомої нам письменниці Олени Пчілки. Леся, 

мовляв, дещо вже друкувала, а ось її ще не надруковані переклади з Гейне. 

І в цих віршах я прочитав: “Чого так поблідли ті рожі ясні…” Це моє 

найперше враження від Лесі Українки. Гейне, світовий поет, подумав я тоді, 
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перекладається на українську мову, – яка радість! Я не витримав і кажу: дай 

мені, я перепишу» [2, с. 168–169].  

За словами А. Кримського, ця подія відбулася 1887 чи 1888 р., а вже 

незабаром він мав нагоду познайомитися з Оленою Пчілкою, матір’ю 

перекладачки; тоді ж, за його спогадами, відбулося особисте знайомство і з 

Лесею Українкою. А. Кримський не назвав точної дати, обмежуючись 

фразою «минає трошки часу». Проте детальний опис обставин знайомства 

(відомо, що у вченого була чудова пам’ять) дає можливість припустити, 

коли ж насправді відбулася ця зустріч.  

Насамперед згадується, що у театрі Бергоньє був концерт Миколи 

Лисенка. У кінці 80-х років ХІХ ст. таких заходів було обмаль, позаяк 

українська пісня, без якої не обходився жоден концерт знаного 

композитора й піаніста, була під забороною. Лише іноді (орієнтовно раз на 

рік) вдавалося здобути дозвіл на подібне музичне дійство. Так, наприклад, 

М. Лисенко в листі до Г. Маркевича від 31 березня 1887 р. згадував, що 

особистий концерт у театрі Й. Сєтова (упродовж 1886–1889 рр. він 

орендував театр Бергоньє, нині будівля Національного академічного театру 

російської драми ім. Лесі Українки) мав 21 березня (за ст. ст.) 

1887 р. [6, с. 173]. Подібний захід відбувся майже через рік – у квітні 1888 р., 

про що композитор згадував у листі до того ж Г. Маркевича від 18 вересня 

(за ст. ст.) 1888 р. [6, с. 182]. Однак, за свідченнями О. Косач-Кривинюк, Леся 

Українка на час обох концертів була в Колодяжному, більше того, її хвороба 

настільки загострилася, що не могла пересуватися без милиць чи 

палки [1, с. 64; 1, с. 67]. Тому, ймовірно, особисте знайомство письменників 

відбулося лише в першій половині 1889 р., коли А. Кримський закінчував 

Колегію Павла Ґалаґана, а Лариса Косач мешкала в Києві, де лікувала ногу 

масажами. У той період наїздами в місті часто бувала й Олена Пчілка.  

Таке принагідне знайомство Леся Українка навряд чи запам’ятала, 

попри примітну зовнішність юнака, або ж не надала йому якогось 

особливого значення. Буваючи в Києві, Косачі вели активне, а отже, 

насичене громадське життя. Як поет А. Кримський привернув увагу Лесі 

Українки дещо пізніше. Уперше в епістолярії мисткині його прізвище 

згадано в листі до М. Драгоманова від 3 (15) березня 1892 р.  

Розмірковуючи про українське письменство кінця ХІХ ст. в контексті 

потреби вчитися віршування, адресантка пише: «Українським же поетам 

слід би на який час заборонити писати національно-патріотичні вірші, то 

може б вони скоріше версифікації вивчились примушені до того лірикою та 

перекладами, а то тепер вони найбільше надіються на патріотизм своїх 

читців, а не на власну рифму та розмір. Мені сердечне шкода, напр[иклад], 

молоденького поета Кримського, – аже з нього може б могли й люди вийти, 

а тепер... “зануда” сама зосталась» [4, с. 172–173].  
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Леся Українка мала можливість від 1889 р. читати його перекладні й 

оригінальні вірші в галицьких часописах «Зоря», «Правда», «Народ», але все-

таки як особистість А. Кримський зацікавив поетесу лише влітку 1895 р. 

Причиною послугувала публікація його листів, написаних після смерті 

М. Драгоманова. 8 (20) червня 1895 р. в Софії практично на руках Лесі 

Українки помер її дядько й учитель. Уже в наступному номері журналу 

«Народ» (1895. № 12), редагованому М. Павликом, було опубліковано 

некролог і кілька листів, які надійшли на адресу часопису та редакторові 

особисто, зокрема від П. Вартового (Б. Грінченка) та А.  Хванька 

(А. Кримського). Дещо оговтавшись від несподіваного горя, Леся Українка в 

листі до М. Павлика від 22 липня (за ст. ст.) 1895 р. поділилася враженнями від 

публікації: «Лист Вартового мене не очарував – риторично і холоднувато. 

Але лист Хв[анька Кримського] пройняв до живого серця, до сліз, – я дуже б 

хотіла пізнати сього щирого хлопця. Так, наша молодіж любила його... Чи не 

можна прислати нам лист Хв[анька Кримського] в оригіналі, подивитись, Ви, 

здається, з пропусками надрукували» [4, с. 364–365]. 

Загалом ідеться про два листи А. Кримського до М. Павлика, написані 

17 (29) червня 1895 р. та 6 (18) липня 1895 р. Адресант у спогадах зазначав: 

«Один писаний просто з Звенигородки, під безпосереднім вражінням 

короткої телеграми в якійсь російській газеті. Другий писаний після того, 

як я поїхав до Києва і поговорив там із земляками про ту фатальну для нас 

подію та й знов повернув до своєї Звенигородки» [3, с. 675].  

Адресат був обраний не випадково, адже на той час вони активно 

листувались у зв’язку з підготовкою до друку праці голландського теолога 

К. Тіле «Історія релігії», яку переклав М. Павлик, а доопрацьовував і 

редагував А. Кримський. Видання фінансувалося Костянтином 

Андрійовичем Фрейтагом, учнем і товаришем ученого. Улітку 1895 р. 

А. Кримський звертався до мецената з проханням переадресувати ці кошти 

на видання першого тому праць М. Драгоманова. У колі родини покійного 

така увага та щире бажання допомогти у справі збереження його спадщини 

не залишилися не поміченими. Л. М. Драгоманова надіслала А. Кримському 

з Болгарії фотографію чоловіка із написом: «Агафангелу Ефимовичу 

Кримському від щиро дякуючої йому людини» [3, c. 678].  

Родину глибоко вразили рядки обох листів: «Бідна Україна! 

Сиротятами зостаються українці, помер їх батько! Після Тарасової смерті 

Україна ще не зазнала такої великої втері...» [3, с. 675]; «Мені все здається, 

ніби його постать десь стоїть коло мене, дивиться на мене... Ця книжка, над 

якою я працюю, адже ж вона, може, була б люба покійникові? Може б, він 

сказав про неї щире слово, і теє щиреє слово сталося б мені зцілющою 

водою, підживило б мене, надало б снаги працювати й далі... Одно-

однісінькеє слово з твоїх уст, та й не було б мені дорожчої похвали!.. Батьку 



 

62 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

наш! Невже ж ти помер?!! Воскресни, господи, і спаси нас! Ні, ні! Не вмер ти, 

великий чоловіче! Я не вірю тому! Твій безсмертний дух витатиме над нами 

і додаватиме нам сили на працю коло твоїх ідеалів!» [3, с. 677]. «Коли 

схочете, шановний пане редакторе, то можете оцей мій лист надрукувати, 

хоч спершу він призначався тільки задля Вас самого. Не стидаюсь я, що чужі 

люди побачать мої сльози; не стидаюся, що наречуть мене малою дитиною, 

а не мужем; не стидаюся, ба ще й голосно ридатиму, бо це ж помер не хто, як 

батько, і мій, і Ваш, і всіх нас» [3, с. 677–678], – писав А. Кримський. 

Беззаперечна щирість адресанта виявлялася в кожному слові, що не 

могло залишитися поза увагою і Лесі Українки. Повернувшись до Києва, 

поетеса шукала нагоди познайомитися ближче з автором рядків. На той час 

А. Кримський рідко бував у Києві, хіба проїздом із Москви до рідної 

Звенигородки або дорогою назад, тому Лариса Петрівна зважилася на 

листовне знайомство.  

У листопаді 1895 р. вона передала через Оксану Старицьку перший 

лист до «незнайомого товариша»: «Не здивуи те, шчо я, непрошена, 

озиваюсь до Вас. Я давно бажала написати до Вас, та через почту не 

випадало, а оказії  досі не траплялось. Мені хотілось висловити Вам, як 

глибоко прои ньяв нас (мене і мою дядину Драгоманову) тои  шчирии , 

повнии  глибокої  туги, лист, шчо Ви писали Павликові, довідавшись про 

смерть мого дядька3. Справді, багато було тоді листів співчуття, шчирих, 

хороших листів, але такого, як Ваш, не було, се, власне, наче ріднии  син 

писав про втрату коханого батька. Вже хутко пів року мине з того часу, як 

ми читали тои  лист в Болгарії , але вражіння від нього живе у мене досі. Сімя 

дядькова плакала ревне, читаючи, проте казала, що такі листи потішають, 

наскілько се можливо, у такіи  тузі» [4, с. 388–389].  

Письменниця дякувала А. Кримському за и ого бажання допомогти у 

справі видання спадщини М. Драгоманова, вбачаючи в адресатові 

насамперед однодумця, побратима, як поетеса назве и ого згодом у присвяті 

до драматичної  поеми «В катакомбах», роботу над якою було завершено 

1905 р. За 10 літ письменники не втратили зв’язок, навпаки. Позаяк зустрічі 

були короткі и  поодинокі, спілкувалися здебільшого листовно – писали 

«з чужини на чужину».  

Важко  сказати,  скільки  листів  було  написано  згодом,  принаи мні  

у 12-томному зібранні творів Лесі Украї нки 1975–1979 рр. згадується 

близько 100 [7, c. 423]. А. Кримськии  писав про сердечне і жваве листування, 

з великого масиву якого збереглося натепер лише 10 кореспонденцій, серед 

яких є і найбільший епістолярний текст Лариси Косач-Квітки – 34 сторінки 

(від 3 (16) листопада 1903 р.). Про свої творчі взаємини з письменницею 

вчений згадував: «Ми були близькими друзями протягом багатьох років, 

                                                           
3
Дядина просила П[авли]ка вислати їй автограф, здається, він і тепер у неї. – Прим. Лесі Українки. 
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до останнього дня життя Лесі Українки. Вона довіряла мені свої твори 

раніше, ніж друкувати їх [2, с. 169–170]». Поетеса надсилала товаришеві 

окремі твори для фахової історико-культурної апробації, шукаючи в його 

особі відвертого критика. Можна лише припускати, якої ваги було втрачене 

листування, що охоплювало актуальні філософсько-літературні й 

лінгвістичні проблеми початку ХХ ст.  

Однак загалом доля цих кореспонденцій пов’язана з долею самого 

адресата. Арешт видатного українського вченого, письменника, знавця 

культури й мов східних народів Агатангела Кримського спричинив 

розпорошення його архіву. У ньому, ймовірно, зберігалися й листи Лесі 

Українки. Після Другої світової війни співробітники Інституту української 

літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (нині – Інститут літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України) розшукували архів Кримського у місті 

Звенигородці, у мешканців будинку, де колись жив письменник, але пошук 

очікуваних результатів не дав. І хоч окремі його частини згодом потрапили 

в Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 

(720 од. зб.), доля більшості листів Лесі Українки до А. Кримського 

залишається невідомою. Не виключено, що під час арешту вченого деякі з 

його паперів потрапили на спецзбереження або й просто зникли. Крім того, 

частково недосяжною нині для українських науковців є та частина архіву, 

що зберігається в Москві.  

Отже, у дослідників життєписів Лесі Українки та А. Кримського є 

чимало підстав для продовження пошуків. 
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА Й АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ 

У ВИРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

 

У зіставних контекстах розглядається громадська, політична і культурно-

просвітницька діяльність Лесі Українки й Агатангела Кримського. Актуалізовано 

головні контексти епохи кінця ХІХ – початку ХХ століть: соціально-станові реалії, 

мовне питання, мистецький простір, родинне середовище тощо. Однак головним 

об’єктом дослідження постає особистість українського інтелектуала, його 

прагнення реалізуватися самому й реалізувати модерний проєкт України. 

Ключові слова: суспільство, країна, політика, історія, освіта, цензура, 

творчість, майбутнє. 

 

У спогадах про Лесю Українку А. Кримський час їхнього знайомства 

датує 1887 або 1888 роками. Однак певнішою бачиться інша дата – 1895 рік. 

Після раптової смерті М. Драгоманова А. Кримський, як відомо, підготував 

некролог у московський науковий журнал «Этнографическое обозрение», а 

також своєрідний лист скорботи, надісланий М. Павликові й опублікований 

галицьким часописом «Народ». Щиро і просто висловлені співчуття 

настільки зворушили родину покійного, що Леся Українка письмово 

звернулася до автора зі словами подяки та, 

користуючись сумною нагодою, зізнаннями у 

давньому бажанні познайомитися. Дивовижно, 

але попри індивідуальні світоглядні, ідейні, 

морально-психологічні чинники, які так часто 

заважають духовному зближенню сильних 

особистостей, цих двох людей таки поєднає 

дружба. Почуття, яке стане окрасою їхнього 

життя, надасть йому додаткових вимірів і 

сенсів. 

Свого роду спільну основу для таких 

взаємин закладено вже самими обставинами 

становлення й формування національної 

ідентичності тогочасного українства. 

Найбільш загроженим сегментом культури 

поневоленого етносу завжди залишалася 
Леся Українка 
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мова, опанування якою і в Лесі Українки, і в А. Кримського було пов’язане 

найперше із родиною.  

Як відомо, предки обох письменників не були цілком автохтонного, 

сказати б, питомо українського походження: рід Лариси Косач мав 

балканське й грецьке коріння, а в «генетичнім коді» А. Кримського, то й 

узагалі переважала татарська і польська кров. Для останнього власна 

генеалогія слугувала ще й своєрідним приводом для гордощів, принаймні на 

це виразно вказують автобіографічні пасажі у листах до Б. Грінченка, 

О. Огоновського, І. Франка. У спілкуванні з переліченими кореспондентами 

А. Кримський, вказуючи на своє походження, незмінно підкреслює й 

органічність входження до місцевої (локальної, а не загальноімперської) 

спільноти. «Я родився і виріс на Вкраїні та й українізувався», – атестує він 

себе на початках знайомства з Б. Грінченком. «Навіть у сім’ї я чув змалечку 

українську мову: моя мати говорить чисто по-вкраїнськи […] тільки з 

вимовою чужою» [3; 5, с. 59].  

Постать матері для, сказати б, мовно-культурного становлення автора 

наведених слів стала, вочевидь, визначальною, хоча син на цьому ніколи 

особливо й не акцентуватиме. Частковим поясненням тут може бути 

внутрішньосімейний конфлікт, витоки якого (яскраво увиразнені й на рівні 

художньої творчості) аналізували С. Павличко [5] та М. Моклиця [4]. 

Не заглиблюючись у специфіку Косачівських родинних взаємин, можна хіба 

згадати загальну схожість умов формування доньки Лариси, зокрема й у сенсі 

її далеко не завжди успішних спроб порозумітися з матір’ю. 

Цитований уривок із листа до Грінченка примітний ще й виявленими 

зусиллями, яких доводилося свідомо докладати тогочасному українцеві, аби 

на своїй землі набути чи, швидше, здобути право національної 

самопрезентації. Складність цього процесу, що розгортався за, по суті, 

штучно створених умов, у випадку А. Кримського підсилювали ще й класові 

чинники. Відомо, що його скромне походження й пов’язані з цим труднощі 

соціальної реалізації стали одним із рано, але гостро усвідомлених 

координат ієрархічно збудованого, закритого світу Російської імперії. 

Перебування у київській Колегії Ґалаґана, учнівский контингент якої 

формувався зі «своєкоштних багатирів» й аристократів та дітей з 

«неблагородних», незаможних родин, сприяло закріпленню у вразливого 

підлітка стійких упереджень щодо станового суспільства. Навіть його 

вражаючі успіхи у навчанні, зокрема зусилля незмінно утримувати за собою 

статус першого учня, сприймалися як виклик і свідоме ангажування в ту 

непримиренну боротьбу, що точилася поміж двома таборами гімназистів. 

Пережиті у середній школі моральні випробування, хоча й не такі трагічні, 

як, скажімо, у випадку однолітка-покутянина В. Стефаника, сприяли 

усталенню виразних світоглядних переконань Кримського. «Самé моє 
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походження мусило мене зробити демократом», – підсумовував він 

навчання у колегії через два роки після її закінчення [3; 5, с. 39]. Згодом на 

цьому ґрунті зросте серйозне захоплення соціалістичними ідеями, а ще 

пізніше – доктринами націоналізму.   

Очевидно, здобутий замолоду болісний досвід самоутвердження 

(особистого та національного) видавався Кримському показовим і навіть 

повчальним, адже постійно актуалізовувся у його спілкуванні. Натомість Леся 

Українка ніколи не оприлюднювала особливостей власної «українізації», 

можливо, й через те, що мала щастя зростати у хоча й штучно створеному 

родиною та близьким оточенням, але відповідному культурно-

інтелектуальному середовищі. Тому й набуття відповідної ідентичності 

виявилося процесом більш-менш органічним і порівняно безболісним.  

Важливо й те, що у цьому ж колі формувалися ідейно-політичні 

уподобання письменниці, що виявилися загалом суголосними окресленим 

зацікавленням Кримського. Та відзначимо внутрішню контроверсійність 

такого обопільного саморуху, що у висліді все ж привів до спільної ідейної / 

ідеологічної платформи: прихід на певному етапі до національно 

зорієнтованої соціал-демократії спадкової дворянки Лариси Косач 

(свідомий, але абстрактний вибір, диктований волею та інтелектом) й 

різночинця А. Кримського (актуалізовано особистий життєвий досвід). 

Проте обоє вони з однаковою тривогою сприймали загрозу українським 

патріотичним лівим силам, що виходила від близьких не лише класово, але 

й етнічно російських соціалістів. Визначальною для останніх спочатку 

справді була інтернаціональна платформа, але з часом вона усе виразніше 

набирала обрисів великодержавного шовінізму.  

І тому показова тут реакція Лесі Українки на доцільність можливої 

спільної боротьби. «Пора стати на точку, – писала вона київському есдекові 

М. Кривинюкові, – що “братні народи” просто сусіди зв’язані, правда одним 

ярмом, але в ґрунті речі, зовсім не мають ідентичних інтересів і через те їм 

краще виступати хоч поруч, але кожному на свою руку, не мішаючись до 

сусідської внутрішньої політики» [2, с. 666–667]. Зрештою, у тих колах цілком 

усвідомленими були застереження і щодо ймовірних загроз самої 

соціалістичної ідеології для недосформованої, культурно й політично 

неустійненої нації. Як показав час, не менш підставовими виявилися й 

побоювання надмірної «опіки» із боку північного брата, демократизм якого 

завжди закінчувався там, де починалося національне питання. Примітно, 

що ці та інші колізії україно-російських стосунків відбито в історико-

політичних студіях, над якими Леся Українка та А. Кримський, паралельно, 

але без погодження одне з одним, почали працювати на початку 1900-х 

років. На жаль, розпочата робота в обох випадках залишилася незавершеною.  
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Українські письменники доби порубіжжя і російська література – це 

велика і, попри численні дослідження радянських часів, мало вивчена 

проблема. Сьогодні зрозуміло, що мову тут слід вести не так про 

безпосередні (і зазвичай однобокі) впливи, як, найперше, про ідейно-

тематичне суголосся, стильові перегуки або ж навіть паралельне художнє 

освоєння реальності. У цьому контексті творчість Лесі Українки й 

А. Кримського постає вдячним матеріалом для міжслов’янських 

компаративістичних студій. Водночас нагальною для періоду становлення 

обох письменників була потреба мінімізувати тиск і притягальну силу 

значно потужнішої російської культури та спробувати уникнути 

пропонованих нею широких і досить привабливих можливостей. Адже уявні 

чи реальні наміри В. Винниченка перейти у сусідню літературу видаються, за 

неупередженого погляду, не такою вже й випадковою примхою. Та й загалом, 

тогочасному вітчизняному інтелігентові цілковито дистанціюватися від 

імперського світу не вдавалося вже хоча б тому, що для власної 

самореалізації тією чи тією мірою доводилося приймати наявні умови і 

правила. Так, щоб утамувати жагу наукового пізнання, Кримський мусив 

увійти до російської освітньої, академічної спільноти, вчитися і працювати 

у тамтешніх інституціях, закономірно і суттєво сприяючи їхньому розвою. 

С. Павличко, під цим оглядом, вважає за можливе говорити про своєрідний 

конфлікт між двома етнічними ідентичностями («душами») і навіть окрему 

«російську» біографію вченого [5, с. 248–250]. Інтегрованість Лесі Українки 

в інтелектуальне життя сусідньої держави була, зрозуміло, не такою 

посутньою, але усе ж наукові та публіцистичні праці письменниці, зроблені 

нею переклади також нерідко з’являлися у тамтешній періодиці. 

Вимушене долучення до нерідної культури лише зміцнювало рішучість 

і націленість на автономну, повноцінну розбудову власної. А тут, у свою 

чергу, свідомими й навіть принциповими виглядають прозахідні 

світоглядно-мистецькі преференції, що імпонували українськомовним 

інтелектуалам універсальністю й непідробним демократизмом. Визнаючи 

високий рівень російського письменства, покоління порубіжжя, однак, не 

вважало його для себе провідною, а тим паче канонічною традицією. 

Примітне тут скептичне ставлення до можливостей ліберальної критики й 

белетристики 1860-х років, на незмінній актуальності якої, зокрема, 

наголошував М. Драгоманов. Зрозумілим, у світлі сказаного, бачиться й 

бажання творчої молоді засвоювати світове мистецтво із першоджерел, без 

чужомовного посередництва – інтерпретації та перекладу. 

Питання мистецтва, а головно літератури, можуть бути показовими у 

сенсі духовно-інтелектуального зв’язку двох тогочасних поколінь українців. 

Власне, йдеться про той соціальний (а частково й партійно-політичний) 

сегмент, що представляли М. Драгоманов з однолітками-однодумцями 
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та його молодші учні і прихильники, до яких належали й Леся Українка та 

А. Кримський. Щоправда, для останнього постать і переконання учителя, 

який, за особистим зізнанням і «прокинув у ньому національну 

свідомість» [3; 5, с. 118], далеко не завжди видавалися зрозумілими й 

прийнятними. Зокрема на початках їхнього заочного знайомства 

Кримський перейнявся неправдивим поголосом про нібито фінансування 

закордонної діяльності женевського вигнанця зі спецфондів царської 

охранки. (Невдовзі цю провокацію було викрито.) 

Мабуть, частково і під впливом згаданих чуток студент Кримський 

виступив із різким дописом про явне і приховане русофільство Драгоманова. 

Той оперативно відреагував відкритим листом, у якому з граничною чіткістю 

обґрунтовував свої погляди на проблему відносин України із великою 

сусідньою державою. За словами опонента, відповідь старшого колеги його 

цілком задовольнила, більше того – переконала у слушності запропонованих 

рішень для більшості дискутованих питань. Та згодом Кримський, і не лише 

він один, критично перегляне ідейно-політичну програму вчителя в аспекті її 

радикалізації та, сказати б, геостратегічної орієнтації.  

Власне, майже цілковито приймаючи відому тезу Драгоманова про 

«космополітизм в ідеях і цілях та національність у ґрунті і формах 

культурної праці» [1, с. 190], Кримський усе ж відкине російський чинник 

(про що мовилося вище), а також виразніше закцентує на первинності 

питомої традиції в духовно-політичному розвої країни. Принциповим 

залишиться й переконання у необхідності залучення до державного 

будівництва якнайширших верств населення, умовно кажучи, – від панів до 

мужиків. На відміну від М. Драгоманова, він достатньо реальною вважав 

можливість (і доцільність) не тільки української автономії у складі 

демократичної федерації з Росією, але й побудову незалежної, самостійної 

політично й культурно, однак і відкритої до світу держави. У цьому сенсі 

міркування Кримського можна розглядати як спроби синтезу 

драгомановського космополітизму та власної націоцентричної доктрини. 

С. Павличко достатньо переконливо доводила його безпосередню 

причетність до розробки концепції українського, позначеного виразними 

ліберально-демократичними впливами, націоналізму [5, с. 259–260].  

Проте, усе більше схиляючись у своїх переконаннях до правої ідеї, 

Кримський не творить для себе культу панівного етносу, не скочується до 

нетерпимості й шовінізму. Оригінальними у цьому сенсі виглядають 

окреслені у довжелезному листі до Б. Грінченка критерії ідентифікації двох 

типів громадського діяча. «Хто признає вагу національності, – наголошує 

Кримський, – той є націонал; звісно, він може не тільки поважати, але 

заразом й сентиментально кохати національні ознаки, і це ще не погано. 

А хто вважає за обов’язкову річ сліпо поклонятися всьому національному 
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тільки через те, що воно – національне, той є націоналіст» [3; 5, с. 89]. Саме 

під останню категорію автор схильний підтягти прихильників, за його ж 

визначенням, «жолудкового» – агресивно-обмеженого, власне, бездіяльного 

патріотизму. На жаль, нерідко цей тип «щирого народолюбця» траплявся у 

середовищі українофілів, на що свого часу нарікала й Леся Українка. «У нас 

велика біда, – писала вона М. Драгоманову до Софії, – що багато людей 

думають, що досить говорити по-українськи (а надто, вже коли писати 

дещицю), щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка 

з певним переконаннями і т. п. Така легкість репутації приманює многих. 

Ще тепер у нас можна почути таку фразу: “Як се? От ви казали, що NN дурень і 

тупиця, а він же так чудово говорить по-нашому!” – се вже ценз! А послухати 

часом, що тільки він говорить по-нашому, то, може б, краще, якби він говорив 

по-китайськи. [...] Наслухавшись таких милих розмов від людей, що звуть себе 

патріотами та укр[аїно]філами, боїшся, як вогню, коли б хто тебе не назвав 

сими іменнями і таким способом не загнав у баранячу кошару» [2, с. 244–245]. 

Неспівмірність народницьких соціально-політичних та культурних 

моделей енергії потребам і намірам молодих сил переконливо доводила 

нагальну необхідність освоєння нових, дієвіших шляхів національного 

поступу. Всю суперечливість і водночас інтегральний сенсо- й формотворчий 

потенціал таких шукань відбиває досвід покоління порубіжжя. Примітним тут 

є ідейно-духовний саморух А. Кримського, передувала якому – що, мабуть, теж 

закономірно – смуга метань і зневіри. 1891 року, описуючи І. Франкові 

ситуацію у Наддніпрянщині, він, зокрема, невтішно констатуватиме: «Коли ми 

подивимося, чим займається загал нашого українофільства, то побачимо, що 

працювати всі аж прагнуть, тільки ж майже всім руки зв’язані, бо такі наші 

обставини. Добре, коли хто має письменницький хист, – він ще може що-

небудь робити, робити пером. А решта? – Решта рветься до праці; та звідкіля ж 

узяти того поля задля праці? Складаються громадки, кружки, балакається 

дуже багацько, а в кінці кінців, як я часто завважив, людина почуває якусь 

порожнечу, невдоволення, бо не бачить змоги, способу, як віддати себе на 

службу своєму народові» [3; 5, с. 33–34].  

Можливості прислужитися рідній спільноті неофіт-українець 

Кримський шукатиме самотужки й, так би мовити, інтуїтивно. Уже з перших 

років навчання у вищій школі студент-арабіст Лазаревського інституту 

східних мов кожну вільну хвилину присвячує пізнанню нововіднайденої 

Батьківщини, адже, як пізніше зізнаватиметься: «Мені здавалося гріхом 

“не побігти на пособу моїй Неньці” яку я допіру “обрів”, – я не хтів бути 

“зрадником”. І я побіг» [3; 5, с. 68]. Окрім інтенсивної самоосвіти, він, 

приїжджаючи з Москви, прагне доповнити національне пізнання 

ще й практично – зануренням у нескаламучену стихію селянського світу, 

щирими спробами злитися з ним.  
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Свої ходіння в народ Кримський згодом описуватиме з іронією і навіть 

сарказмом. На його переконання, з цього не лише немає жодної користі, але, 

навпаки, виходять неабиякі обопільні втрати. «Оті “хождения”, – стверджує 

він, – які практикують такі недоуки, як студенти, є страшенна погань і 

мерзота. Перш усього велика шкода доводиться тим, що молодик повинен 

би був не гаяти час, [...] щоб опісля якими-небудь трьома-чотирма роками 

пізніше, послужити тому ж таки народові. [...] Друга шкода та, що 

“просвіщати” народ, будучи неуком, не маючи суцільних пересвідчень і 

основуючись тільки на трьох-чотирьох соціалістичних та нігілістичних 

(та й то погано розчовпаних) книжках – це є неморальність» [3; 5, с. 70].  

Поразка А. Кримського у ролі народного просвітителя, що мала більше 

об’єктивних, аніж суб’єктивних причин, виглядає цілком закономірною. 

Незнання, нерозуміння життя простолюду, його клопотів і потреб 

перетиналися тут із особистою несформованістю та юначим 

максималізмом. Зусилля проповідувати, навчати, окрім щирого пориву й 

самовпевненості, не були підкріплені ані належними досвідом, знаннями, 

ані, що теж важливо, навичками спілкування.  

Натомість спроби Лесі Українки у цьому напрямку виявилися значно 

продуктивнішими саме завдяки скерованості не до навчительства, а 

насамперед порозуміння, налагодження своєрідної співпраці, зрештою, до 

взаємопізнання. Її глибоке, сказати б, професійне зацікавлення традиціями, 

звичаями, побутом, мистецькими осягами, мовою народу (що постало не без 

впливу й прикладу матері) поєднувалося із реальною допомогою у вирішенні 

нагальних проблем. Між іншим, дієвість і результативність такого підходу 

засвідчують не лише зі знанням справи написані художні твори на українські 

теми чи упорядковані письменницею фольклористичні матеріали. Показовим 

тут є саме життя родини Косачів у селі Колодяжному, позначене непідробним 

уболіванням за долю місцевого, справді рідного собі люду. Згадати хоча б 

самовіддану боротьбу з епідемією тифу, під час якої Леся Українка сама 

робила хворим необхідні ін’єкції, проведення дитячих свят, добір потрібної 

селянам літератури, слушні поради в практичних справах і т. п.  

Очевидно, що порозуміння із народом на рівні безпосереднього 

спілкування виявилося для молоді не єдиною й далеко не найдієвішою 

стратегією розвою національної справи. Це була концепція українофілів, 

яка у модерну добу виглядала уже застарілою. Та й загалом увесь означений 

суспільно-культурницький рух у тогочасних координатах багатьма 

сприймався недоречним і навіть шкідливим анахронізмом. 

В автобіографічному романі Кримського «Андрій Лаговський» подано 

з цього приводу досить характерний пасаж: «На Вкраїні замість давніших 

аматорів-“українофілів” виробилися свідомі інтелігенти-українці; ба й сама 

назва “українофіл” сталася за Олександрових часів (ідеться про царя 
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Олександра ІІІ. – Р. С.) образливою лайкою, що од неї порядна людина 

повинна й одхрещуватися» [3; 2, с. 208]. А у приватному листі до 

Б. Грінченка від серпня 1892 року Кримський висловився іще гостріше. 

«Українофільство, – пише він, – є дуже гарна річ, але робітників вона сливе 

як не має, і загал українофілів або егоїсти, або хоч щирі, дак неуки» [3; 5, с. 78]. 

Примітно, що себе автор наведеної сентенції вважав на той час належним 

до другої категорії. А зробити правильний вибір йому опосередковано 

допоміг усе той же М. Драгоманов, який на запитання молодої, енергійної 

людини «З чого потрібно починати працю для народу?» міг переконливо 

відповісти – «Із себе, із самоформування й самовдосконалення». 

Обстоювані М. Драгомановим засади становлення й підготовки нового 

покоління громадсько-культурних діячів (власне, інтелектуальної еліти 

нації) за основу мали вимогу якнайширшої освіти, і не лише, так би мовити, 

загальнообов’язкової – шкільної чи університетської. Надзвичайно 

важливими за умов колоніального стану виявлялися особисті приклад і 

наставництво, сказати б, за зразком античного спілкування-навчительства. 

Переконливим свідченням успішної реалізації такого підходу у випадку 

самого Драгоманова може бути життя і діяльність його найвідомішої 

учениці – Лесі Українки. Листовно оповідаючи дядькові про настрої в 

середовищі наддніпрянської молоді, небога із радістю констатує ріст числа 

його прихильників: щире прагнення молоді до освіти, науки, бажання брати 

участь у громадсько-політичній, культурницькій роботі. А готовність до 

якісної зміни світоглядної парадигми діячів нової формації засвідчує 

відомим твердженням: на зміну «українофілам» приходять «українці». 

Коло учителів А. Кримського у національній справі дещо ширше, аніж у 

Л. Косач. Поруч із М. Драгомановим у цьому ряді обов’язково потрібно 

назвати імена П. Житецького – викладача словесності в Колегії Ґалаґана, а 

також Б. Грінченка та І. Франка. Проте визнаючи авторитет кожного зі 

згаданих діячів, Кримський, як справжній учень, прагнув не до сліпого 

наслідування, а до переосмислення й, так би мовити, збагачення засвоєних 

уявлень та ідей, а отже, і їхнього продуктивного розвитку на якісно вищому 

рівні. Учений, письменник, політик молодшого покоління, що вільно 

почувався у нових реаліях, він критично, а іноді й скептично сприймав 

досвід попередників (людей усе ж таки іншого часу) і міг, попри особисті 

симпатії, досить гостро оцінити значущість та актуальність зробленого 

своїми великими учителями. Варто узяти в розрахунок і те, що сильна, 

обдарована особистість жадає самореалізуватися передовсім у тих царинах, 

які вважає найвідповіднішими власним нахилам та вподобанням. 

Однак у вітчизняних реаліях, особливо для людей інтелектуально-творчої 

праці, такої альтернативи могло й не існувати.  
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Примітною під цим оглядом видається історія 1896 року зі здобуттям 

місця професора русько-української філології у Львівському університеті. 

Попри організаційні труднощі, Кримський відмовився від цієї ідеї ще й 

тому, що твердо і свідомо обрав для себе науковий напрямок – 

орієнталістику, а отже, й сходознавчу кафедру в Москві. Це рішення не 

змогли похитнути ні умовляння Б. Грінченка, ні звернення авторів 

колективного листа із Чернігівщини, які апелювали до патріотизму й 

обов’язків перед Батьківщиною. У вибачливо-рішучому тоні свою позицію 

він пояснить П. Житецькому. «Декотрі мої земляки, – пише Кримський, – не 

хтять зрозуміти, що йдучи на арабську кафедру, я зовсім і не думаю 

цуратися праці на рідній ниві, а навпаки – думаю, що своїм шляхом я 

швидко дійду до тієї мети, на якій вони бажали б мене бачити [...] Можу Вас 

завірити словом честі, що мені про кар’єру байдуже [...]. Коли я люблю Схід, 

то чи ж я тому винен? А що східна спеціальність не спинить мені роботу 

українську, дак цьому вірте» [3; 5, с. 253].   

У 1903 році в схожій ситуації опинилася й Леся Українка. Саме у тім часі 

гостро постала необхідність упорядкувати архів М. Драгоманова і взятися 

за цю справу було запропоновано небозі ученого. Визнаючи потрібність і 

вагу майбутньої роботи, Лариса Петрівна усе ж відхилила цю пропозицію, 

адже добре розуміла, що у випадку згоди муситиме, по суті, відмовитися від 

того, чим жила усе своє свідоме життя. «Може той архів, – писала вона 

М. Павликові, – для якого я (мусила б) [...] зробити таку жертву, і вартий її, 

може одне слово з нього варте більше ніж всі мої слова минулі і ще не 

народженні, тільки у мене рука не здіймається на таке самовбивство, я ще 

не маю сеї одваги, я ще не нажилася душею, я ще навіть як слід не 

спробувала своєї сили – і маю вже її занедбати, придушити, “скинутися”? 

Ні, не маю одваги, хоч киньте в мене каменем. Не можу» [6; 13, с. 65].  

У цьому сенсі покоління порубіжжя, мабуть, чи не перше покоління 

вітчизняних інтелектуалів (насамперед митців і науковців), котре 

наважилося так рішуче і послідовно відстоювати свою тожсамість, а власне, 

право на свободу самореалізації, якого, на жаль, не мали, не могли собі 

дозволити їхні попередники. У всій складності й навіть трагізмі цю 

проблему виявлено в спілкуванні з І. Франком. Саме в мистецькій іпостасі 

свого старшого колеги Леся Українка розгледіла ту колізію розриву 

(чи роздвоєння) поміж покликанням і обов’язком, яку сучасна дослідниця 

Т. Гундорова означила як «Франко не/і Каменяр». 

Та усе ж повністю, кажучи словами Лесі Українки, «скинутися 

громадської повинності» ні їй, ні Кримському не вдалося. І річ не тільки 

у відповідальності перед поневоленою нацією, котра не може собі 

дозволити розкоші чистого мистецтва. Сама епоха вимагала (і сприяла 

постанню) людини універсального типу, а, окрім того, в обох потреба 
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активної суспільної діяльності була глибоко внутрішньою і органічною. 

На жаль, не збереглося безпосередніх  свідчень про особливості роботи й, 

зокрема, практичних завдань, які виконували Леся Українка та А. Кримський 

за дорученнями вітчизняних партій-громад. Вочевидь, сама специфіка 

нелегального існування таких організацій вимагала належної конспірації. 

Лише з поодиноких і невиразних натяків у листуванні та принагідних 

обмовок у спогадах декого із сучасників можемо здогадуватися, що йшлося 

про перевезення нелегальної літератури й документів, а також 

полагодження якихось партійних справ за кордоном. З певністю слід вести 

мову й про т. зв. інформаційно-пропагандистську діяльність, яка 

проявлялася найперше публіцистичними виступами у періодиці й 

підготовкою відповідних – історико-соціологічного характеру і політичного 

спрямування – брошур та прокламацій. Але що це далеко не все, переконує, 

поміж іншим, і «негласний» нагляд поліції, що було встановлено за 

громадянами Л. Косач та А. Кримським майже з однакових причин: зв’язки 

із закордонними радикалами (головно галичанами) та київським соціал-

демократичним підпіллям. 

Очевидно, саме рівень спорідненості людей одного покоління став 

надійною запорукою реалізації грандіозного проєкту розбудови нової 

України, її сучасної культури, повноцінно вписаної у світову. В цьому 

складному процесі, теоретичну парадигму якого обґрунтував 

М. Драгоманов, тогочасній мистецькій еліті доводилося, образно кажучи, 

воювати на усіх фронтах: займатися суспільно-політичною, 

просвітницькою, агітаційною і т. п. громадською роботою та, водночас, 

писати наукові й публіцистичні студії, перекладати, зрештою давати 

непроминальної художньої вартості оригінальні твори. 
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Розглянуто тенденції цифровізації спадщини Агатангела Юхимовича 
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Нині система освіти більшості країн світу перебуває в стані 

трансформації. Усталені моделі, методи, форми та освітній вміст набувають 

радикальних змін. Передусім це спричинено різноманіттям джерел 

одержання знань, можливістю доступу до інформаційних витоків, потребою 

навчатися протягом життя, розвитком освітніх мереж, а також 

інноваційними підходами до навчання.  

Питання цифровізації (діджиталізації) вивчається багатьма 

науковцями як за кордоном, так і в Україні. Зокрема, цю проблему 

досліджували: В. Биков, С.  Карплюк, О.  Соснін, П.  Самуельсон, 

О. Співаковський, О.  Спірін, Д.  Тапскотт, О. Черпак та ін. Питання вивчення 

теоретичних, методологічних і методичних аспектів цифрової 

трансформації освіти, а також створення і раціонального застосування 

цифрової політики закладів освіти є доволі актуальним, оскільки не повною 

мірою досліджені й узагальнені в Концепції «Нова українська школа» [2]. 

Цифровізація є не тільки технологією чи продуктом, але й новим 

підходом у створенні й використанні цифрових ресурсів, який має 

забезпечити якісну освіту за різними формами навчання. Цифрова освіта – 

це освіта, яка функціонує завдяки цифровим технологіям, що реалізуються 

шляхом використання мережі «Інтернет». ХХІ ст. – це час великих 

перетворень, становлення інформаційного суспільства, пришвидшеної 

інноватизації та комп’ютерних мережевих зв’язків. 
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Нинішня епідеміологічна ситуація змусила всіх без винятку 

підлаштовуватися до реалій і почати опановувати особливий режим 

освітнього процесу – дистанційний. Кризова ситуація дала поштовх усім: і 

педагогам, і здобувачам освіти, і батькам оцінити певні переваги такої 

концепції навчання. Загальна соціокультурна ситуація в умовах карантину 

визначає нагальність підвищення професійного розвитку сучасного 

педагога стосовно організації виховного процесу. Складність сучасних 

виховних проблем потребує комплексного підходу в їх розв’язанні у 

розвитку соціально-педагогічної парадигми виховання. 

Основою виховання виступають особистість людини, визнання її 

найвищою цінністю, орієнтація на гуманні й демократичні принципи. І саме 

такі тенденції присутні у спадщині Агатангела Юхимовича Кримського – 

науковця, перекладача, історика, який стояв біля витоків Української 

академії наук у 1918 році, одного із найвизначніших мовознавців і фахівців 

з історії та культури Сходу ХХ століття. Його талант – це феномен, який ми 

прагнемо глибоко вивчати, осмислювати та популяризувати. Поліглот, 

який знав понад шістдесят мов (різні дослідники називають цифри від 56 

до 100, звертаючи увагу, що він вивчав не лише мови, але й різні говірки, 

діалекти, і жартував, що легше знайти мову, якої не знає, ніж порахувати, 

скільки знає). 

Організація виховної роботи визначається Законом України «Про 

освіту» (2017) [1], Концепцією «Нова українська школа» (2016) [2], 

Програмою «НУШ у поступі до цінностей» (2018) та іншими нормативними 

документами, що стосуються навчання й виховання здобувачів освіти. 

Необхідною педагогічною умовою у вихованні цінностей є підготовленість 

учителя чи викладача до такої діяльності. Саме тому сучасна освіта 

потребує нових підходів до запровадження інноваційних технологій, що 

здійснюються засобами комп’ютерних програм. Однією з найактуальніших 

форм роботи зі здобувачами освіти на сьогодні є онлайн-навчання, в основу 

якого покладено самостійну інтерактивну роботу учня чи студента зі 

спеціально розробленими навчальними матеріалами. Всі компоненти й 

методичні прийоми орієнтовано на те, щоб зробити діяльність 

максимально зручною й ефективною. 

Тож цифрове суспільство надає педагогам широкі можливості. Більшість 

педагогів зрозуміли, що мати веб-сайти та особисті блоги дуже зручно. Там 

можна розмістити всі інформаційні матеріали, в тому числі мультимедійні, 

замінюючи їх за потреби на більш удосконалені та оновлені. Існує програмне 

забезпечення для миттєвого обміну, відео- й аудіозв’язку, що можна 

використовувати й у виховній роботі (тімз, скайп, зум, гугл-міт та ін.).  

Є велика кількість навчальних платформ («Moodle», «Google 

Classroom», «Web Tutor», «iSpring», «Collaborator», SAP LSO, «Edmodo», 
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«Мій клас» (українська платформа), «Class Dojo», «Century Tech» тощо), які 

містять інструменти для спілкування, зворотного зв’язку, покликань на 

хмарні технології і т.  п. Це зумовлено ще й такими їхніми перевагами: 

велика кількість учасників у безкоштовному пакеті; доступний вибір 

платформ; широкі можливості для приєднання (через браузер, мобільний 

додаток, гугл-календар, за допомогою URL або коду зустрічі, тощо); 

можливість запису та збереження відеоконференцій, демонстрації 

навчально-методичних матеріалів та вікон програм, тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не можна не згадати і про велике розмаїття електронних розробок із 

великими сховищами вмісту зі спадщини Агатангела Кримського: 

оцифровані словники та переклади, історичні праці, світлини тощо.  

Отже, цифровізація сприяє навчально-виховному процесу, роблячи 

його більш гнучким, пристосованим до реалій сьогодення.  
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО  

У НАВЧАЛЬНІЙ ТА МУЗЕЙНІЙ РОБОТІ 

 

Розглядається внесок Агатангела Кримського в дослідження етнокультури 

українців, його роль в організації польових етнографічних досліджень Звенигородщини; 

проаналізовано тематичну структуру етнографічних матеріалів ученого 

(господарство, матеріальна культура, соціонормативний побут, родинне життя, 

народні знання) та можливі шляхи їх використання у навчальній роботі при 

підготовці майбутніх істориків, музеєзнавців у різних формах музейної роботи.  

Ключові слова: Агатангел Кримський, етнографія, етнічна культура, 

музейна робота, навчальна робота. 

 

Проблема етнографічних досліджень Агатангела Кримського тривалий 

час залишалася практично поза науковими інтересами дослідників. 

Першим дослідженням можна вважати статтю П. Попова про 

народнопоетичну творчість ученого [12]. Ситуація частково змінилася після 

внесення ЮНЕСКО у 1970 році імені вченого до переліку визначних діячів 

світу і після відзначення 100-річчя від його народження [7]. Та все ж більш 

цілеспрямована увага науковців до етнологічних напрацювань Агатангела 

Кримського розпочинається із 1990-х рр. із публікацій В. Борисенко, яка 

акцентувала увагу не тільки на етнокультурних аспектах пошуків ученого, а 

й на його ролі в організації етнологічних досліджень [1; 2].  

Значну роботу щодо вивчення народознавчих аспектів діяльності 

А. Кримського провела О. Лагунова. У процесі формування А. Кримського як 

етнолога дослідниця виокремила «московський» і «київський» періоди, у т. ч. 

відзначивши етнологічні аспекти його сходознавчих студій [9; 10]. Варто 

відзначити і публікації дослідниці, присвячені окремим етнографічним 

проблемам, порушеним у працях А. Кримського: жниварській 

обрядовості [3; 8]; публікації матеріалів про межові знаки [11], традиції 

полювання в Україні й на Волині зокрема [12]. Цікавим є дослідження 

Г. Пшенічкіної, що здійснила сучасні дослідження обрядової пісенності 

Звенигородщини, яку свого часу вивчав А. Кримський [14].  

Розвитку інтересу до етнографічних напрацювань А. Кримського 

сприяло видання авторського макету праці «Кримський  Аг. 

Звенигородщина. Шевченкова Батьківщина з погляду етнографічного 

та діалектологічного», підготовленого ще 1930 року [5]. 
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У Звенигородському музеї збереглися два видані сигнальні примірники, 

завдяки яким 2009 року праця стала доступна широкому загалові. Рецензію 

на «Звенигородщину…» написав відомий львівський етнолог М. Глушко, 

відзначивши не тільки її тематичну спрямованість, а й методи досліджень, 

склад респондентів та інші аспекти [4].  

Матеріали, вміщені у «Звенигородщині…», мають важливе значення в 

дослідженні різних аспектів етнокультури українців, у методиці 

етнографічних досліджень. Окрім того, важливим джерелом для вивчення 

етнологічних уподобань А. Кримського є його дописи зі збірки «Розвідки, 

статті та замітки», серед яких: «До етнографії Полісся», «До етнографії т. зв. 

Новоросії», «До етнографії Чернігівщини», «Велесова борода» та ін. [6]. 

Польові етнографічні матеріали, зібрані на Звенигородщині й 

опубліковані у праці А. Кримського, використовуються при вивченні 

різноманітних аспектів етнокультурної спадщини українців у курсі 

«Українська етнографія» та «Традиційно-побутова культура».  

А. Кримський структурував зібраний матеріал у трьох розділах. 

До першого включено «опис селянського життя-буття, селянського побуту з 

його обрядами й звичаями». При цьому вчений відзначає, що «одна 

половина цієї частини – загальна, для цієї Звенигородщини», а друга, «мов 

додаток», «спеціяльніша, монографічно присвячена лиш одному селу 

Колодистому». Другий розділ складає «звинигородський фольклор з його 

казками, оповіданнями й з історичними переказами». Третій розділ – 

лінгвістичний: «словник живої народної мови на Звиногородщині, 

граматичні й діялектологічні спостереження та досліди» [5, с. ХІ–ХІІ].  

Перевидано лише першу частину праці. Етномузиколог Г. Пшенічкіна 

згрупувала всі подані матеріали у три великі розділи. Два присвячено 

обрядам життєвого і календарного циклів. До третього дослідниця 

включила форми господарювання, матеріальну культуру (будівництво, 

харчування) і народні знання [14, с. 88]. Тому вважаємо за потрібне більш 

докладно систематизувати матеріали, вміщені у «Звенигородщині...», 

розділивши їх на окремі проблеми. 

1. Заняття («З чого найбільше наші люди живуть? І як живуть?»): 

забезпеченість землею, заробітки. Названо хліборобство, садівництво, 

тваринництво, бджільництво, полювання. Наголошується, що статки 

родини залежать від кількості землі й чоловіки постійно намагаються 

знайти додаткові заробітки. Значну роль відіграє торгівля.   

Основним заняттям є хліборобство («хлібопашество»), яке описано 

досить докладно: що і коли сіють, знаряддя праці: плуг, рало, «страпатор», 

борона та ін. Сівбу починали з ячменю, далі сіяли овес, пізніше просо, 

а гречку аж у червні, до Онуфрія. Для весняної сівби ріллю орали з осені, а 

навесні висівали і загортали  ралом, бороною або страпаком.  
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Відзначається розвиток садівництва, зазначено дерева і кущі, які 

вирощують селяни на своїх садибах, їх використання в харчуванні, народній 

медицині та ін. Коротко описано новорічний звичай обв’язувати дерева 

перевеслами і «сварити» дерево, яке не родило; способи захисту плодових 

дерев від заморозків та ін.  

Окремого опису стосовно тваринництва не подається. Однак у різних 

місцях праці відзначається, що кожний господар випасає свою худобу 

самостійно. Волів утримують усе рідше внаслідок їх дороговизни, тому 

частіше купують коней і корів, яких використовують і як робочу силу 

(«Але тепер такі люди – що білше держать по парі коровів, бо волів ни 

хватає сили диржати в кожного дядька»). Мало яка родина мала більше 

пари робочої худоби. 

Значна увага звертається і на роль мисливства у життєзабезпеченні 

селянських родин: «А полюванням в нас нипримінно займаються. І ще й 

густенько в нас є таких охотників». В окремому параграфі виписана зброя 

селян: рушниці, «ружжа кримінні», «риволвіри», «ратеще», «бияк». 

Із ремісників найбільш поширені ткачі, шевці та кравці, серед яких 

були такі, «шо прамо з цього і хліб їдять». Основне завдання кравців – 

пошиття піджаків, кожухів. Коротко описано технологію обробки шкур, 

виготовлення сукна. Поширеним було ковальство, особливо у містечках. 

Подано опис ковальських пристосувань. Люди, що займалися 

деревообробкою, названі «майстрами» («Про майстрів сказати»). 

Виокремлено теслярство («Майстринська робота – сама найважча. Гепай 

сокирою од ранку до вечора…»), столярство, бондарство. 

Із жіночих промислів названо тільки пошиття сорочок, бо «жінки в нас 

проводять свій вік у заботі: їм раз у раз ніколе». Докладно описано так звані 

жіночі роботи, що тривають від ранку до вечора.  

2. Поселення і житло. Показано розвиток с. Колодисте, вміщено багато 

матеріалів історичної топографії, зокрема, висвітлено планування села, 

подано назви та опис складових частин села – кутків, вулиць та ін.; 

проаналізовано розміщення будівель громадського центру (церква, школа, 

манополька, пивна лавочка) тощо. Відзначається велика кількість квітників 

біля будинків, особливо там, де живуть дівчата. 

Охарактеризовано сільську садибу, планування двору та розміщення 

господарських споруд. Докладно охарактеризовано все господарське 

начиння, транспортні засоби: віз і сани, плуг, борона, дрібний домашній 

реманент (залізна і дерев’яна лопати, вила, граблі, коса). 

Житла були стовпової конструкції, розміри залежали від статків і 

розмірів родини. Описано будівництво жител, їх розміщення стосовно 

вулиці. Окремі параграфи праці присвячено темі освітлення й опалення 

житла і захисту його від «вогкости».  
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3. Одяг поділяли за статтю і віком: «А одежа різниться меж народом 

так, шо на чоловіках гиначе; а на парубках также гиначе, і на дівках теж 

гиначе, і на малих дітях теж гиначе». Відзначаються зміни, що відбулися в 

одязі у 1920-х рр. Серед компонентів чоловічого / парубочого одягу 

названо: картуз, хустинка, сорочка, шнурок чорний до сорочки, штани, 

кухвайка, гочкурня, чоботи, кожух, свита, піджак, чимирка, кирия з 

каптуром. Дівоче і жіноче вбрання включало: окухвайку на вісім клинців, 

кохту, чоботи, спідницю, хустку, влітку вінок із квітів, прикраси, чирис. 

Найгірше одягали малих дітей: щось з одежі могло бути завелике, хлопчиків 

могли вбирати і в жіночу одежину. Показано особливості жіночих і 

чоловічих кожухів, парубоцьких і чоловічих кухвайок та ін. 

Окремий параграф праці присвячено опису косметики: змащування 

волосся «голивою», вусів сажею ін. 

4. Харчування. Подано опис режиму сільського харчування у різні пори 

року: зазвичай їдять три-чотири рази, а влітку і п’ять-шість разів. Назви 

прийомів їжі: сніданок, обід, полудень, підвечірок, вечеря. Споживали 

продукти хліборобства, городництва, садівництва, тваринництва, 

полювання. Розписано страви, які готують із дичини. 

Розписано, що їдять у кожний прийом їжі. На сніданок, полудень і 

підвечірок: хліб, цибуля, часник, а в скоромні дні – ще й сало та «гоїрка». 

Обід: борщ або капуста, каша, лимішка, коржі, юшка з картоплі, вареники, 

«голадки». На вечерю: коліш, куліш з гордою, галушки, картопля з салом чи 

маслом, картопля у «мундєрах», печена картопля, голубці, прісні пиріжки, 

смажена капуста. Із традиційних напоїв побутували вишнівка, тернівка, 

сливняк, горілка. 

Названо святкові й обрядові страви, які готували на Святвечір (кутя, 

звар, вареники, капуста, квасоля, риба); Різдво, Новий рік і Гордань (кутя, 

закуска, капуста з салом, вареники, затірка). На Великдень готують і 

святять паску, порося або стегно, крашанки, сало, житній хліб, ковбасу, сир, 

масло, сіль, перець і ладан. 

Звертається увага на гостинність («Як у нас приймають гостей?»). 

5. Транспорт. Спеціально цієї теми не виокремлено у дослідженні. 

Однак основні транспортні засоби згадано у параграфі «Яке знаряддя є в 

повітці та на дворі?». Описано технологію виготовлення, матеріали, 

конструктивні особливості, складові частини та особливості запрягу воза і 

саней. Звертається увага на тяглову силу, якою були воли і коні. 

6. Громадський побут і звичаєве право. Вміщено опис про «старців та 

їхній промисел» – «ходять та милостину просять та за те богу моляться 

й старчачих пісень співають». Серед старців є не тільки знедолені, бідні 

люди, а й «лидащо».  
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Другий, невеликий розділ праці присвячено питанням звичаєвого 

права («Про всілякі сільські кари, судові і самосудні»). Описано покарання «на 

тіло»; штрафи; гроші на церкву, водіння селом, побиття та ін. 

7. Сімейний побут і виховання дітей. Форма укладання сім’ї – вінчання у 

церкві. Розлучення і як воно відбувається.  

Відзначено звичаєві норми поділу батьківського майна поміж дітьми; 

вдовині права; права приймаків і дітей-сиріт. 

Значна увага звертається на виховання дітей. Наведено 19 текстів 

колискових пісень. З інших питань увага звертається на те, «чи дуже батьки 

люблять своїх дітей і чи не дають їм надто багато волі?»; зазначено вік, до 

якого батьки піклуються про своїх дітей; становище дітей у великій родині. 

Описано дитячі забавки дівчаток і хлопчиків.  

8. Народні знання. Вміщено матеріали з народної метрології («Як люди 

ділять пори року і дня?»). Для прикладу: «як пропав сніг геть до каплі, тоді 

вони шчитають, шо це вже настояща висна; а як прийшла Петрівка, то 

настояще літо». Рік рахували «по ниділях», весну – від Різдва. Упродовж 

доби виділяли перші, другі та треті півні, «ранні обіди», «пізьні обіди», 

«ниділишні обіди», «півдня», «підвичирок», «вечир», «пізня вечера». 

Народна математика («Як у нас лічать те, що вродить земля? І чи 

записують? Сільська арихметика»): карбики на палиці, записи крейдою на 

стовпчику, рахування на пальцях; народні математичні загадки. 

Народна астрономія і прогностик: назви зірок, прогнозування урожаю.  

Народна метрологія: передбачення погоди за снігом, вітром, 

рослинами, тваринами та ін. 

Народна анатомія («Як народ називає кожну частину тіла і які 

прізвища з цього, та инши»). Цікавими є відомості про народні прізвища, які 

походять від анатомічних / фізичних властивостей тієї чи іншої людини, її 

характеру, звичок. 

Народна медицина («Як люди бережуть себе од хороби? Демо про 

лікування-одмовляння»). Відзначено збереженість народної медицини, віру 

в знахарів: «народ тілки знає дідів та бабів».  

9. Обряди життєвого циклу людини. Весільні обряди: сватання; весілля 

у с. Попівці; весільні звичаї у містечку Лисянці в записах О. Кістяківського; 

весільні пісні зі Звенигородщини, записані М. Метлинським. Звичаї, 

пов’язані з народженням дитини: «Родини, хрестини і перші заходи коло 

дитятка». Поминальний обід. 

10. Звичаї й обряди календарного циклу («”Баб’ячий” каляндар»). Щодо 

народного календаря, то, як відзначає Г. Пшенічкіна, у ньому відсутні 

матеріали про жнива, хоча не відкидає того, що вчений досліджував 

і це питання  [14, с. 88]. Про зацікавленість А. Кримського цією проблемою 

свідчить його стаття «Волосова борода» [6, с. 1–18], а також архівні 
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матеріали, опрацьовані дослідниками. Серед них і стаття «Жнива», що 

містить народні оповідання, записані на Звенигородщині [3]. 

Слід наголосити і на такому аспекті етнокультури, як світоглядні 

уявлення. У праці «Звенигородщина…» відповідні параграфи спеціально не 

виокремлені, але проблеми традиційного світосприйняття розглядаються 

практично в усіх параграфах у зв’язку із висвітленням тієї чи іншої проблеми. 

Для прикладу: «Повірки. Як сонце зайде, то ни годиться попілу виносити. 

І в пічі як топиться, то треба, шоб стояв горщик з водою. І як витопить, 

то ставить горшка з водою. Бо жар п’є воду. Кажуть, що питав жар жару, – 

каже: “Тобі дає пити?” Каже: “Дає”. Каже: “А я їй згадаю!”» [5, с. 36]. 

Як бачимо, у праці А. Кримського зібрано матеріали, які тематично 

можна об’єднати у десять груп і використовувати у лекційних, 

семінарських, індивідуальних завданнях та самостійній роботі студентів. 

Етнографічні матеріали А. Кримського мають важливе значення у 

формуванні методики етнографічних досліджень та її використання не 

тільки у польовій, а й музейній діяльності.  

Зокрема, Агатангел Юхимович прагнув зібрати якомога повнішу 

інформацію з тієї чи іншої проблеми, тому у вересні 1905 року звертався до 

В. Гнатюка з проханням надіслати йому побільше примірників «квестіонару» 

(запитальника), який міг бути в Науковому товаристві імені Тараса Шевченка 

[2, с. 24]. Свідченням того, що вчений усе-таки отримав запитальник, є 

інформація у замітках до «Звенигородщини...», де повідомляється, що двом 

респондентам із с. Колодисте – Іванові Лисаку і Семенові Паламаренку – було 

дано етнографічну програму Товариства [5, с. VІІ]. Значна роль А. Кримського 

у відборі й систематизації зібраних матеріалів, частину з яких не було 

включено до праці через їх неточності, неправдиві вказівки та ін. [5, с. Х–ХІ]. 

Саме завдяки такому науковому підходові вдалося зібрати достатньо 

докладний матеріал із різноманітних проблем, який можна використати не 

тільки в експозиційно-виставковій роботі музеїв, але й у науково-дослідній, 

при атрибуції тих чи інших музейних предметів. 

Зокрема, проводячи атрибуцію предметів із етнографічних музейних 

колекцій, важливе значення мають описи конкретних знарядь праці, 

технологій виготовлення тих чи інших предметів. Наприклад, при описі 

плугів А. Кримський виокремлює ряд їхніх атрибутивних ознак: 

– час, коли орють плугами, – коли «протрахне» (просохне) земля; 

– матеріали для виготовлення плуга: дерев’яні, кустарного, власного 

виготовлення, які мали тільки дві металеві частини – лиміш і чересло, і 

металеві, переважно заводські; 

– будова плуга: лиміш, чирисло, чипіги, перечки, граділь, стовба, жабка, 

великий пасклин, заборозенки, хвостовики, кілочки, кочать на граділі [5, с. 28]. 



 

83 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

Докладно описано і ряд технологічних процесів, наприклад: 

виготовлення давнього хліборобського знаряддя рала, яке у 1920-х рр. ще 

використовувалось на Звенигородщині [5, с. 28]; особливості і знаряддя 

праці майстрів-деревообробників – теслів, столярів, бондарів [5, с. 20]; 

обробку овечих шкур для пошиття кожухів і виготовлення сукна [5, с. 17–18]; 

ковальські пристосування і знаряддя праці [5, с. 19–20] та ін. Всі ці 

матеріали є надзвичайно важливими у різних формах музейної роботи. 

Окрім того, слід відзначити роботу А. Кримського над термінологією, 

що також сприяє кращому розумінню етнокультури українців. У статті 

«До етнографії Полісся», наприклад, учений, аналізуючи «пінську збірку» 

М. Довнар-Запольського, на конкретних прикладах показує, що це 

українська лексика, і звинувачує дослідника у незнанні та нерозумінні 

української мови [6, с. 236]. 

Як бачимо, етнографічні матеріали, зібрані А. Кримським та за його 

сприяння й організації, з одного боку, є важливим джерелом для вивчення 

української етнокультури. На основі аналізу етнографічних матеріалів 

ученого вдалося виділити десять основних тематичних груп: заняття; 

поселення і житло; одяг; харчування; транспорт; громадський побут і 

звичаєве право; сімейний побут і виховання дітей; народні знання; обряди 

життєвого циклу людини; звичаї й обряди календарного циклу.  

Проте у праці «Звенигородщина…» матеріал не завжди структуровано 

саме за таким тематичним принципом. Слід відмітити, що окремі описи 

матеріальних аспектів традиційної культури доповнюються зазначенням 

звичаїв, пов’язаних із тим чи іншим заняттям чи атрибутом (для прикладу – 

піччю).  

Тому етнографічні матеріали А. Кримського потребують ретельного 

опрацювання, публікації архівних матеріалів і активного їх використання у 

навчальній діяльності та різних формах музейної роботи – науково-

фондовій (при обліку і первинній атрибуції), експозиційно-виставковій 

(при побудові тематичних виставок та експозицій), науково-дослідній (при 

вивченні музейних предметів, їх науковій атрибуції). 
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(Урок літератури рідного краю) 
 

Мета: формувати компетентності: предметні (ознайомити з біографією 

письменника, скласти паспорт роману, висловлювати власне ставлення до 

вчинків героїв, удосконалення вміння писати висловлювання у формі ЗНО); 
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ключові (осмислювати естетичну вартість художнього твору, формувати 

уявлення про прекрасне як чинник гармонійного внутрішнього світу; 

загальнокультурні (виховувати відповідальність за вчинки, усвідомлювати 

право на власний моральний вибір, розвивати духовні якості). 

Тип уроку: урок літератури рідного краю, засвоєння нових знань. 

Обладнання: презентація, фільм «Агатангел Кримський. Пишемо 

історію», стрічки для асоціативного куща, папір для групової та 

індивідуальної роботи, кольорові олівці, музичний супровід. 

 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

 

ІІ. Емоційне налаштування на урок 

Завдання: прослухати притчу, намалювати річ, з якою ви себе 

асоціюєте. Пояснити свій малюнок. 

Музичний супровід (URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

GZZ0ZQewPAU). 

Притча про моркву, яйце і каву 

Одного разу внучка прийшла до бабусі, щоб розповісти про своє життя, 

про те, що їй дуже важко, і вона готова опустити руки. Дівчина втомилася 

від того, що їй постійно доводиться пробиватися, і як тільки вона 

справляється з однією проблемою, на неї одразу насувається нова. 

Бабуся подумала й відвела її в кухню. 

Потім наповнила водою три каструльки. У першу поклала свіжу й 

міцну моркву, в другу – курячі яйця і, нарешті, у третю – насипала мелену 

каву. А після, не сказавши ні слова, поставила їх на вогонь. Через деякий час 

бабуся налила в чашку каву, виловила з води моркву і яйця та поклала їх на 

тарілки. Повернувшись до внучки, запитала: « 

– Скажи мені, що ти бачиш? 

– Моркву, яйця та каву, – відповіла та. 

Вона покликала дівчину ближче й попросила помацати моркву. Внучка 

зробила це й помітила, що морква стала м’якою. Тоді бабуся попросила 

розбити шкаралупу яйця. Коли та це виконала, то побачила, що яйце 

зварилося накруто. 

І, нарешті, старенька запропонувала випити ковток кави. Внучка 

спробувала терпкої чорної кави, вдихнула аромат, що бадьорить, і запитала:  

– Бабусю, а що ти цим хотіла сказати? 

– Кожен з цих продуктів зіткнувся з однією і тією ж складною 

ситуацією – киплячою водою, але відреагували на неї зовсім по-різному. 

Морква була сильною й твердою, але варто було їй потрапити в гарячу воду 
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– і вона розм’якла, ставши слабкою. Яйце було крихким і могло розбитися 

від найменшого незручного руху. Але потрапивши в окріп, рідина всередині 

затверділа, і тепер розбити яйце вже не так легко. А ось у меленої кави й 

зовсім окрема історія. Побувавши в окропі, вона не тільки змінилася сама, 

але й змінила воду, в якій опинилася. На кого з них схожа ти? – запитала 

бабуся внучку. – Коли в твої двері стукають проблеми, як ти на них 

реагуєш? Як морквина, яйце чи кава? 

Вам теж варто задати собі це питання: Хто ви? 

Чи схожі ви на морквину, яка здається сильною й міцною, але варто їй 

зіткнутися з труднощами – і вона миттєво розм’якає, втрачаючи всю свою 

силу? 

Чи ви, швидше, схожі на яйце, яке приходить у цей світ із м’яким і 

ніжним серцем, але, потрапивши у вир життя, загартовується, робиться 

жорстким? Можливо, після того як вам довелося зіткнутися зі смертю 

близької людини, жорстким розривом або якимось іншим випробуванням, 

ви стали жорсткими? Можливо, ваша зовнішня оболонка виглядає так само, 

як і раніше, але тепер вона приховує гіркоту душі й запеклість серця? 

А може, ви схожі на каву? Ця непоказна на вигляд суміш не просто 

змінюється сама, а й змінює все навколо себе – ті самі обставини, які 

заподіяли біль. У киплячій воді кава випускає чудовий аромат і надає воді 

характерний смак. Якщо ви схожі на каву, то коли життєві обставини 

складаються погано, ви сприймаєте їх не як перешкоду на своєму шляху, а 

як можливість стати кращим і змінити ситуацію навколо себе. 

Будьте схожими на каву! Сприймайте будь-які неприємності як сходи, 

що дозволяють вам піднятися ще трохи до вершини. 

Перевірка сприйняття. Покажіть малюнки. Хто хоче дати коментар? 

 

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку 

Слово вчителя. Сьогодні ми з вами познайомимося з життям і 

діяльністю одного з найосвіченіших діячів української культури, нашого 

земляка – Агатангела Кримського та його романом «Андрій Лаговський». 

Я б хотіла, щоб у кінці уроку кожен із вас асоціював самого автора, героїв 

його роману з продуктами, про які ви тільки що почули притчу. 

 

Епіграф уроку: Життя прожити – не поле перейти. (Українське народне 

прислів’я.)  

 

ІV. Знайомство з біографією письменника 

1. Перегляд фільму «Агатангел Кримський. Пишемо історію» (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA). 

https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA
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2. Перевірка сприйняття. Побудувати асоціативний кущ «Агатангел 

Кримський» (творець українського сходознавства, знавець української 

мови, літературний критик, публіцист, письменник, лінгвіст, фольклорист, 

секретар АН УСРР). 

3. Літературний диктант. 

1. Як перекладається ім’я письменника? (Добрий вісник.) 

2. Де і коли народився? (У Володимирі-Волинському, 1871 р.)  

3. Батько за національним походженням був (кримський татарин). 

4. Мати за національним походженням була (литовська полячка). 

5. У якому навчальному закладі А. Кримський спочатку опановував 

східні мови, а згодом очолював кафедру арабської лінгвістики? 

(У Лазаревському інституті східних мов.) 

6. Який метод дослідження мов найчастіше використовував учений? 

(Історико-порівняльний аналіз.) 

7. Скількома мовами володів учений? (65–68.) 

8. Хто запропонував А. Кримському стати секретарем АН УСРР? 

(В. Вернадський.) 

9. Який ювілей письменника широко відзначили в Радянському Союзі? 

(70-ліття у 1941 році.) 

10. Де закінчилося життя вченого? (У лазареті Кустанайської в’язниці.) 

11. Коли реабілітовано? (1957 року.) 

12. Що свідчить про світове визнання його спадщини? (У 70-х роках ХХ 

ст. ООН внесла його ім’я до переліку визначних діячів світу.) 

4. Бесіда. Які ще цікаві факти з життя А. Кримського вам 

запам’яталися? (Був закоханий у Лесю Українку; перший переклав 

українською і російською твори Омара Хаяма; його бібліотека ледве 

помістилася у залізничний вагон; відзначався великою працездатністю.) 

 

V. Робота над текстом роману 

Слово вчителя. Цей твір потрапив до списку ста найкращих творів 

української літератури за версією ПЕН-клубу. 

Українська дослідниця Г. Випасняк пропонує розглядати цей роман як 

ілюстрацію пошуку себе і Бога, щоправда, не у вузько християнському 

розумінні, а в загальному − як Вищої сили, як Творця. 

Паспорт твору «Андрій Лаговський» 

Роки створення: 1904–1919. 

Стиль: імпресіонізм. 

Жанр: філософський роман з елементами автобіографізму (адже 

головний герой – професор математик, але, як і автор, пише вірші, добре 

розуміється на філології, завідувач кафедри Московського університету), 

роман-виховання (бо вчить, як шукати вихід зі складної ситуації, 
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як правильно використовувати час, як організувати свою роботу так, щоб 

якнайдовше зберігати працездатність). 

Місце подій: Громопіль на Київщині, Туапсе, Москва. 

Тема: розповідь про життєвий шлях юнака з небагатої сім’ї, який 

здобуває освіту, стає визначним ученим і шукає своє місце серед кола 

інтелігенції.  

Окремою особливою темою, що пронизує весь твір, є діалог культур. 

У розділі «Туапсе» автор створює колоритну східну атмосферу, робить 

читача свідком спілкування між людьми різних народностей і цивілізацій, а 

також інтегрує у роман цілу низку розмаїтих поезій і пісень – як народних 

грецьких і турецьких, так і власних перекладів орієнтальних і європейських 

авторів. 

Ідея: утвердження думки, що розуміння сенсу й мети життя приводять 

високоосвічену людину до високих ідеалів та національного 

самоусвідомлення; засудження гордості, зверхності, підлабузництва, 

лихварства. 

Головна думка: тільки досягнувши гармонії з самим собою, людина 

здатна досягти гармонії з оточенням.  

Композиція: твір складається з чотирьох частин, кожна з яких 

поділяється на розділи, об’єднаних спільним сюжетом, що розвивається 

лінійно. 

«Не порозуміються» – події зі студентського періоду життя Андрія 

Лаговського, зав’язка основного конфлікту твору. 

«Туапсе» – Андрій Лаговський досягає професійного успіху, Кримський 

розмірковує над проблемами дружби, кохання, зради, моральності. 

«За святим Єфремом Сіріним» – часи аскетизму, самоаналізу, конфлікту 

головного героя із зовнішнім світом. 

«Порозумілися» – переосмислення героєм попередніх подій твору, його 

примирення зі світом і самим собою, повернення до свого дому, зустріч із 

мамою і досягнення певної гармонії. 

Проблематика: дружба, любов (тілесна й платонічно-ідеальна), 

стосунки з матір’ю, взаємини між людьми, милосердя, щирість і досягнення 

порозуміння, вибір життєвого шляху, духовного зростання. 

Короткий зміст твору. (Читає підготовлений учень.) 

«Не порозумілися». Андрій Лаговський, студент Київського 

університету, влаштувався репетитором на літо до поміщика Боброва 

готувати його сина П’єра до «переекзаменовки». За роботу хлопцеві 

заплатили тільки 40 рублів із 80, бо й повторний іспит його підопічний 

провалив. Лаговський часто впадає в істерику, хоча сам того соромиться.  

Вільний час до початку занять в університеті він вирішує провести 

вдома, у матері, яку не бачив 3 роки. Андрій соромиться неньки, бо вважає 
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її неписьменною «дикаркою», неінтелігентною, вульгарною людиною. Мати 

тримає корову. Продаючи молоко, заощадила 100 рублів, які віддала в 

позику під 2 %. Тож хлопцеві ще й соромно, що вона запобігає ласки в 

судіїхи, яка купує в неї молоко. Усвідомлення своєї недосконалості, яке 

помножується на недосконалість оточення, штовхає юнака таємно 

покинути рідну домівку й зректися матері. 

«Туапсе». Андрій Лаговський, професор математики Московського 

університету, із сім’єю генерала Шмідта приїжджає на Кавказ відпочивати 

на ціле літо. Старші члени родини оселяються в школі, а молодші – у греків 

Андропулів. Відпочивальники засмагають, купаються, ходять на 

прогулянки, ведуть інтелектуальні бесіди. Аполлон (лікар), Костянтин 

(філолог-словесник) і Володимир (юрист) – студенти вишів – змагаються 

між собою за увагу професора, бо він цікавий співрозмовник, а тому 

приємно відчувати себе потрібним у такій великій інтелігентній родині.  

Володимир – цинік; на відміну від братів, зовні негарний, тому їх 

недолюблює, ревнує Лаговського, якщо той більше часу проводить із 

молодшими братами. Зоя, найстарша донька Андропулів, теж зацікавилася 

професором, навіть виявила бажання з його допомогою вивчати російську 

мову. Хлопці позаочі називають дівчину «трапезундською вдовичкою», 

вони натякають, що її захоплення мовою – спосіб закохати в себе 

професора. Так і сталось. Та внаслідок тілесних утіх Лаговський занеміг, він 

весь час проводить у ліжку, тому Шмідтам стає нецікавий. Костянтин й 

Аполлон стараються навіть втікати від нього, один Володимир довше часу 

проводить із ним. Вражений такою зміною, професор вирішує повернутися 

в холодну, непривітну Москву.  

«За Єфремом Сіріним». У душі Андрія йде боротьба: простити 

Шмідтам їхню байдужість до хворого чи порвати з ними зв’язки. Після 

повернення з Кавказу Володимир відвідує Лаговського, та спільної мови 

вони не знайшли, хлопець навіть побив професора.  

Щоб відволіктися від виснажливої внутрішньої боротьби, вчений 

багато працює. Якось у букініста він купив повчання християнського аскета 

Єфрема Сіріна, у якому подвижник пише: для того, щоб бути щасливим, 

свідомо розуміти, що таке щастя, треба бути паном над собою, а не рабом 

своїм. Професор захопився пошуками істини, став постити, багато читав 

творів індійських, буддійських та перських аскетів. За три місяці він 

почував себе врівноваженим, від нього відійшло надмірне нервове 

напруження. Його життя ввійшло у звичне русло: щоденна праця в тиші 

кабінету, прогулянки Москвою, виїзди за місто.  

Якось до нього завітав Констянтин, син Шмідтів, довго вмовляв 

повернутися в їхнє коло спілкування, однак професор вважав це за 

неможливе. 
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«Порозумілися». У Москві проходив з’їзд учених – природників, 

фізиків, математиків. Андрій Іванович Лаговський виступив на ньому з 

рефератом, який справив велике враження і викликав довгі дебати. Про 

вченого писали газети, вміщали його портрет. Шмідти, прочитавши статтю, 

хочуть зблизитися з професором. Генеральша запрошує його до себе на 

іменини, але той тільки присилає букет квітів. Зрештою Аполлон і 

Костянтин забирають Лаговського на свято, тим часом Володимир 

зізнається матері, що вдарив ученого. Хлопець просить пробачення, бенкет 

набирає розмаху.  

Сім’я Шмідтів запобігала перед пані Корзовою, бо вона мати 

бассарабського віце-губернатора, а тепер міністра. Професор же знав, що це 

розпусна жінка, яка утримує альфонсів. Власне, через неї Володимир побив 

ученого. З великої поваги до професора його посадили за один стіл з 

Корзовою, а тому це було дуже неприємно. Лаговський мусив терпіти. Коли 

подали святковий пиріг, Костянтин забрав його на свій стіл.  

З того часу учений, як і колись, у святкові дні приходив до генерала. 

Якось він зустрівся з художницею Петровою, яка повідала, що через Шмідтів 

там, у Туапсе, учителя, у якого було п’ятеро дітей, хворих на малярію, 

позбавили житла, ще й вигнали з роботи. Вона не могла повірити, що 

інтелігентна й освічена людина може дружити з тими, хто за своїми 

амбіціями не бачить страждань простих людей. Професор послав учителю 

гроші, а ще написав, щоб його забезпечили роботою.  

Лаговський був завідуючим кафедрою, для синів однієї знайомої з 

України він виклопотав стипендію, у листі жінка дякувала професору, а 

вкінці написала, що його мама дуже зістарилась і переживає, чи хоч 

побачиться зі своїм сином. Йому стало соромно, бо минуло вже 7 років, як 

покинув неньку: запобігає ласки чужих людей, прощає їм усе, а про матір 

забув… 

Він приїжджає у Громопіль, дізнається, що жінка, яка брала в борг у 

його матері, теж заробляє на них, тільки 5 %. Мати рада, що син має хорошу 

зарплату, що його величають «превосходительство», що в університет 

ходить у кітелі полковника. А Лаговському приємно слухати мамину мову, 

їсти те, що вона приготує, бо ненька його любить таким, яким він є. Учений 

повертається в Москву, відвідує Шмідтів, але на вакації поїде до матері. 

 

VІ. Рефлексія. Робота в групах 

Учні називають течії модернізму: символізм, імпресіонізм, 

експресіонізм, неоромантизм, неореалізм; об’єднуються в групи ті, хто 

називали ту ж течію. 

Капітани груп витягують одну із запропонованих учителем тем. За нею 

учні за 8 хвилин мають представити свій варіант висловлювання у формі 
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ЗНО, один із аргументів має ілюструватися прикладом із роману «Андрій 

Лаговський». 

Теми для висловлювань. 

1. В одній із суперечок Володимир каже: «Ви – так учений… ви – великий 

учений… Але я… я себе за “мужа науки” вважати не хочу. І признаюся, що 

взагалі намислив собі закинути всяку науку та й жити так, як живуть усі люди. 

Бо що таке: “наука”? Кому вона потрібна? Марна іграшка!..» 

Як ви вважаєте: наука – потрібна справа чи марна іграшка? 

2. Аналізуючи українську історію часів Олександра ІІІ, Лаговський 

робить висновок: «З одного боку, тягнуться люті, запеклі заходи 

російського правління знівелювати геть усіх, чисто всі підвладні нації… та 

торжества для національності великоруської над іншими. А з другого боку – 

що? – у відповідь… помічається скристалізування національного почуття та 

національної самосвідомості в тих самих інородців… замість давнішніх 

аматорів-“українофілів” виробилися свідомі інтелігенти-українці».  

Чи погоджуєтеся ви з цією думкою: чим більший натиск, тим 

сильніший спротив? 

3. Чи погоджуєтеся ви з думкою: «Хто шукає приятелів бездоганних, 

той ніяких не має…»?  

4. Учений думає: «Чужу нерідну любов треба заробити, чужу любов треба 

покупити ціною своєї інтересності, добрячої вдачі, прислужливості. А от – оце 

воно некуповане, непродажне, природне почуття! Оце тая справжня любов, що 

безкористовно себе жертвує і не бажає нічого собі в заміну! І я оце щастя був 

одкидав сім год, тинявся по чужих, сторонніх людях, благав по-старчачи їхньої 

прихильності, будував собі порожні ілюзії… і мучив себе й маму!..» 

Чи згідні ви з цією думкою?  

5. «…Ваш дитячий, чистий ідеалізм. Коли кому пощастить зустрітися з 

такими людьми, як Ви, тому надовго легше стає жити у світі, бо серед 

тривіальної… буденщини… завжди приємно вірувати…, що не переводяться 

люди, в яких душа гармонійно сплетена з ідеалів істини, добра та краси…» 

Чи вірите ви, що на землі не переводяться люди, які цей світ роблять 

кращим? 

Поки учні працюють, звучить музика (URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=psNlSkm13zM) 

 

VІІ. Презентація групової роботи 

 

VІІІ. Підсумок уроку 

Продовжити речення. 

Я зрозумів (ла) епіграф уроку щодо змісту роману А. Кримського… 

Цей твір змусив задуматися над… 
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З морквою асоціюються образ(и)… (матері, генерала та генеральші, 

їхніх синів Костянтина та Аполлона). 

З яйцем асоціюється… (Володимир Шмідт, який став жорстокою і 

цинічною людиною). 

З кавою – … (Андрій Лаговський, який старається цей світ зробити 

кращим, досконалішим). 

Слово вчителя. Справді, життя прожити – не поле перейти. Знайти 

своє місце під сонцем, зрозуміти своє призначення, піти за покликанням, 

стати гвинтиком, завдяки якому працює весь складний механізм, – це те, до 

чого прагне кожна людина, бо тоді вона почувається щасливою. І це 

непросто, як ми бачимо на прикладі Лаговського, в образі якого то тут, то 

там спостерігаємо риси самого автора – вченого, письменника, людини зі 

світовим ім’ям. І якщо особистість такого рівня іноді на грані неможливого 

досягає гармонії з самим собою, з оточенням, то нам це, напевно, ще важче. 

Головне – не опускати рук, вірити, що Бог поруч із нами, Він нас розуміє, 

тому вчасно подасть допомогу. 

 

ІХ. Домашнє завдання 

Прочитайте вислів, захований у хмарі слів.  

 
(Омелян Пріцак назвав Агатангела Кримського найкращим подарунком 

Криму Україні.) 

Написати невеличкий коментар (п’ять-сім речень) щодо 

справедливості цього висловлювання.  
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учитель української мови та літератури Любомльського НВК ім. Наталії Ужвій, 

м. Любомль (nvk_lyuboml@ukr.net) 

 

СУГЕСТОПЕДИЧНИЙ МЕТОД  

У ВИВЧЕННІ ЖИТТЄВОГО, ТВОРЧОГО ШЛЯХУ  

А. КРИМСЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 

 

    Зроблено спробу аргументувати значення творчості Агатангела 

Кримського на уроках літератури рідного краю з учнями 9–10 класів із 

використанням сугестопедичного методу. Запропоновано поезії для аналізу та 

прийоми роботи з текстами, а також орієнтовну структуру сугестопедичного 

уроку. Дібрано матеріали з життєпису А. Кримського, які вчитель може 

використати на уроці, знайомлячи учнів із життєвим та творчим шляхом 

письменника. 

Ключові слова: літературна освіта, література рідного краю, 

сугестопедичний метод, прийоми роботи з ліричним твором, орієнтовна 

структура уроку. 
 

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація 

учнів, формування в них національної самосвідомості, культури, 

світоглядних орієнтирів, навичок використання досвіду, здобутого за 

допомогою читання, усвідомлення важливості читання як чинника 

власного становлення й соціалізації, екологічного мислення й поведінки, 

творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, 

здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і 

викликів. 

Випускник – це патріот України, який знає її історію; носій української 

культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що 

вільно спілкується державною мовою, володіє однією чи кількома 

іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти. 

Стосовно української літератури предметною компетентністю, за 

Державним стандартом базової й повної загальної середньої освіти, є 

літературна. Її трактуємо як готовність і здатність працювати з текстами 

різних художньо-естетичних систем, культурно-історичних епох, 

світоглядних орієнтирів, традицій і стилів: розуміти зміст прочитаного, 

з’ясовувати авторську позицію і художні засоби донесення її до читача, 

творити на основі прочитаного власні смисли щодо порушених проблем, 

висловлювати власну (подеколи критичну) позицію стосовно 

прочитаного, сприймати художній твір як чинник формування життєвого 

досвіду та соціально-психологічного й соціокультурного становлення.  

mailto:nvk_lyuboml@ukr.net
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Вивчення української літератури має також рубрику «Література 

рідного краю», на яку виокремлено години, які вчитель упродовж року 

розподіляє самостійно.  

На першому з них педагог може звернутися до учнів так: «Щороку, 

починаючи з п’ятого класу, два рази протягом семестру ми матимемо уроки 

літератури рідного краю. Думаю, вам відомо, що край, де ми народилися й 

живемо, звуть Волинню, Українським Поліссям. Яким би ти не був – чи 

юним, чи в літах, – ти завжди шукаєш у житті те, що живило б твої сили, 

адже “не хлібом єдиним живе людина”. Василь Симоненко, з творами якого 

ви вже ознайомилися, радив своїм сучасникам і нащадкам: “В океані рідного 

народу відкривай духовні острови…”. Ті острівці – то духовні скарби, 

витворені народом протягом віків. У них – мудрість і сила, у них – пам’ять 

роду, у них – те, що живить дух народу. 

Таким острівцем є й література українського народу, частина якої – 

твори письменників Волині. Слово митців рідного краю виявляє свою 

енергію в різних жанрах: віршах, казках, оповіданнях, повістях, піснях. 

Прислухайтеся до мудрих слів нашого поета-земляка Василя Гея: “Коли 

ми говоримо нині про спадкоємність творчих традицій у нашому краї, 

розвій професійного мистецтва… то маємо повне право сказати і про ту 

крону літературного дерева Волині, яка заврожаїлась плодом-словом, 

призначеним для дітей. На цій кроні поряд і “дивні дзвони”, які просяться 

до губ, і “сині апельсини” з “Веселки…” Надії  Гуменюк, і чарівний пташок-

сопілкар із “Загадайлівки” Миколи Онуфрійчука, і жук, що з’їв слона та ще й 

тонну слив із “Смішинок” Михайла Пронька, та багато інших див, що 

зустрічаються в казковій країні дитинства». 

Таке переднє слово вчителя обовʼязково відкриває резерви памʼяті, 

інтелектуальної активності особи загалом (без розкриття комплексних 

резервів немає сугестопедії). Учні на рівні мимовільних реакцій і довільного 

настроювання готуються до занурювання в стан психорелаксації. 

Активізується неусвідомлена психічна активність, підвищується загальне 

сугестивне тло. Навчальна інформація набуває сугестивного характеру. 

Сугестивне тло уроку в цей час і пізніше існує в самій програмі пам’яті, 

інтонаційному викладі нового навчального матеріалу, у ритмі навчального 

процесу, артистизмі вчителя. 

На уроках літератури рідного краю навчання супроводжується 

ефектом відпочинку або принаймні відсутністю втоми; сугестопедичне 

заняття завжди викликає приємне переживання; навчання має позитивний 

виховний вплив, помʼякшує агресивні тенденції та допомагає соціальній 

адаптації учня. 
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Специфіка літератури як предмету полягає в тому, що вчитель формує 

вміння індивідуально тлумачити художній текст, вказує екзистенційний 

напрям руху, який має вилитися в особистісний діалог учня з текстом. 

Досвід переконує, що викладання літератури за сугестивною 

технологією неможливе також без пошуково-дослідницької роботи. Учні 

отримують завдання й самостійно досліджують якесь питання, 

користуючись науковою літературою, роблять літературознавчий аналіз 

невідомого їм твору або поєднують форми роботи. Це можуть бути 

краєзнавчі дослідження, ідейно-художній аналіз творів, рекомендованих 

для уроків літератури рідного краю,  прослуховування їх в аудіозапису, 

компаративний аналіз текстів, опрацювання науково-популярних 

досліджень, епістолярної та мемуарної спадщини письменника, виразно-

художнє й вдумливе читання, словесне малювання, рольова гра «Інтерв’ю з 

письменником»; моделювання ситуації «Я – автор – герой – доба», 

сторітелінг. 

Цікавими для вивчення з учнями із використанням сугестопедичного 

методу є життя та творчість Агатангела Кримського.  

Біографічна довідка (матеріал для вчителя) 

Семітолог і тюрколог, іраніст і славіст, письменник, перекладач, 

мовознавець, літературознавець, етнограф, фольклорист та історик, автор 

близько тисячі наукових праць, відомий громадський діяч – усе це про 

нашого земляка, уродженця міста Володимира-Волинського. 

Агатангел Юхимович Кримський народився в родині вчителя історії та 

географії, що походив із бахчисарайського кримськотатарського роду. 

Освіту здобув у Київській гімназії № 2, а потім у Колегії Павла Ґалаґана 

(1885–1889), де на нього великий вплив мав відомий український філолог 

Павло Житецький. У 1889 році Агатангел Кримський вступає до 

Лазаревського іституту східних мов у Москві; після закінчення (1892) його 

залишили при кафедрі арабської філології для підготовки до професури.  

У 1918 році А. Кримський переїхав до Києва. Він став одним із 

засновників і перших академіків Національної академії наук України, 

першим її секретарем. На цій посаді він пропрацював до 1929 року. 

А. Кримський – один із поліглотів світу. Катерина Петрівна Дорошенко, 

аспірант професора Кримського, згадувала, що на запитання, скільки мов 

він знає, учений відповідав: «Мабуть, із шістдесят, а то й більше».  

З Волинню Агатангела Юхимовича пов’язувало не лише місце 

народження, але й багатолітня дружба і листування з Лесею Українкою, 

щире захоплення її поезією. Про Кримського поетеса говорила: «добрий та 

уважний друг, що вміє шанувати і моїх приятелів, і мою приязнь» та 

присвятила йому драматичну поему «В катакомбах». Утім це не завадило їй 

гостро критикувати його роман «Андрій Лаговський».  
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У січні 1941 року громадськість широко відзначила 70-ліття вченого зі 

світовим іменем, його нагородили орденом, присвоїли звання заслуженого 

діяча науки. І хто б міг подумати, що пекельна машина репресій 

підступилася до літнього вже академіка зовсім близько – у липні 1941 року 

він тремтячою рукою виводив підпис на анкеті арештованого. 

У постанові на арешт читаємо: «Кримський був ідеологом українського 

націоналізму і впродовж ряду літ очолював антирадянське націоналістичне 

підпілля…». Справу Агатангела Кримського було припинено й здано в архів 

у зв’язку зі смертю звинуваченого, що сталася 25 січня 1942 року у в’язниці 

Кустаная, в далекому Казахстані.   

*** 

Збірці «Пальмове гілля» передує «Заспів» і три передмови, де читаємо, 

що «поезія – супутниця людини, теплий і животворний промінь сонця; 

очищує від бруду все, що потрапляє під місячний промінь поезії. Навіть 

недосвідчений читач відчує в рядках “Заспіву” щиру любов до природи й 

схильність поета повіряти їй радощі і свій смуток. А до краси природи серед 

читачів поезії нема байдужих. Байдужі вірші не читають…» [ 2, с. 4]. 

Агатангел Кримський був явищем незвичайним і водночас 

закономірним у житті української нації. Один із найбільших поліглотів 

свого часу, визначний історик Сходу, автор численних книг з історії Персії, 

Туреччини й інших східних країн та народів; історик східних літератур, 

перського театру; етнограф і фольклорист, відомий дослідник української 

мови та її діалектів, автор численних праць з історії української літератури. 

Тому, вивчаючи вірші А. Ю. Кримського, на уроці треба створити особливу, 

небуденну атмосферу, наприклад, за допомогою перегляду відеоролика про 

країни Сходу, їхню культуру, традиції, природу. 

Для знайомства з творчістю А. Ю. Кримського пропонуємо учням 

(9, 10 класи) вірші «Забрався я на шпиль…», «Горді пальми…», «В горах 

Ліванських» (додаток 1). Використання прийомів сугестопедії не відміняє 

ідейно-художній аналіз віршів, тільки акцент робимо на визначення 

художніх засобів та їхню роль у розкритті теми, ідеї поезії. Основні 

інформаційні моменти учні записують у зошити. Обов’язково треба 

провести словникову роботу: з’ясувати значення запозичених слів та 

авторських новотворів. Пояснити значення останніх можна запропонувати 

учням самостійно, користуючись відчуттями, які виникли під час першого 

читання чи прослуховування поезій. 

Щоб визначити провідний мотив ліричних творів А. Кримського, які 

запропоновані для вивчення, можна провести бесіду в загальному колі. Учні 

займають зручне положення на стільцях або ще краще – у комфортних 

кріслах. Їхня поза нагадує спрямованість людини, яка слухає музику або 

поезію. Можна увімкнути східні мелодії, які будуть фоном бесіди.  
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Орієнтовні питання для обговорення: 

– Що ви уявляєте, коли читаєте епітети «палючий, дивний край», 

«чудовий райський кут», «блискучий, тропічний», «гарячий наркотичний»? 

– Як, на вашу думку, під пальмами опинився простий житній колосок? 

– Чи можна стверджувати, що питання «Що ж сюди нас принесло?» 

до ліричного героя є риторичним? 

– Поясніть, що означає фразеологізм «топтати ряст». Чому саме «і з-під 

тієї кори синенький ряст пробився»? Чому автор вважає цю квіточку 

«дужішою від кедрин»? 

– Коли в реальному житті ви маєте змогу відчувати запах екзотичних 

рослин, які думки у вас виникають, óбрази? 

– З чим у вас асоціюються географічні назви, згадані у творах? 

– Розгляньте репродукцію картини І. Шишкіна «На Півночі дикій». 

Доберіть рядки із запропонованих поезій, які б передавали настрій картини. 

Сугестопедичні уроки, які включають сеанс запам’ятовування, мають 

переважно таку структуру: 

1. Попереднє ознайомлення з новим навчальним матеріалом. 

Представлення його у відповідних зорових і слухових образах. 

2. Уведення учнів у стан прогресивної м’язової релаксації та 

автогенного тренування. 

3. Уведення в цьому стані призначеної для запам’ятовування 

навчальної інформації з використанням «інтонаційної колиски» і 

(за бажанням) релаксної музики. 

4. Завершення релаксопедичного сеансу доцільними сугестивними 

установками. 

5. Виведення учнів зі стану прогресивної м’язової релаксації. 

6. Виконання завдань, які актуалізують застосування навчальної 

інформації. 

Зауважимо, що тривале застосування сугестопедичного методу сприяє 

не лише швидкому й міцному засвоєнню матеріалу учнями, а й їхньому 

естетичному та етичному вихованню, стимулює розвиток творчих 

здібностей і покращує показники здоров’я учасників освітнього процесу.   
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Додаток А 

Забрався я на шпиль… 

Забрався я на шпиль… Внизу носились хмари… 

Дививсь у далечінь: на море, на Бейрут. 

Тут глетчери, зима, а там буяють чари… 

Палючий, дивний край!.. Чудовий райський кут! 

  Леліється Бейрут… Блискучий сад тропічний, 

  Де пальма розрослась на килимі з лілей! 

  І ллється аромат гарячий, наркотичний 

  З п’янючих тубероз, розкішних орхідей. 

Дивлюсь і на Ліван… там дише прохолода… 

Зеленая лука… Пахучая роса… 

Смолистий свіжий ліс… Могутняя природа… 

Рожевії гаї… Весняная краса! 

  А тут, над хмарами, куди отсе я скрився, 

  Глибокії сніги та скелі ледяні. 

  І з-під тії кори синенький ряст пробився 

  Та й тихо-лагідно всміхається мені. 

Дужіша від кедрин – ся квіточка бліденька; 

Поборює зиму і крижаную лють. 

Така – моя любов: горить собі тихенько 

І, не палаючи, пропалює всю грудь. 

 

Горді пальми… 

Горді пальми. Думні лаври… 

Маніячливий кипарис. 

Океан тропічних квітів… 

Ще й цвіте цитринний ліс… 

  Я хитнувсь, бо наче впився 

  З аромату тих квіток. 

  Аж погляну: коло пальми 

  Простий житній колосок. 

«Гей, земляче! – шепче колос, 

Похилившись на стебло. – 

Ми чужі для цього раю, – 

Що ж сюди нас принесло?» 

 

В горах Ліванських 

(Ідилія) 

Схід… Сирія… Ліван… Тая райськая країна, 

що про неї Пісня пісень каже: 

Всякі пахощі там дишуть, 

Всякі овощі там спіють, 

Кардамон зіллявсь із нардом, 

Нард розлився із шафраном. 
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Касія і цинамони 

У саду тім розцвітають, 

А з Ліван-гори дзюркоче 

Прохолодний бистрень чистий… 

  Квилить горлиця в садочку; 

  Висять фиги в зеленочку; 

  Виноград цвіте, буяє, 

  Любу пахощ розливає…  
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викладач Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу 
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СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОВІДАННЯ А. Ю. КРИМСЬКОГО  

«ПЕРШІ ДЕБЮТИ ОДНОГО РАДИКАЛА» 

 

Розглядаються проблеми формування особистості. На прикладі оповідання 

А. Ю. Кримського «Перші дебюти одного радикала» показано, що пошуки самого себе 

в усі часи були болісними і створювали конфліктні ситуації  між старшим 

поколінням та молоддю, між однолітками у колективі. 

Ключові слова: булінг, конфлікт, самозаперечення, молодь. 

 

Проблеми стосунків у сім’ях, в учнівських та студентських колективах 

завжди цікавили науковців, викладачів, вихователів. Ці питання по-різному 

висвітлено у зарубіжній та вітчизняній художній літературі. А. Ю. Кримський 

один із перших порушив їх на ґрунті української творчої думки. Його 

оповідання «Батьківське право», «Перші дебюти одного радикала» у центр 

осмислення названих проблем ставлять молоде покоління та його ставлення 

до реалій життя, які часто суперечать усталеним поглядам дорослих. Конфлікт 

поколінь, на думку письменника, базується на споконвічній боротьбі старого з 

новим. Молодь часто заперечує морально-етичні правила, переоцінює 

цінності попередніх поколінь, що, у багатьох випадках, може стати рушійною 

силою розвитку суспільства, хоча визнати це багато хто або не сміє, або не хоче. 

Названі проблеми в українському модернізмі започатковано 

А. Ю. Кримським. Оповідання не раз відкидались редакторами, які вважали 

їх «ненормальними», оскільки  суперечили традиційному уявленню про 

непорушні родинні та суспільні цінності. Мотив непокори покладено в 

основу оповідань «Батьківське право», «Перші дебюти одного радикала». 

Сьогодні оповідання Кримського «Перші дебюти одного радикала» 

сприймається зовсім по-іншому, ніж на зламі ХІХ–ХХ століть. 

mailto:shvendryk@gmail.com
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Воно актуальне, адже знову пограниччя епох, а загострення протистояння 

старого та нового особливо помітне в такі періоди. Порушені проблеми 

суголосні із сучасними оцінками процесу навчання у середній та вищій 

школах. 

Про булінг у педагогічній та психологічній літературі активно в 

Україні заговорили недавно, хоча в Західній Європі цей термін з’явився ще в 

70-х роках минулого століття. Насилля, цькування – явище глобальне та 

масове. Воно характерне для організованих колективів, тому школи та вищі 

навчальні заклади – саме ті місця, де часто здійснюється фізичне та 

психічне насилля. Як правило, таким тиском булер хоче стати лідером, 

прищеплює своє розуміння моральних цінностей та ін. Часто цькування 

базується на нерівності фізичних, психологічних та соціальних 

можливостей. Жертвами стають не лише аутсайдери, але й особистості 

яскраві, адже вони білі ворони серед чорної зграї. Закриті навчальні 

заклади – ті місця, де приниження та цькування відбувається найчастіше. 

Саме такий булінг змальовує А. Ю. Кримський в оповіданні «Перші 

дебюти одного радикала». У листі до Б. Д. Грінченка від 17.06.1892 року він 

пише, що протистояння у Колегії Ґалаґана між двома таборами учнів було 

значним. Стипендіати вступали сюди за результатами конкурсного іспиту, а 

аристократи навчалися за рахунок оплати. Ворожнеча базувалася на тому, 

що пиха дворян, князів була нестерпною для вихідців із незаможних сімей. 

Такі учні, зазвичай, були найуспішнішими в гімназії. За те їх і намагалися 

принизити, чинили й фізичне насилля. Сила булерів була і в тому, що вони 

переманювали на свою сторону пасивних спостерігачів – то грішми, то 

пригощаннями. А тому для багатьох гімназистів така модель поведінки стає 

привабливою, адже так вони утверджують свою вищість над іншими. 

Щоб вистояти у такому протистоянні, треба мати велику силу волі: 

«Я у колегії був першим учеником, гордощі розвелись у мені незмірні, тому-

то, хоч я себе поставив одразу так, що наші аристократи не сміли чіпати 

мене, слабого, але я відчував гніт над стипендіатами ще сильніше, ніж другі, 

і моє самолюбіє дійшло до болісності. Навіть словами мене кривдили 

менше, ніж других, а проте який-небудь слабісінький натяк на адресу 

плебса мене болісно зачіпляв, сіяв у мені насіння ненависті, злоби та 

гіркоти. І ми вели боротьбу. Система її така: своєкоштні – лінюхи, тупиці, не 

мають знаттів, вони потребують нашої помочі, –значця, залежать од нас. 

А коли так, то як же вони сміють панувати, бити декотрих з нас, дорікати 

нам нашим мужицтвом та недостатками! І я таки довів діло до того, що ми, 

стипендіати, стали незалежні, що фізичної сили більше не вживалося, що 

грубої образи більше не чинилося» [2, с. 60]. 

Оповідання «Перші дебюти одного радикала» має життєву основу – 

перебування Агатангела Кримського в Колегії Ґалаґана, де відчувалась 
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прірва між вихованцями, що походили з багатих родин, та тими, хто вступив 

за результатами конкурсного іспиту: «Я, як і другі стипендіати, дуже рано 

мусив пізнати, що я “поганого роду”, “неблагородний”, що в мене кров не 

така, як у вищої породи» [2, с. 38–41]. 

Перебуваючи під постійним тиском, слабкі натури ламалися, а 

сильніші починали активний протест. Таким предметом насмішки та 

постійного цькування стає Гронович – «сором’язливий, наймолодший 

хлопець із шостого класу, перший ученик» [1, с. 386]. Власне, тут Кримський 

змальовує всі ознаки булінгу, оскільки за прикладом булера (сильним, 

одним із найстарших гімназистів) починають саркастично підсміюватися 

над скромним юнаком усі інші. Який шлях обере Гронович? Терпіння, 

напевно, знищить у ньому особистість, а от протистояти злу в нього не 

вистачить сил. 

Якщо Гронович намагається втекти від переслідувачів, то Химченко 

обирає іншу тактику – не тільки ігнорування, але й ущипливого ставлення 

до тих, хто намагається показати себе привілейованим у цьому навчальному 

закладі. Він намагається протиставити себе всьому світові, заперечує і 

погане, і хороше. Не можна сказати, що він, порушуючи усталені закони 

суспільства, стане аутсайдером у цій своєрідній грі, хоча ризик таки є.  

Гімназисти, як і сучасні учні та студенти, хочуть відчувати турботу про 

них з боку педагогічного колективу, а тому так болісно сприймають 

байдуже ставлення наставників до їхніх успіхів та невдач. Проте Химченка, 

хлопця розумного, який спочатку чудово навчався, а потім занехаяв працю 

над своїми гімназіальними знаннями, це, на перший погляд, не дратує. 

Тепер йому байдуже, які оцінки отримав у кінці навчального року. 

В багатьох його міркуваннях є рація. І його думки суголосі зі сприйняттям 

навчального процесу сучасними учнями та студентами. Юнак вважає, що 

вчити грецьку та латинську мови, які в майбутньому йому не будуть 

потрібні, не варто. Він воліє читати сучасну літературу, бо матиме «собі 

більше користі», хоч названі автори (Добролюбов, Писарєв, Спенсер) 

шокують директора гімназії. Так само викликають обурення у сучасних 

учителів ті програми в інтернеті, якими цікавиться сучасна молодь. 

Розмова про необхідність вивчення класиків демонструє, як – тоді й 

сьогодні – часом недоцільно складаються навчальні програми у школах та 

вузах. А вчителі, насправді думаючи так, як і учні, продовжують наполягати 

на необхідності вивчення того, що, вийшовши за двері навчального закладу, 

здобувачі освіти швидко забудуть: «Він сам… ні бельмеса не тямив у 

грецькій мові, а й латинську забув. Про те знали всі вченики, але він, в ролі 

директора класичної гімназії, вважав за свій святий обов’язок оборону 

стародавніх мов» [1, с. 394]. Аргументи, які наводять викладачі (Богомир 

Іванович Їрічек, Корніцький), зовсім не переконливі: якщо ознакою 
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видатної людини є знання класичних мов, то такою ж ознакою, за 

переконанням Химченка, є носіння чорних штанів. І сьогодні, наприклад, 

незнання будь-якої хімічної чи фізичної формули, значення 

вузькогалузевого лінгвістичного терміна для людини, яка не пов’язуватиме 

свою професію з цими науками, не програмує невдач у майбутній кар’єрі 

такого учня чи студента. Він може досягти висот у готельному бізнесі чи 

гратиме у симфонічному оркестрі, стане хорошим автомайстром. Ще зовсім 

недавно лікарі виписували рецепти лише латинською мовою. Сьогодні 

цього ніхто не робить. Хіба від цього залежить якість медичного 

обслуговування? Не випадково Г. С. Сковорода стверджував, що займатися 

треба тим, до чого маєш природний нахил. На ворону можна начепити хоч 

сто яскравих пер, та павою вона не стане.  

Як і сьогодні, авторитарні засади навчання та виховання не сприяли 

повноцінному розвиткові особистості. В оповіданні директор переконаний, 

що «гімназія – це школа державна – значиться не гімназія для вас, а ви для 

гімназії» [1, с. 396]. А скільки, на превеликий жаль, подібних реплік навіть у 

НУШ чують не дуже «зручні» учні! 

А. Ю. Кримський ще в кінці ХІХ століття вбачав у цьому причини 

небажання учнів та студентів пристойно вчитися. За таких умов молоді 

люди ставали зухвалими, перечили у всьому своїм вихователям: «…нас 

сильно добивав нагніт вихователів, заснований на авторитеті. Наші ж 

вихователі займались психологією кожного, залазили брудними 

лаписьками в душу вихованця, а коли він пробував спитати, через віщо він 

мусить що-небудь зробити так, а не так, вони ще й гнівались, звали це 

резонерством», – пише письменник у листі до І. Я. Франка у листопаді 1891 

року [2, с. 39]. Зауважмо, що майбутньому вченому було заледве двадцять 

років, тобто він був ровесником сучасних студентів другого курсу, які часто 

мають такі ж проблеми, як і сто п’ятдесят років тому.  

У листі до Б. Д. Грінченка Агатангел Кримський писав: «У нас не хтять 

зрозуміти такої очевидної аксіоми, що дитина чи хлопець є повноправна 

людина, котра хоче доказів, а не сліпого послуху. Коли ж я вимагав від 

вихователів аргументів, то лише за це лаяли, звали резонером, 

несправедливо карали, переслідували» [2, с. 62]. Через те «вишукане» 

приниження Петруся Корніцьким настільки розхвилювало юнака, що такий 

стрес у сучасного однолітка літературного героя міг би вилитись у 

непередбачені вчинки: «Швидкою ходою він вийшов з кімнати й не пішов, а 

просто побіг у сад. З учеників там не було вже нікого. Химченко впав на 

одну лавку, що немало ховалася в зеленій гущавині кущів, конвульсивно 

вхопився невеличкої берізки й притулив свою щоку до лубу. В такім 

становищі він просидів минут із п’ятеро. Плакати він не плакав, бо сліз не 

було, а тільки вряди-годи всеньке його тіло струсювалось, немов 
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з перелогів. Тоді він ще дужче пригортав до себе стовбур дерева, тиснучись 

до нього так, як маленька дитина тиснеться з жаху до своєї неньки та 

чіпляється руками за її шию» [1, с. 407]. 

Образ Петруся Химченка виписаний А. Ю. Кримським у розвитку. 

Дійшовши юнацьких літ, він був вражений тією прірвою, яка лежить між 

законами (державними, моральними) і тим, що діється у реальному житті. 

Читання тогочасної літератури мало великий вплав на хлопця, на 

формування його світогляду. Шлях дорослішання юнака дуже важкий: він 

поставив себе в опозицію до всього світу. Зовнішні протести (пістряве 

взуття, заяложена блуза, з-під коміра якої визирала вишивана сорочка, 

якась недоречна ломака у руках) були демонстрацією «інакшості» 

новоспеченого радикала. Його прагнення скрізь казати правду виявилось 

не завжди потрібним не лише звенигородцям, але й рідним. Він, чинячи, на 

перший погляд, справедливо, ставить у незручне становище і батьків, і 

Масю та Надю – сестер, які щиро люблять його. Конфліктує Петрусь не 

лише з оточенням, але й із самим собою – і це приносить немало страждань 

юнакові. Переконання в індивідуальній моральності зазнає крах і завдає 

душевного болю. Нахапавшись ідей із книжок (подібно до пошуку 

можливостей реалізувати себе в мережі «Інтернет»), Петрусь хотів їх 

самотужки утвердити в житті. Але оточення не оцінило оригінальності 

хлопця, не спробувало розібратися, що ховається за цією зовнішньою 

бравадою.  

Як часто якась незначна річ може стати центром оцінки сутності 

людини! Сережка у вусі юнака (Господи, це ж хлопець!), рожевий чи 

блакитний колір волосся (і що вона тим хоче показати?), розмальована 

блуза чи незвиклої форми штани, на жаль, у багатьох дорослих викликають 

негативне ставлення до, може, майбутнього Ван Гога чи Ігоря 

Стравінського. 

Позірна «інакшість» Петруся дратувала всіх, а Химченко, наче 

розкаявшись у зробленому, знову переступає через самого себе, 

під’юджуваний тим «хаосом понять», який панував у його голові. Рішення 

накрасти вишень у сусіда в той час,  як таких ягід у власному садку було 

вдосталь, він пояснює соціальними поглядами: «Тепер піддратовувала його 

іменно та обставина, що це буде крадіж не просто задля здобичі (на таку він 

не пішов би), а крадіж з ідеї» [1, с. 437]. Таке протиставлення себе усьому 

світові, юнацький максималізм – типове явище в середовищі сучасної 

молоді. Справжніми вони часто бувають тільки на самоті, як і Петрусь. 

Місячної ночі хлопець розмовляє сам із собою: «Чіпляюся до мами, а вона 

так опікується нами і цілий день працює. Переслідую Масю, а вона така 

добра, що й гнівитися на мене довго не вміє. Дражню Надю… – це ж така 

огидлива поведінка, що я сам повинен назвати її “холуйською”, якби 
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побачив у когось другого… Господи Боже!.. Прости мене й напути! Дай мені 

снаги на те, щоб працювати гаразд, дай мені снаги зробитися путящою та 

чесною людиною… Учуй мене, Господи рідний!.. Учуй!» [1, с. 436]. 

Ось тут Химченко справжній. Але ж про це не знає ніхто. Назавтра всі 

звенигородці будуть осуджувати вчинок хлопця, і жоден із дорослих не буде 

аналізувати причин цього нерозумного вчинку. 

Проблеми виховання і в родині, і в навчальних закладах, порушені 

А. Ю. Кримським, для багатьох його сучасників були настільки 

новаторськими, що викликали обурення тих, хто боявся чи не хотів 

переступити межу традиційних уявлень про канонізовану всепокору та 

моральність. Усі, хто посягав на порушення традиційних уявлень про 

моральні цінності, відкидались (як і сьогодні) оточенням як такі, що не 

мають права на існування. Закон вигнання білих ворон дуже часто діє 

нерозбірливо і стає причиною страждань, поневірянь, моральних мук 

особистості. 

Герої оповідань А. Ю. Кримського, що протестують проти усталених 

традицій, переросли своїх сучасників, вони прямують у майбутнє, шукаючи 

і самих себе, і своє місце у круговороті часом незбагненного життя. Вони 

прагнуть незалежності, пошанівку їхньої індивідуальності, розуміння від 

оточення. 
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виставки, присвяченої 150-річному ювілею видатного земляка, яку підготували 
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Агатангел Юхимович Кримський – постать, велич якої й досі належно 

не оцінено. Відзначаючи ювілей цієї неординарної людини, ми знову і знову 

відкриваємо нові факти з його життя, знайомимося з новими гранями цієї 

особистості. Історик-орієнталіст, знавець більше шістдесяти мов, 

письменник, перекладач, етнограф… Цей перелік можна продовжувати і 

продовжувати. Але знадобиться ще немало часу, аби повніше осягнути 

доробок Кримського, аби максимально зрозуміти й оцінити його вклад у 

науку, зокрема мовознавство, та літературу. Репресований, незаслужено 

забутий, він поволі повертається із забуття. 

Кримськотатарського походження, з домішками литовської крові, 

Агатангел Юхимович був тісно пов’язаний з Україною і став справжнім 

українцем, а тому сьогодні в різних куточках країни шанувальники його 

творчості віддають йому шану. А повноцінне дослідження і вивчення його 

життя та наукової діяльності стало можливим лише після посмертної 

реабілітації вченого у 1957 р.  
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Волинь стала місцем народження майбутнього вченого. Саме в місті 

Володимирі-Волинському, в сім’ї вчителя історії та географії місцевої школи, у 

січні 1871 р. й народився Агатангел Кримський. Маючи двійко дітей, батько 

Юхим Степанович у пошуку краще оплачуваної посади знайшов таку у 

Звенигородці на Черкащині, куди в червні того ж року перевіз сім’ю.  

Звісно, що саме Звенигородка стала малою батьківщиною видатного 

вченого, але лише факт його народження на Волині спонукає нас через 

століття пошановувати цю постать. Низка волинських наукових та 

культурних установ долучилися до вшанування, популяризації та 

зберігання пам’яті про А. Кримського. Серед них і Волинський краєзнавчий 

музей (далі – ВКМ). 

Формування музейної збірки матеріалів А. Ю. Кримського започатковано 

Римою Кашевською, яка свого часу працювала завідувачем відділу давньої 

історії ВКМ, за сприяння тодішнього директора Володимир-Волинського 

історичного музею Петра Заклекти. Саме ці науковці здійснили поїздку до 

Звенигородки, звідки й привезли частину матеріалів про життя і творчість 

ученого, які були розподілені між двома музеями. Упродовж кількох останніх 

десятиліть колекція ВКМ поповнюється в першу чергу завдяки Олені Огнєвій, 

кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.  

На сьогодні загальна кількість матеріалів про А. Кримського складає понад 

160 одиниць збереження. Вони поділяються на музейні предмети основного 

фонду та науково-допоміжного матеріалу. Основний фонд збірки обласного 

музею складають: оригінальне фото А. Ю. Кримського; першодруки, пов’язані з 

науковою діяльністю вченого; матеріали, які стосуються вшанування імені 

вченого і перевидання його творів (усього 30 одиниць збереження). 

Науково-допоміжний музейний фонд сформовано з фотокопій, копій 

документів, сучасних перевидань праць А. Кримського і робіт про нього, 

періодичних видань Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН 

України, програм наукових конференцій тощо (понад 130 одиниць 

збереження).  

Така ґрунтовна фондова колекція дозволяє науковцям музею робити 

свій внесок у популяризацію і вшанування імені нашого видатного земляка. 

Працівниками відділу давньої історії ВКМ у різні роки організовувалися 

виставки, присвячені вченому: «Провидець долі», 1996 р. (до 125-річчя з 

дня народження А. Кримського), «Мій краю чарівний, тебе я бачу знов у 

передсмертнім сні», 2001 р. (до 130-річчя від дня народження), «Я посмів 

полюбити…», 2002 р. (до 60-х роковин смерті вченого), «Агатангелу 

Кримському присвячується», 2006 р. (до 135-річчя від дня народження). 

У 2009 р. в музеї експонувалася виставка «Студії з Криму. Леся Українка 

й Агатангел Кримський: осяяні Сходом», основою якої стали експонати 
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Ялтинського історико-літературного музею Автономної Республіки Крим. 

У тому ж році науковцями музею підготовлено й опубліковано «Каталог-

довідник матеріалів про життя і творчість А. Ю. Кримського з фондів 

ВКМ» [3]. У 2012 р. відбулися презентація виставки та вечір пам’яті 

А. Ю. Кримського «І сниться мила Україна...».  

Цьогоріч традицію вшанування пам’яті видатного вченого з нагоди 

чергового ювілею продовжує Музей історії Луцького братства, відділ ВКМ. 

28 січня у музеї відбулося відкриття виставки «Найкращий кримський 

подарунок Україні». Так свого часу про Агатангела Юхимовича сказав один 

з його учнів – сходознавець Омелян Пріцак.  

У виставковому проєкті варто виділити кілька інформаційних блоків. 

Центральне місце, звісно, посідає оригінальне фото А. Кримського [1]. 

На ньому поясне зображення вченого у віці біля 40 років. Знімок 

виготовлено в московському фотографічному закладі К. Круповича. 

На звороті фотографії є чорнильний напис від руки: «Татусь». Останній 

визначено як автограф названого сина Агатангела Кримського Миколи 

Левченка. Хоча останнім часом з’явилася версія, що фото підписано сином 

М. Левченка, якого, після його трагічної смерті, всиновив Кримський.  

Кримське коріння родоводу родини ілюструє оригінальний документ 

кримськотатарською мовою. Датується він 60-ми рр. XVIII ст., походить зі 

столиці Кримського ханства Бахчисарая. Це лист коменданта Перекопської 

фортеці Масуда Гірей Султана до князя Станіслава Любомирського, у якому 

ханський урядовець попереджав про потенційні негативні наслідки для 

польських купців, оскільки польська влада у домовлений час не виплатила 

компенсацію за грабунок татарських підданих на території князя. 

В експозиції також представлено тлумачення цього листа польською 

мовою, яке здійснив професор Віленського університету, тюрколог, 

просвітитель караїмського народу Сірайя Шапшал у 1934 р. Кримську 

тематику доповнює колекція оригінальних листівок із видами кримських 

міст кінця ХІХ – початку ХХ ст. За допомогою них проілюстровано також 

місця народження, життя, навчання та праці А. Кримського – Володимир-

Волинський, Острог, Київ, Москва, Львів, Харків.  

Як відомо, батько А. Кримського Юхим Степанович приїхав до 

Володимира-Волинського у 60-х рр. ХІХ ст. Яким же він побачив це місто? 

На виставці представлено експонати, що дають відповідь на це питання. 

Ось план Володимира-Волинського, на якому позначено всі міські храми та 

монастирі того часу, а також оригінальна акварель із видами руїн 

Успенського храму. І план, і акварель датуються 1866 р. і належать 

авторству російського художника Дмитра Струкова. Ці оригінали надано 

музею луцьким колекціонером для експонування на виставці «Види 

волинських міст в оригінальних акварелях ХІХ ст.», а також стали вдалим 
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доповненням до виставки про А. Кримського. Доповнює цей блок 

матеріалів стародрук «Тріодь цвітна з п’ятдесятницею» (Почаїв: Лаврська 

друкарня, 1786), який використовувався під час богослужінь у колишньому 

Володимир-Волинському василіанському монастирі.  

Основою виставкової експозиції є прижиттєві видання вченого. Він 

доопрацював і видав 1910 р. у співавторстві з К. Михальчуком у Петербурзі 

«Программу для собирания особенностей малорусских говоров» [15]. 

З перших днів роботи у Всеукраїнській академії наук Кримський керував 

укладанням правил українського правопису, які були опубліковані під назвою 

«Найголовніші правила українського правопису» у 1921 р. На виставці 

представлено рівненське перевидання [16]. Експонується також прижиттєве 

видання перекладних творів А. Ю. Кримського «Пальмове гілля. Екзотичні 

поезії» [9]. Це третя частина збірки, до якої ввійшли переклади (переспіви) 

А. Кримського з давньої перської лірики ІХ–Х ст., з перської поезії ХІІ–ХІІІ ст., 

з лірики XV ст. У колекції є низка й інших прижиттєвих видань – експонатів 

постійної експозиції обласного краєзнавчого музею [10; 13]. 

Наступний блок матеріалів – це посмертні видання творів ученого. Після 

реабілітації імені А. Кримського перше перевидання його творів здійснено у 

1965 р. за участю українських філологів Й. Куп’янського та С. Шаховського. 

До складу видання увійшли поетичні твори зі збірки «Пальмове гілля», 

окремі оповідання письменника, а також розвідки, статті, рецензії та 

32 листи до І. Франка, В. Лукича, О. Кониського [7]. У тому ж часі з’явилося 

чергове видання «Поезій» А. Кримського [12]. Поряд в експозиції виставки 

розміщено перевидання 1975 р. «Письма из Ливана (1896–1898)» [11].  

Особливе місце в експозиції виставки займає перевидана 1996 р. праця 

А. Кримського «Історія Туреччини» [8]. Музейний примірник містить 

автограф автора передмови, академіка Національної академії наук України 

Омеляна Пріцака, завдяки якому на початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні був 

відкритий Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського.  

З часу реабілітації також починають з’являтися наукові дослідження 

життя і творчості вченого. Однією з перших появилася робота О. Бабишкіна 

«Агатангел Кримський» [2]. На виставці представлено три наукові 

дослідження, присвячені вченому, які мають певний взаємозв’язок. У 1971 р. 

вийшло дослідження К. Гурницького «Кримський як історик» [6]. А вже у 

наші часи колекція поповнилася авторефератом дисертації К. Гурницького 

«Исторические взгляды А. Е. Крымского», захищеної у 1970 р. в Інституті 

історії АН УРСР [5]. На першій сторінці маємо автограф для Володимира 

Михайловича (Хоменка). Саме цей експонат, а також своє дослідження 

життя і творчості «Кримський» [18] передав музею звенигородський 

історик-краєзнавець і журналіст Володимир Хоменко. На виставці 

експонується дослідження Л. Матвєєвої та Е. Циганкової «А. Ю. Кримський – 



 

109 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

неодмінний секретар Всеукраїнської Академії Наук» [14]. Серед найновіших 

видань для відвідувачів представлено дослідження волинянина 

І. Ольшевського «Агатангел Кримський: поклик Сходу» [17]. Цікавою є 

праця Є. Білоусова «Агатангел Кримський – учений та письменник» [4]. 

Це художньо-документальна повість для дітей із авторського циклу 

«Видатні і знамениті». Кримський письменник у доступній формі 

знайомить маленьких читачів з величною постаттю А. Кримського.  

Значна увага на виставці присвячена пошануванню пам’яті видатного 

науковця. В експозиції виставки представлено програми та збірники 

матеріалів конференцій, присвячених А. Кримському, випуски журналу 

«Східний світ», дипломи лауреатів премії імені А. Кримського, колекція 

конвертів зі спецпогашенням тощо. 

Завершують виставку реконструйовані сімейні фото родини Кримських. 

Зі спогадів звенигородських сусідів, родина вченого була надзвичайно 

привітною і гостинною. До них завжди можна було зайти без попереднього 

узгодження чи запрошення. І завжди гостя намагалися пригостити хоча б 

чаєм. Прагнучи проілюструвати таку товариськість Кримських, на виставці 

представлено фото Агатангела Юхимовича в родинному колі, з батьками, 

братом та братовою, сестрою. Доповнюють цей виставковий блок 

оригінальні предмети умеблювання та побутові речі кінця XIX – першої 

половини XX ст. з фондової колекції ВКМ: рамки для фото, столик, крісло, 

самовар, цукорниця, підстаканники, склянки для чаю тощо. 

Короткий огляд найцінніших виставкових матеріалів відбиває тільки 

частину її більшого задуму. Організатори ставили собі за мету наблизити 

відвідувача до розуміння багатогранної наукової спадщини А. Кримського, 

через відтворені інтер’єри першої половини ХХ ст. ознайомити з аспектами 

його повсякденного життя, зробити чутливим сприйняття ювілейної теми. 

Тож виставку розраховано як на широке коло музейних поціновувачів, так і 

тих, хто вперше почує ім’я видатного вченого.  
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Острог другої половини XIX ст. був невеликим повітовим центром 

Волинської губернії. Микола Близняк зазначає, що Острог, порівняно 
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з іншими 12-ма повітовими центрами, займав п’яте місце за кількістю 

жителів [2]. Місто було торговельним, економічним та освітнім центром 

південно-східної Волині. Проте подорожуючих цими теренами не покидало 

відчуття втраченої минулої слави.  

Одним з таких був Іван Нечуй-Левицький, який у подорожньому нарисі 

«Остріг і Дрегочин…» згадує: «Теперішній Остріг – то, власне, тільки одна 

улиця, котра йде з гори вниз. Вона обставлена жидівськими домиками та 

крамницями. Невеликий куток города, де живуть міщани, розкинутий коло 

руїн церкви Острозького на горбах. Тут на двох горбах стоїть православна 

городська церковця і католицький костьол, похожий на хату. І коло церкви, 

і коло костьолу нема навіть дзвіниць: бідні дзвоники висять на стовпах…» [6].  

Таким застав місто у 1881 р. Агатангел Кримський, котрий прибув до 

навчання в Острозьку прогімназію. Цей навчальний заклад давав неповну 

середню освіту. Такі заклади в Російській імперії засновувались з 1864 р.  

Родина Кримських була знаною в місті. Батько майбутнього вченого – 

Юхим Степанович – мав друкарню, в якій виготовлялися книги, 

оголошення, візитівки. Рідна тітка Агатангела відкрила в Острозі першу на 

Волині публічну бібліотеку, що користувалась великою популярністю. 

Серед читачів був і Агатангел, який, за його власними свідченнями, активно 

читав різні книжки. «В Острозі я жив під доглядом своєї старенької тітки, а 

це була мені й на руку ковінька: тітка завідувала чималою публічною 

бібліотекою, в котрій я міг безборонно сидіти з рана до вечора. Перед тим, 

ще в Звиногородці, я міг читати тілки крадькома, бо батько, шануючи мої 

очі, попросту одбірав у мене кожну книжку, яку я ладнався читати. 

В Острозі я, після такого постування, кинувся на книжки з жадобою. Читав я 

геть усе, без розбору, тілки ж навіть оте несистематичне читання не могло 

лишитися без корисного впливу на мене. Зате очі мої псувалися з кожною 

дниною білше», – згадував Агатангел Юхимович [4]. 

Острозький життєвий простір А. Кримського був близьким до вражень 

І. Нечуя-Левицького. Прогімназія розташовувалась на терені пригородка 

Острозького замку, за 150 метрів від костелу Діви Марії. Це була 

одноповерхова будівля з портиком, по обидва боки якого знаходилось по 

чотири вікна, будівля мала два комини (іл. 1). Поруч – Замкова гора.  

Її головні пам’ятки лежали в руїні, що підтверджує опис Нечуя-

Левицького: «Церква була чудової візантійської архітектури; сліди краси її 

видно ще й до сього часу. Стіни й п’ять бань стоять і тепер цілі, тільки 

половина однієї бокової бані над олтарями вже завалилась. Бані легкі й 

гарні з поясом карнизів знизу і зверху, але стоять вже без покрівлі. Церква 

була просторна і доволі висока. Зараз коло церкви на три або чотири сажні 

од західних дверей стоїть кругла башта. Вона притулилась одним боком до 

кручі гори. Башта кругла, без покрівлі, стоїть, як здоровий улик, вкопаний 
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зверху в самий край гори, або, лучче, притулений до гори.» [6]. Такий опис 

видно на фотопанорамі міста з костелом та Богоявленським собором (іл. 2). 

Помилково в науково-популярній літературі місцем навчання 

А. Кримського вказують будівлю Острозької гімназії. Проте 4 липня 1889 р. 

центр міста, за оцінками сучасників, охопила найбільша пожежа століття – 

вигоріло повністю середмістя, а «відстояти» вдалося лише казначейство та 

поштово-телеграфну контору [1]. Тобто будівля, де навчався А. Кримський, 

не збереглася до наших днів. Натомість «погорільці» оселились у будівлі 

Острозької семінарії. Навчальний корпус було побудовано за проєктом 

знаменитого київського архітектора Павла Шлейфера для Острозької 

семінарії, яку відкрили 1 листопада 1875 року [8]. 

Після навчання в Острозі А. Кримський продовжив освіту в Києві. Існує 

ймовірність, що саме в острозький період свого життя він міг 

познайомитися з генетично близькою йому мусульманською культурою 

(до початку ХХ століття в Острозі існувала татарська громада, заснована ще 

в XVI столітті, діяла мечеть, були Татарська оборонна вежа-

барбакан XVI століття та вулиця Татарська обабіч неї). Можливо, саме в 

Острозі з’явилася любов до Сходу, яку Кримський проніс через усе своє 

життя. Проте ця гіпотеза не знаходить відображення в його спогадах чи 

епістолярній спадщині вченого [4]. 

Важливим елементом самоідентифікації народу є національна пам’ять, 

що відіграє активну роль у процесі формування нації, консолідації 

суспільства та його мобілізації [5]. Важливою частиною комеморації є назви 

вулиць. Через них відбувається впровадження політики пам’яті тощо. 

Вулиці та інші об’єкти стають «безтілесними пам’ятниками» тим особам та 

подіям, які в актуальному символічному контексті визначено як видатні. 

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» у 2016 р. в Острозі вулицю 

А. Луначарського почали йменувати «Вулиця Академіка Кримського» [9]. 

Вона розташована в садибній забудові північно-західної частини міста, яка 

здавна йменується «Карпати». 

Також місцем пам’яті Агатангела Юхимовича є частина експозиції 

Музею книги та друкарства м. Острог. Його створено як відділ Острозького 

краєзнавчого музею за дорученням Ради міністрів УРСР наказом 

Міністерства культури УРСР і відкрито 10 грудня 1985 року на кошти 

Товариств любителів книги Союзу РСР та Української РСР. Автор тематико-

експозиційного плану музею – С. Позіховська. Окремим комплексом 

представлено прижиттєві видання випускників Острозької гімназії [7]. 

Також у колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острога 

є ряд прижиттєвих видань ученого (див. додаток Б). 
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Ще одним місцем пам’яті є виставка «Історія татарської брами, вулиці 

та її жителів», розміщена в Татарській оборонній вежі-

барбакані XVI століття. У 2018 р. пам’ятку долучено до туристичних 

маршрутів по місту завдяки реновації в проєкті «Культурний барбакан» [3]. 

Проєкт – один із восьми переможців програми Міністерства культури 

України «Малі міста – великі враження» у 2018 р. Частиною виставки є 

розділ про Агатангела Кримського (іл. 3). 

Описаний матеріал підтверджує наявність історичної пам’яті про 

А. Ю. Кримського в публічному просторі міста. Проте актуалізація спадщини 

вченого в контексті відзначення його 150-річчя є можливістю для 

встановлення пам’ятної дошки або іншого засобу комеморації. 
 

 
 

Ілюстрація 1. Острозька прогімназія 
 

 
 

Ілюстрація 2. Фотопанорама міста з Костелом та Богоявленським собором 
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Ілюстрація 3. Історія татарської брами, вулиці та її жителів 
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Здійснено аналіз фонду Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, що 

стосується наукової спадщини, історіографії досліджень Агатангела Кримського. 

Виокремлено магістральні напрямки його наукової діяльності та проведено 

історіографічний аналіз.  
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письменника та мовознавця, формування його світогляду, впливу епохи, в 

якій жив та працював учений, завжди був присутній в історичній науці. 
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В кінці XX – на початку XXI століть проблема «історик та його епоха» 

знайшла відображення на сторінках різнопланових видань.  

І тому закономірним є проведення наукових читань, конференцій, 

семінарів та інших наукових заходів, присвячених А. Кримському. 

Волинянин, який в силу об’єктивних причин (відрядження, вивчення 

східної історії та культури) два роки життя провів за межами батьківщини, 

залишив значну теоретичну спадщину, яка донині викликає і жваві дискусії, 

і захоплення, і вражає науковою довершеністю. Саме його праця залишила 

глибокий слід в історії, етнографії, філології та літературі. Особливий 

інтерес викликаний і тим, що недостатньо вивчено не лише життєвий шлях 

ученого, але і його теоретична спадщина, що й обґрунтовує актуальність 

нашої наукової розвідки. 

Найважливішим осередком, де можна ознайомитися з творами 

науковця та матеріалами, які написані про нього, є бібліотека. Хоча 

бібліотеки Волині переживають не найкращі часи (так, як і в усьому світі), 

адже за станом фінансування з місцевого бюджету на утримання та 

комплектування фонду займають останні місця в Україні. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва (далі – ВОБЮ) в м. Луцьку і 

є тим освітнім осередком, у стінах якого не лише знаходиться величезна 

кількість матеріальних (книжкових, газетних, журнальних) видань, але й 

функціонує «Програма УФД/Бібліотека», яка дає можливість швидко та 

оперативно знайти потрібну інормацію. УФД/Бібліотека – це 

автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС), розроблена і 

підтримується ТОВ «Український фондовий дім» (Київ) з 1998 року. 

Система призначена для комплексної автоматизації бібліотеки, враховує всі 

основні виробничі цикли. Здійснено понад 200 інсталяцій в Україні, 

переважно в університетах, а також публічних та відомчих бібліотеках [1].  

Завдяки прагненню і вмінню адаптуватись до нових потреб і ринкових 

умов, ВОБЮ дуже популярна серед населення регіону. Авторитет її в очах 

читачів визначається багатством та якістю фондів. Є що читати, слухати, 

дивитися – читач звертається до неї по допомогу. Закономірним є існування 

в ВОБЮ краєзнавчого відділу, де знаходиться значна кількість 

різнопланового матеріалу за окремими населеними пунктами, особами та 

подіями, які мають безпосереднє відношення як до історичної, так і 

сучасної Волині. 

У нашій розвідці ми ставимо на меті охарактеризувати бібліографію, 

яка знаходиться у фондах ВОБЮ по А. Кримському. 

Ми розробили власну схему поділу існуючого матеріалу в бібліотеці, на 

основі якої здійснено бібліографічний аналіз. 

Волинська земля щедра іменами, які по-особливому вписані в її 

історію. Тому і не дивним є значна кількість збірників наукових праць, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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які містять різнопланову характеристику життя та наукової діяльності 

вченого. Саме вони характеризують постійну увагу земляків до вивчення, 

збереження та пропагування теоретичної спадщини А. Кримського [2–5].  

Як вченого А. Кримського вирізняв високий професіоналізм і талант 

дослідника. Він не був науковцем одного профілю чи однієї вузької теми; в 

його науковій спадщині чітко виокремлюються декілька магістральних 

напрямків. Тому закономірним є закарбування його імені у виданнях 

енциклопедичного характеру, де окреслено основні напрямки його 

діяльності та наукові здобутки [6–10]. 

А. Кримського як людину характеризує надзвичайна працездатність: 

вражає масштабність читання, інтенсивність навантажень, здатність до 

роздумів. Його непересічні організаторські здібності та значний 

інтелектуальний потенціал знайшли яскравий прояв у непрості часи – 

початку XX століття. Зокрема, у період Гетьманату П. Скоропадського, 

розуміючи всю важливість і необхідність акумулювати в одному науковому 

осередку всіх найкращих інтелектуалів тогочасної України, виступив одним 

із організаторів АН України. Завдяки А. Кримському не було закрито і 

розформовано Академію наук із приходом до влади більшовиків [11; 12].  

Багатогранна творча натура, один із фундаторів української 

національної ідеї, один із провідних вітчизняних сходознавців, великий 

учений у галузі мовознавства та літератури був і залишається об’єктом 

пильного вивчення провідними українськими та зарубіжними 

дослідниками. Зокрема, видатні вітчизняні історики та історики діаспори 

присвятили вченому ряд наукових розвідок, тим підкреслюючи його 

вагомий вклад у розвиток української та світової науки. Це роботи 

Н. Полонської-Василенко, О. Пріцака, В. Сарабея та інших [13–18]. 

Поезія й наука – це два могутні крила таланту невтомного ратая на 

теренах вітчизняної та світової культури. Тому цілком логічно, що в центрі 

дослідницької уваги є видання праць, присвячених ювілейним датам 

дослідника. Зокрема, у фондах юнацької бібліотеки знаходяться ювілейні 

статті до 100-, 135-, 140-, 145-, 150-річчя з дня народження А. Ю. Кримського: 

І. Кураса, М. Сидоржевського, А. Миколаєнка та інших [19–23].   

Безцінність творчого внеску науковця у різні напрями науки, його 

різнопланова наукова та адміністративно-політична діяльність є 

предметом постійних дискусій на шпальтах різних видань. Неординарність 

його особистості знаходить прояв у ряді наукових, науково-публіцистичних 

та літературних статтях, присвячених життю, діяльності та творчості: 

Ю. Комар, А. Іванко, О. Даниленко, Р. Веретельник, І. Бережної, О. Бабишкіна 

та інших [24–39]. До цього ж напрямку ми відносимо статті біографічного 

характеру [40; 41].  
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Майбутній учений любов до Волині й рідного краю, де народився, 

проніс через усе життя. Саме тому і розвідки В. Гея, П. Глущика, С. Павличко, 

які знаходяться у фондах бібліотеки, присвячені волинському корінню 

А. Кримського [42–44].   

Безперечно, як людина свого часу, в умовах визиску до всього 

українського, А. Кримський звертається до української мови. Сам учений 

вважав, що головна роль у розбудові національної мови належить народові, 

оскільки вона формується та збагачується за рахунок діалектів, неологізмів 

та фразеологізмів. Він є автором «Історичної граматики української мови» у 

двох томах. Окрім того, ціла низка робіт науковця присвячена питанням 

історії та теорії культури української мови. Ряд аспектів у його науковому 

доробку, зокрема етимологічна структура іменника художнього мовлення, 

лінгвістична термінологія, діалектні елементи, філософія історії української 

мови, особливості автокоментуючих засобів у мовознавчих працях 

дослідника тощо, розглядаються рядом вітчизняних дослідників: С. Богдан, 

О. Байдюк, В. Сірук, Б. Стельмах тощо [45–54]. 

У фондах бібліотеки знаходиться ряд ґрунтовних розвідок теоретико-

методологічного характеру. Вони стосуються літературознавчої діяльності 

вченого. Він є автором численних літературознавчих праць різних періодів, 

що дає можливість сучасникам більш детально дослідити наукову 

спадщину та підкреслити неординарність науковця. Це роботи Б. Стельмах, 

В. Сірук, М. Хмелюк, Р. Ткаченка, Ушалова Л. та інших [55–71]. 

Етнографічне та діалектологічне вивчення життя населення України 

А. Кримський відображає в друкованому органі Етнографічного товариства 

«Етнографічний огляд». Його наукові розвідки емоційно насичені, 

вкраплено ліричні відступи та спогади. Ці дослідження дозволили зайняти 

йому почесне місце серед представників української етнографічної науки. 

Його розвідки дають цінні свідчення про побутові й соціальні процеси в 

розвитку населення, про фактори впливу на індивідуальні риси народності, 

відображають елементи обрядової, фольклорної та морально-етичної 

культури. На це звертають увагу В. Борисенко та О. Пелех [72; 73]. 

Дослідник надавав великого значення вивченню унікальних 

особливостей східних народів – її багатонаціональному та 

багатоконфесійному складу. Він володів 60 мовами та діалектами, що 

давало йому реальну перевагу в спілкуванні з корінним населенням 

регіону, який він досліджував. Кожній етноконфесійній спільності історик 

приділяв відповідну увагу, досліджуючи і констатуючи результати 

вивчення її історії, релігії, менталітету, побуту, соціальної структури і ролі в 

розвитку краю (території) [74–85]. 

Бажання поділитися науковими здобутками, провести паралель між 

українським та східними народами дає можливість ученому створити 
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на Україні школу орієнталізму. Він належить до митців, яким вдалося в 

літературі поєднати та творити гармонічно і паралельно у двох структурах 

поетичного мислення. Саме цьому напрямкові присвячена розвідка 

В. Шпака [86].   

Важливою віхою в його науковій діяльності була і перекладацька 

діяльність. Майстерність перекладача, як зазначає сучасний дослідник, 

«добре помітна в порівняннях особливостей перекладених ним фрагментів 

Корану з літературною обробкою поетичних текстів. Дослідник активно 

використовував надбання автохтонної мусульманської екзегетики, яку 

переважна більшість його сучасників-сходознавців вивчала досить 

поверхнево» [87–93].  

Оригінальні позиції автора представлено у його творі «Андрій 

Лаговський». Ряд дослідників, розглядаючи роман, висловлюють різні 

міркування з приводу головної думки твору: одні стверджують, що 

основною проблемою роману є любов і сексуальність [94] (Павличко), інші – 

внутрішня потреба самопізнання та саморозуміння головного героя [95]. 

Власне, цим романом автор виявляє і пропагує терпимість до інокультурної 

несхожості та своєрідності Сходу [96–110].  

Значним надбанням бібліотеки є присутність у фондах творів самого 

А. Кримського. Його наукова спадщина доволі об’ємна, і, напевно, жодна 

бібліотека світу не має всього теоретичного спадку вченого. Серед наявних 

у бібліотеці: п’ятитомні видання, екзотичні поезії, листи до О. Веселовського, 

«Історія Туреччини», поезії про рідну мову та інші [111–123]. 

Як ми зауважували на початку статті, великою є заслуга А. Кримського 

у створенні й діяльності АН. Займаючи посаду вченого секретаря 

новоствореної Української академії наук, він очолює кабінет арабо-

іранської філології та історико-філологічний відділ. Фундаментальна 

робота була ним проведена у Всеукраїнській академії наук при укладанні 

«Російсько-українського словника» 1924–1936 рр. Це була спільна наукова 

робота всього колективу лексикографів української мови під керівництвом 

академіків А. Кримського та С. Єфремова. Доля словника була важкою, така 

ж, як і доля вченого: видано було три томи з чотирьох, і в роки сталінських 

репресій його вилучено і заборонено. Саме цьому напрямку роботи історика 

присвячено ряд різнопланових розвідок мовознавчого, пошукового, 

літературознавчого, лексичного, джерелознавчого характеру В. Данилюк, 

О. Тищенко, О. Боярчук, Ю. Поздрань, Л. Томіленко, Н. Трач [124–130].  

Українська мова була визначальною у його пошуках національної 

ідентичності дослідника, так як і любов до України, натхненна творами 

Ю. Федьковича, Лесі Українки, П. Житецького. І сам він про це говорив: 

«у мені й кровинки української немає: моя мати – українська полька, а 

батько – білорус. Я народився і виріс на Вкраїні та й українізувався» [131]. 
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Тому і ряд наукових розвідок українських дослідників присвячені 

національній ідеї А. Кримського: М. Веркалець, С. Павличко, І. Сендюкова 

[132–136].  

Окремі статті, що знаходяться у фондах ВОБЮ, присвячені одній із 

найтрагічніших сторінок у житті та діяльності вченого, і вони стосуються, 

фактично, останніх літ його життя. У буремні, складні та страшні 30-ті роки 

сталінських репресій А. Кримський був звинувачений радянською владою у 

націоналізмі, відійшов від політичної та наукової діяльності. «Вчений-патріот 

– звинувачений в націоналізмі», cаме так про нього пишуть у волинській пресі 

[137]. Адже донині, по суті, невідома доля нашого співвітчизника, якого 

напередодні Другої світової війни було заарештовано [138–143].  

Характеризуючи життя та творчість науковця, ми не можемо не 

торкнутися особистого. Трохи не все своє життя, як дехто вважає, він був 

безтямно закоханий у Лесю Українку, проте без взаємності. Ось як про це 

пише Б. Янович: «Того далекого дня із театру поверталося двоє молодих 

людей – невеликий на зріст, худенький юнак і така ж худенька тендітна 

дівчина. Їм обом було по шістнадцять. Обоє були волинянами, писали вірші 

і кохалися у художньому слові. Обоє отримали чудову освіту і багато читали. 

На 43 році обірветься життя Лесі Українки – жінки, яку Кримський кохав 

ніжно, таємно і безнадійно…» [144].  

Сімейне життя Агатангела Кримського так і не склалося, хоча в доволі 

зрілому віці став батьком. Що стосується людських якостей, то 

А. Кримський був дуже доброю, чуйною та сердечною людиною. Що, власне, 

підтверджується і всиновленням свого помічника Миколи Левченка та 

одруженням на його вагітній дружині, щоб дати своє ім’я майбутній 

дитині [145–149].  

Трагічно закінчилося життя цієї неординарної людини, багатогранного 

вченого, сходознавця, перекладача та лінгвіста. Його учень, видатний 

світовий історик О. Пріцак сказав, що його вчитель був «дуже яскравий 

представник європейського fin de siecle» і «становить певний виняток в 

українській інтелектуальній історії, і властиво, не ввійшов у її канон. Через 

подиву гідну активність Агатангела Кримського в багатьох ділянках 

(орієнталістика, славістика, політика, публіцистика, література, націологія) 

спадщина його надзвичайно важко піддається цілісному аналізові. До того 

ж тут маємо справу з украй суперечливою, складною особистістю, 

занурення у внутрішній світ якої вимагає від дослідника ґрунтовних знань 

у галузі психології та психіатрії» [94].  

Агатангел Юхимович вніс неоціненний вклад у розвиток світової та 

української науки, залишивши величезний скарб наукових досліджень. Він – 

прекрасний приклад інтелігентності й високої духовності для майбутніх 

поколінь. Його праці можуть бути рекомендовані для активного 
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використання сучасною наукою як об’єктивне і ґрунтовне джерело для 

вивчення багатьох напрямів.  
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УДК 929 Кримський:908+027(477.82) 
Олена ГАПОНЮК, 

головний бібліотекар відділу краєзнавчої роботи Волинської державної обласної  

універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, м. Луцьк (kraeznavchiy@gmail.com) 

 

А. КРИМСЬКИЙ У ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ  

ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ  

ВДОУНБ ім. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 

 
       Мій краю!  

       За тебе прийнять не лякаюсь 

       Найгіршого лиха, 

       Бо всякеє горе, недоля, скорбота 

       Тепер мені втіха. 

А. Ю. Кримський «Кохання по-людському» 

 

Розглянуто наукову, літературно-художню, епістолярну спадщину Агатангела 

Кримського – велику обсягом і надзвичайно цінну пізнавальним, естетичним, 

культурно-громадським змістом. Подано бібліографію творів українського історика, 

славіста і сходознавця, письменника та перекладача, одного з фундаторів першої 

української Академії наук Агатангела Кримського та наукові статті про нього. 

Ключові слова: Агатангел Кримський, Волинська ДОУНБ ім. Олени Пчілки, 

відомий науковець, літературна спадщина, дослідження науковців, вибрані твори, 

любовна лірика, сходознавство, орієнталізм. 
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Серед пам’ятних дат першого місяця року слід згадати день 

народження нашого земляка, вченого світового рівня Агатангела 

Юхимовича Кримського. 

Життя вченого – це суцільний трудовий подвиг, гідний подиву і 

найглибшої пошани. Зміст цього подвигу вимірюється такою кількістю 

книг, досліджень, видань, наукових розвідок, творів художньої літератури, 

підручників, довідників, словників, що з них можна було б скласти 

багатогалузеву бібліотеку. Всесвітньо відомий науковець володів майже 

шістдесятьма мовами і діалектами. Він був одним із засновників Академії 

наук України, а світова організація ЮНЕСКО у 1971 році внесла ім’я 

Кримського у перелік найвидатніших діячів людства.  

Наукова, літературно-художня, епістолярна спадщина А. Ю. Кримського – 

велика обсягом і надзвичайно цінна пізнавальним, естетичним, культурно-

громадським змістом. Наукові праці Агатангела Юхимовича вражають 

кількістю, різноманітністю і легкістю стилю. Підручники з окремих ділянок 

сходознавства читаються майже як романи. Художній дар Кримського 

відкрився рано й обіцяв багато, однак літературна творчість на перший 

погляд видається лише епізодом на фоні його наукової діяльності, навіть 

відхиленням від блискучої академічної кар’єри. 

У Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки незрівнянно масштабним, 

ґрунтовним і вагомим кроком у пізнанні багатогранної спадщини 

Агатангела Кримського є видання його творів у п’яти томах, яке охоплює 

опубліковані й неопубліковані праці вченого, що і в наш час становлять 

інтерес для наукової громадськості. В основу п’ятитомника покладено 

тематичний принцип: у кожному томі зібрано в хронологічному порядку 

твори з певної галузі літературно-художньої творчості чи науки. 

У першому томі вміщено оригінальні поетичні твори А. Ю. Кримського 

та його переклади з перської, турецької, арабської мов у трьох частинах. 

У такому широкому обсязі поетична спадщина письменника видається 

вперше [5, с. 5].  

Другий том [12, с. 6] відкривається романом Кримського «Андрій 

Лаговський» у чотирьох частинах, який уперше виходить повністю. Більшу 

частину цього тому складають історико-літературні й критичні статті, 

розвідки та рецензії, присвячені українській літературі.  

Лінгвістичні, фольклористичні та етнографічні праці вченого з питань 

української, російської та інших слов’янських мов та їх взаємозв’язків з проблем 

народної творчості і народознавства показано у третьому томі [7, с. 6].  

Четвертий том [11, с. 6] присвячений працям Агатангела Кримського з 

орієнталістики. Оскільки ця галузь науки є сферою посиленої уваги 

головним чином учених-сходознавців, а не широкого загалу читачів, то тут 

включено тільки найпопулярніші праці письменника з орієнталістики.  



 

130 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

Твори Агатангела Юхимовича, присвячені його багатій і змістовній 

епістолярії, зібрані у п’ятому томі в 2-х книгах [5–6, с. 6]. Тут вміщено 

родинне листування Кримського, а також його листи до багатьох 

письменників, учених, діячів української культури. 

Оригінальний поетичний доробок, переклади, прозові твори й листи 

лише в зразках подано в однотомнику вибраних творів письменника 

1965 року видання [2, с. 5]. Такий же приблизно характер має і збірка 

вибраних творів А. Ю. Кримського «Поезії» (1968 р.) [9, с. 6]. 

Спробою найповніше описати наукову, публіцистичну та художню 

спадщину вченого і письменника, а також літературу про його життя та 

діяльність є інформаційно-довідкове видання «А. Ю. Кримський: 

бібліографічний покажчик (1889–1971)» [58, с. 10]. Укладачі Н. М. Деркач, 

Н. М. Ісаєва, Г. М. Мартиненко, К. І. Скокан ставили завданням упорядкувати 

всі матеріали, щоб допомогти науковцям, викладачам вузів, учителям, 

бібліотечним працівникам у вивченні та популяризації багатогранної 

спадщини Агатангела Кримського. 

Поетичний дебют ученого відбувся на початку 90-х років ХІХ століття. 

В галицьких газетах і журналах під різними псевдонімами Кримський почав 

публікувати вірші, зокрема любовну лірику, яка пізніше ввійшла до 

видання «Пальмове гілля»; сам письменник назвав свої поезії екзотичними 

[8, с. 6]. Це була екзотика Сходу, з якою в українську поезію прийшли нові 

слова, пейзажі, образи. 

Зосереджено увагу на різних аспектах філософської проблеми 

розуміння і саморозуміння, порушеної в романі Агатангела Кримського 

«Андрій Лаговський» [1, с. 5]. Цей роман і поетична збірка «Пальмове гілля» 

є до великої міри варіантами в різних жанрах однієї життєвої історії. В уже 

цитованій примітці до «Заспіву» автор стверджував, ніби влітку 1900 року 

спостерігав історію, котра лягла в основу «Кохання по-людському». Немає 

сумніву, що ця сама історія покладена в основу «Андрія Лаговського». 

У різні роки Агатангел Кримський опублікував багато праць з історії, 

літератури та культури мусульманських народів, зокрема Ірану, Туреччини 

та Близького Сходу, студій з семітології, історії ісламу, історії української 

літератури і мови, фольклору та етнографії, зокрема огляди сирійської й 

абіссинської літератур, статей про роль слов’янського елементу в 

Османській імперії, робіт з історії Хозарії, Криму та ін. 

Спадок письменника багатющий, його праці та безліч досліджень  

науковців про Агатангела Кримського можна знайти у зведеному 

краєзнавчому каталозі відділу краєзнавчої роботи.  

Одним із перших дослідників про А. Кримського був наш земляк, 

український етнограф, фольклорист, лауреат Всеукраїнської премії імені 

Павла Чубинського Олекса Ошуркевич. У газеті «Радянська Волинь» 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Islam
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Osmanska_imperiia
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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за 1964 рік уміщено його статтю про життєвий і творчий шлях Агатангела 

Юхимовича «Життя, віддане науці» [24, с. 7]. 

У січні 1971 року наукова громадськість відзначила 100 років від дня 

народження А. Кримського. З нагоди цього видано збірник матеріалів 

ювілейної наукової сесії «А. Ю. Кримський – україніст і орієнталіст» [18, с. 6]. 

У цій книзі крім статей, в яких висвітлюється життєвий і творчий шлях 

ученого, висвітлено проблеми україністики та орієнталістики, а також 

статті, присвячені питанням тюрксько-слов’янських мовних контактів. 

Це видання становить інтерес для наукових працівників, викладачів і 

студентів філологічних факультетів, фахівців із мов народів Сходу. 

Цікавим і ґрунтовним є багатопланове дослідження Соломії Павличко 

«Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела 

Кримського» [27, с. 7]. Проникнення дослідниці в найпотаємніші глибини 

психіки високоталановитої людини, тонкий аналіз художніх творів, 

безсторонні виважені характеристики оточення та політичної й соціальної 

атмосфери, в якій жив Кримський, дають змогу по-новому оцінити цю 

дивовижну, одну з найвеличніших і найтрагічніших постатей української 

інтелектуальної історії. 

Особливу увагу звертаємо на видання українського поета, перекладача, 

прозаїка, літературного критика, есеїста, філософа, мелодиста-аматора, 

лауреата літературно-мистецької премії імені А. Кримського Ігоря 

Ольшевського «Агатангел Кримський: поклик Сходу» [24, с. 7]. У цій книзі 

розкривається подвижницький, страдницький життєвий та творчий шлях 

уродженця Волині. Видання адресовано небайдужим людям із 

нестандартним мисленням. 

За свідченням сучасників, «творча спадщина Кримського в українській 

культурі за обсягом навіть надрукованих творів поступається лише перед 

спадщиною Івана Франка». Однак більшість цих книг нині фактично 

невідомі в Україні, хоча, за словами самого автора, його «Історія 

Туреччини» [4, с. 5] великою мірою розкриває відносини цієї держави з 

сусідами. Ще більшою мірою це стосується останньої роботи орієнталіста – 

двотомної «Історії хазар», що збереглася в архівах лише у машинопису. 

Високим і благородним було прагнення вченого – популяризація і 

зближення культур народів світу. Коли якось, ще на початку наукової 

діяльності, Агатангелу Кримському закинули надмірне захоплення 

культурою східних народів, учений слушно відповів: «Культура кожного 

народу цінна. Пропагуючи культуру арабів, я збагачую культуру свого 

рідного народу». 

Зібрання творів вченого та наукові праці про Агатангела Юхимовича 

Кримського [12–56, с. 6–10], які є у фондах Волинської ДОУНБ імені Олени 

Пчілки, дають широким колам читачів можливість значно поглибити 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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й збагатити свої знання про цього сучасника і друга великих речників 

нашого народу – Івана Франка і Лесі Українки, які завжди високо оцінювали 

його працю, енергію і надзвичайної широти ерудицію. Перший із них 

зазначав: «Незвичайна поява серед українців, незвична своєю енергією, 

пристрасною любов’ю до України і різносторонністю знання й таланту, се 

Агатангел Кримський. Філолог із фаху, орієнталіст із замилування, він 

виявив себе високоталановитим поетом, дуже оригінальним повістярем». 
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО  

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЛАТЕЛІЇ ТА НУМІЗМАТИЦІ 
 

Проаналізовано доробок вітчизняних допоміжних історичних дисциплін 

(філателії та нумізматики) на предмет збереження пам’яті про життєвий шлях 

та наукові здобутки українського історика-сходознавця, письменника, перекладача, 

члена Всеукраїнської академії наук (від 1918 року) Агатангела Юхимовича 

Кримського. З’ясовано, що Укрпошта лише раз зверталася до відзначення ювілею 

А. Кримського: у 1996 році до 125-ліття від дня народження вченого випущено 

марку та конверт, проведено спеціальне погашення; Національний банк України 

лише 12 січня 2021 року ввів до обігу монету, присвячену 150-літньому ювілею 

А. Кримського. Неофіційних випусків філателістичної та нумізматичної продукції 

не виявлено.  

Ключові слова: Агатангел Кримський, історична пам’ять, вчений-

сходознавець, філателія, нумізматика. 
 

Коли дивишся на дати й місце народження (15 січня 1871 року, 

м. Володимир-Волинський, Україна) та смерті (25 січня 1942 року, 

м. Кустанай, Казахстан) українського історика-сходознавця, письменника, 

перекладача Агатангела Юхимовича Кримського, постає не лише життєва 

драма вченого, а дещо більше – планомірне ворожо-насильницьке 

ставлення радянської репресивної системи до національно зорієнтованих 

українців, українців-інтелектуалів. Продовжуючи традиції нищення 
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українського наукового й культурного потенціалу Російської імперії в 

ХІХ столітті, радянська влада у ХХ столітті пішла ще далі – інспірувала 

надумані націоналістичні організації в галузі науки, культури, мистецтва, 

освіти, а згодом успішно їх викривала та ліквідовувала. 

На жаль, у подібному напрямку розвивалася доля одного із засновників 

Всеукраїнської академії наук (ВУАН) Агатангела Кримського після 

1928 року. Тоді А. Кримського позбавили посади секретаря ВУАН. Саме від 

того часу його почали поступово усувати від посад, які вчений обіймав ще з 

часів Гетьманату (Української Держави). 

Нагадаємо, що у 1918 році А. Кримський повернувся до Києва, де став 

секретарем Всеукраїнської академії наук, а фактично керував нею. В цій 

науковій установі він очолював низку структурних підрозділів: історико-

філологічний відділ, кабінет арабо-іранської філології, комісію словника 

живої мови, комісію історії української мови, діалектологічну та правописну 

комісії тощо. 

Після смерті в лікарні Кустанайської загальної тюрми № 7 у січні 

1942 року й, незважаючи на реабілітацію у 1957-му, ім’я Агатангела 

Кримського планомірно піддавалося забуттю: праці вченого не 

перевидавалися, біографічні відомості замовчувалися, широкий загал 

громадян республіки не був поінформований про наукову, культурну, 

літературну, історичну спадщину А. Кримського. Схожих історій за 

радянської влади було чимало. Згадаймо хоча б ще одного волинянина, 

який також загинув у 1942 році в колимських таборах, – відомого 

математика, академіка Михайла Пилиповича Кравчука. 

Після проголошення новітньої незалежності України ім’я 

А. Кримського почало поступово повертатися до історичної пам’яті 

земляків. Щоправда, й до сьогодні про вченого знає обмежене коло 

науковців, які займаються сходознавством, та краяни, які виявляють 

бажання більше дізнаватися про свого одноземця. Щодо Волині, то тут 

популяризація пам’яті про А. Кримського перебуває здебільшого в 

культурній царині. 

Тож в останній рік існування Радянського Союзу (1991) тодішнє 

Міністерство зв’язку СРСР ввело в офіційний обіг маркований конверт 

«А. Ю. Кримський». Вихідні дані: формат 114х162 мм (С6), замовлення 

№ 136680 від 23.10.1990 р., художник – А. Карасьов, виготовлено конверт на 

Пермській фабриці Держзнаку, ціна – 6 коп. На лицьовій стороні вміщено 

портрет Агатангела Кримського й напис російською та українською мовами 

«Український радянський учений, академік АН УРСР А. Ю. Кримський. 

1871–1942», марка номіналом 5 коп. стандартного випуску Пошти СРСР. 
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ХМК «Український радянський учений,  

академік АН УРСР А. Ю. Кримський. 1871–1942» 
   

Аналіз випусків філателістичної (АТ «Укрпошта») й нумізматичної 

(Національний банк України) продукції засвідчує, що ці державні інституції 

не надто переймалися увічненням пам’яті академіка А. Кримського. 

Так, Укрпошта лише раз від початку друку знаків поштової оплати 

(1992 рік) згадала про вченого-сходознавця.  

15 січня 1996 року Укрпошта ввела в поштовий обіг марку «125 років 

від дня народження визначного українського вченого, сходознавця, 

славіста й письменника А. Ю. Кримськоrо (1871–1942)» [4, с. 63; 3, с. 32]. 

У деяких каталогах зазначено, що портрет А. Кримського на марці 

відтворено за недатованою фотографією [4, с. 63; 3, с. 32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка № 104 

СПШ «125 років  

від дня народження  

А. Ю. Кримського» 

ХНК «Видатний український учений, письменник 

А. Ю. Кримський» 
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Вихідні дані марки № 104: номінал – 20 000 укр. крб.; формат – 28х40 

мм, перфорація рамкова – 13½, тираж – 500 000 прим., спосіб друку – офсет, 

в аркуші 36 мініатюр (6х6) [8, с. 23]. Друк марок здійснено на паперовому 

комбінаті України. Автором марки виступив Олексій Штанко. На марці 

розміщено текст: «А. Ю. Кримський 1871–1942». Захист марки: в УФ-променях 

у нижній частині малюнка світиться золотистим кольором рік випуску – 

«1996» [8, с. 23]. Колір марки визначено як «яскраво-хромово-жовта, 

яскраво-червонувато-брунатна» [4, с. 64]. Окремі каталоги показують 

різновиди марки № 104 (104а – крапка на «0» у номіналі) [3, с. 32; 2, с. 13]. 

Для спеціального поштового погашення марки було виготовлено 

художній немаркований конверт (НХК «Видатний український учений, 

письменник А. Ю. Кримський») та спеціальний поштовий штемпель 

(СПШ «125 років від дня народження А. Ю. Кримського»). 

Вихідні дані конверта: формат 114х162 мм (С6), замовлення за договором 

1Б від 28.03.1995 р., художник О. В. Штанко, виготовлено на АТ «Конві». 

Спецпогашення ХНК Луцьк-25, 15.01.1996 р. 

Спецпогашення з додатковим штемпелем 
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Для погашення ХНК з маркою виготовлено відповідний СПШ, який 

застосовано в Луцьку на 25-му поштовому відділенні 15 січня 1996 р. 

Напередодні 150-ліття А. Кримського громадські організації 

Волинського краю – Товариство колекціонерів «Юнона» (м. Березно 

Рівненської обл.) та Волинська асоціація колекціонерів «Паритет» 

(м. Луцьк) випустили художній немаркований конверт «Агатангел 

Юхимович Кримський». Вихідні дані конверта: формат 114х162 мм (С6), 

дизайнер О. Власюк, виготовлено у січні 2021 р. На лицьовій стороні 

вміщено портрет Агатангела Кримського, зображення Успенського собору у 

Володимирі-Волинському та гімназії в м. Острог Рівненської обл., а також 

напис: «Український історик, письменник і перекладач, один з організаторів 

Академії наук України Агатангел Юхимович Кримський. 1871–1942»; у 

правому верхньому куті вміщено факсимільний підпис ученого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неофіційний конверт «Агатангел Юхимович Кримський. 1871–1942» 
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На відміну від Укрпошти, Національний банк України за роки новітньої 

незалежності держави жодного разу не звертався до теми увічнення пам’яті 

академіка А. Кримського на монетах. Хоча цією інституцію щорічно 

виготовляються монети в серії «Видатні особистості України». 

У 2020 році низка громадських організацій Волині звернулася до 

Національного банку України з ініціативою про вшанування пам’яті 

відомого волинянина у 2021 році. До них долучилася й громадська 

організація «Товариство нумізматів Волині», серед напрямків діяльності 

якої є популяризація знакових подій на території Волинського краю, 

збереження пам’яті про відомих земляків у нумізматичній продукції 

України. 

У плані випуску ювілейних та пам’ятних монет України на 2021 рік, 

оприлюдненому Національним банком України, з’явилася позиція 

«Агатангел Кримський. 1871–1942» (2 гривні, нейзильбер, дата випуску – 

січень) [7].  

Отож, 12 січня 2021 року Національний банк України вперше випустив 

і ввів до обігу пам’ятну монету, присвячену ювілеєві А. Кримського [6]. При 

цьому НБУ зазначив, що вона «присвячена українському історику, славісту, 

мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачу, одному із 

засновників української Академії наук та одному з перших академіків – 

Агатангелу Юхимовичу Кримському. Вільно володіючи майже шістдесятьма 

мовами, переважно східними, а також знаючи всі діалектні особливості 

української мови, зробив значний внесок в українське сходознавство та 

україністику. Унікальність А. Кримського як феномена у світовій культурі 

було відзначено рішенням Генасамблеї ЮНЕСКО щодо внесення цієї 

визначної постаті до списку найвидатніших діячів людства» [1]. 

 



 

141 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, 

праворуч від якого написи: УКРАЇНА/2 ГРИВНІ/2021; композицію, що 

символізує діяльність ученого-сходознавця та джерело знань – 

геометричний декор із розгорнутих книг, що складаються в 

багатопроменеву зірку, в центрі якої слова А. Кримського: Я ЗРОЗУМІВ,/ ЩО 

МУШУ БУТИ/ УКРАЇНОФІЛОМ –/ ЦЕ Я ЗРОЗУМІВ/ ЦІЛКОМ СВІДОМО; під 

цитатою – факсиміле А Кримський; логотип Банкнотно-монетного двору 

Національного банку України (унизу праворуч) [1]. 

На реверсі монети на тлі вертикальних ліній, що вносять певний 

драматизм та символізують трагічну долю вченого, зображено портрет 

Агатангела Кримського, під портретом діагонально розміщено написи: 

АГАТАНГЕЛ (ліворуч), КРИМСЬКИЙ (праворуч); унизу роки його життя – 

1871–1942 [1]. 

 
Реверс Аверс Технічні характеристики 

  

– номінал – 2 гривні; 

– метал – нейзильбер; 

– маса – 12, 8 г; 

– діаметр – 31 мм; 

– тираж – 35 000; 

– якість карбування – спеціальний 

анциркулейтед; 

– роздрібна ціна – 35 грн  

 

Художники монети: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. 

Скульптор Анатолій Дем’яненко. Програмне моделювання Віталія 

Андріянова [5]. 

Таким чином, постать ученого-сходознавця, академіка Агатангела 

Кримського досі лише двічі з часу відновлення незалежності України 

ставала предметом художнього відтворення у філателістичній (1996 рік: 

марка, конверт, штемпель) та нумізматичній (2021 рік: пам’ятна монета) 

продукції. На наш погляд, таке пошанування пам’яті вченого, враховуючи 

його науковий здобуток у царині низки наук, недостатнє.   
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА: 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДОРОБКУ А. КРИМСЬКОГО 

 

(До 150-річчя від дня народження) 

 

У повідомленні на прикладі Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 

розглядаються потенційні можливості вивчення, дослідження та форми й методи 

популяризації бібліотечними засобами життєвого шляху, творчого доробку 

українського вченого і педагога Агатангела Кримського. 

Ключові слова: публічна бібліотека, віртуальна виставка, онлайн-розмова, 

електронний каталог. 

 

Бібліотечні заклади активні у пошануванні пам’яті та популяризації 

спадщини А. Ю. Кримського. Волинська обласна бібліотека для юнацтва 

активно популяризує літературу про життя і діяльність Агатангела 

Юхимовича – одного із найвидатніших орієнталістів в історії світової 

філологічної науки та найосвіченіших постатей свого часу. 

Бібліографами-краєзнавцями нашої бібліотеки підготовлено 

віртуальну виставку «Широкосвітнє життя Агатангела Кримського», де 

користувачам та відвідувачам сайта бібліотеки пропонуються матеріали 

про життєвий, творчий та науковий шлях видатного уродженця Волині, 

орієнталіста світового масштабу [1]. 

Виставка має такі розділи:  

1. Агатангел Кримський. Штрихи до біографії. 

2. Агатангел Кримський: творчий і науковий доробок. 

3. Електронні ресурси до теми. 
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Варто звернути увагу на другий розділ, де, зокрема, популяризується 

есе В. Вербича «Жахавсь я любові» [2], розкривається тема особистого 

життя А. Кримського, розповідається про стосунки письменника з Лесею 

Українкою. 

Бібліотека активно формує електронні бази даних, тож увівши запит 

«Агатангел Кримський», у спискові отримуємо 221 документ. 

Щорічно до річниці з дня народження видатного земляка в бібліотеці 

відбуваються культурно-освітні заходи, перегляди фільмів, книжок. 

Цікавим і запитуваним виданням про творчість Агатангела Кримського є 

книга письменника та філософа-містика, нашого земляка Ігоря 

Ольшевського, яка має підназву «Спроба трактату в особах» [3]. Автор 

розкриває подвижницький, страдницький життєвий та творчий шлях 

уродженця Волині, чиї таланти й наукові орієнтири відзначалися 

надзвичайним розмаїттям, видатного сходознавця, лінгвіста, поета, 

перекладача – академіка Агатангела Кримського, ім’я якого внесено до 

реєстру видатних світових діячів, затвердженого ХVІ сесією Генеральної 

асамблеї ЮНЕСКО. Видання адресовано небайдужим людям із 

нестандартним мисленням. Книгу надруковано в Луцьку видавництвом 

«Терен» у 2012 році. В 2016 році для е-перевидання на сайті «Мислене 

древо» автор доопрацював текст, який можна вважати другим, 

виправленим виданням. 

У лютому 2021 року в нашій бібліотеці в рамках циклу зустрічей 

«Ювіляри року» відбулась онлайн-розмова про Агатангела Юхимовича та 

його роман «Андрій Лаговський» із письменником, літературним критиком 

Сергієм Синюком «Діагнози професора Кримського». Філософи та 

літератори ХХ ст. однією з найважливіших проблем, які вимагають 

принаймні активного обговорення, якщо не розв’язання, невипадково 

вважали стосунки людини зі світом, її здатність провадити діалог з Іншим, 

розуміти цього Іншого, а через нього – і себе самого. Очевидно, що 

найважливіше одкровення, до якого приходять персонажі Агатангела 

Кримського, – це усвідомлення неідеальності людини і, зрештою, цілого 

світу, приводять героїв роману до усвідомлення, що, незважаючи на низку 

бар’єрів, з якими стикається людина в процесі комунікації, діалог є для нас 

єдиною можливістю утвердити своє існування в цьому світі й досягти з ним 

взаєморозуміння. Адже, як влучно зауважив Г.-Ґ. Ґадамер, «усяке розуміння 

– це, врешті, розуміння себе», а зрозуміти себе в цьому світі «означає 

зрозуміти себе у відношенні до інших». 

Цього року карантинні умови поставили перед бібліотеками нові 

умови спілкування з читачами – в онлайн-режимі. Наша книгозбірня 

відгукнулася на виклик часу. Завідуюча науково-методичним відділом 

уклала сценарій відеовечора до 150-річчя від дня народження Агатангела 
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Юхимовича Кримського «Волинське коріння роду і слова», який 

пропонуємо нашим читачам (див додаток 3). 
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ФОНД АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 

 В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ 

 

У науковий обіг вводиться інформація про фонд вченого-сходознавця в 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, простежуються наукові взаємини 

з вихідцями краю. 

Ключові слова: видання, наукова співпраця, фонд. 

 

Станом на грудень 2020 року фонд Агатангела Кримського у 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї налічував лише шість 

одиниць зберігання: «Рідкісні книги» – 2, «Науково-допоміжні матеріали» – 

4 (каталожна шухлядка – «Діячі культури. За алфавітом /поза 

Тернопільщиною/», роздільник – «А. Кримський /1871 – 1942/») [1]. 

Безцінним вважається прижиттєве авторське видання А. Кримського 

«Пальмове гілля» (Москва, 1908; ТКМРК – 592). Власність екзотичної поезії 

підтверджує власноручний автограф (червоне чорнило) Леся Курбаса. 

Вартісним раритетом постає також книжка «Перський театр, звідки він 

узявсь і як розвивавсь» (Київ, 1925; ТКМРК – 378). Видання – складова 

особистої бібліотеки видатного режисера-новатора Леся Курбаса. 

Унікальності словам «…з ІІІ тома “Історії Персії та її письменства”» надає 

наявність факсимільного відбитка (фіолетове чорнило) – свідчення 

приналежності. 

Зазначене збагатило фонди установи 1970 року – передано дружиною 

театрала В. Чистяковою. 

Першого критика творів Івана Франка, видатного українського 

сходознавця «представляють» три негативи різних років життя (ТКМНД – 

9258 /2/, 19027). Неперевершеному поліглотові (володів майже шістдесятьма 

мовами, українськими діалектами) присвячено публікацію В. Бурбана 

http://vollibr.org.ua/index.php/virtualni-vistavki
mailto:tokm-1913@ukr.net
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«Майже забутий, незбагненний Агатангел Кримський» (Сільські вісті. 2006. 

20 січ.; ТКМНД – 20339). 

Принагідне зауваження: завдяки Лесеві Курбасу (дитячі роки 

проживав у Старому Скалаті, Підволочищина) та Кирилові Студинському 

(уродженець Кип’ячки, неподалік Тернополя; завдяки авторитетові та 

клопотанню А. Кримського галичанина було обрано членом Всеукраїнської 

академії наук) Тернопільщина вважає за честь назвати вихідця 

Володимира-Волинського «своїм». 

На пошанування великого українця Тернопільським обласним 

краєзнавчим музеєм випущено тематичний конверт «Агатангел Кримський. 

150 років». 
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АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ І ВОЛИНЬ:  

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ 

 

Зроблено спробу окреслити основні етапи та події процесу повернення 

історичної пам’яті, збереження та меморіалізації місць в Україні, зокрема на 

Волині, пов’язаних із відомим українським та світовим ученим і письменником 

Агатангелом Юхимовичем Кримським (1871–1942). 

Ключові слова: історична пам’ять, меморіальне місце, виставка, музей. 

 

     Особа і творча спадщина Агатангела Кримського – поліглота (за його 

ж свідченням, володів усіма європейськими і більшістю мов народів 

Близького Сходу), автора численних досліджень з історії та в галузі 

україністики – ще за життя і протягом останніх понад ста років цікавила не 

тільки вітчизняну українську, а й, мабуть, в першу чергу, світову 

інтелектуальну еліту. Він унікально поєднував у собі арабіста, іраніста, 

тюрколога, семітолога, ісламознавця, славіста, українського історика і 

мовознавця. Однак його художня творчість, науковий доробок та й 

обставини особистого життя лишаються й досі маловідомими для 

української громадськості. Дотепер не існує фундаментальної наукової 

біографії, значна частина праць невідома дослідникам. Збереження 
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історичної пам’яті, наукової та художньої спадщини, меморіальних місць в 

Україні та на Волині залишається актуальним питанням влади, 

інтелектуальної еліти та культурної громадськості. 

«Очікуване відзначення 150-річчя з дня народження А. Кримського, – 

за сподіваннями доктора юридичних наук Сергія Орєхова, члена 

Європейської академії наук, мистецтв і літератури в Парижі, – стане 

приводом до згуртування вчених новітньої Української Держави, а 

вшанування його світлої пам’яті допоможе переосмислити уроки 

попередніх перемог та поразок у виснажливій боротьбі українського народу 

за реалізацію державної ідеї на різних її етапах. Життя знаного вченого – 

чудовий зразок подвижництва та самовідданого служіння українській 

науці, тому його жертовний відхід у засвіти внаслідок репресій радянського 

режиму був неминучий. Однак сталінським посіпакам не вдалося зламати 

духу українського вченого з кримськотатарським корінням… Сьогодні 

Україна, як і тоді, веде національно-визвольну війну на Сході. Переконаний, 

що вивчення творчої спадщини А. Кримського стане важливим 

фундаментом поєднання нашого величного минулого та сучасних реалій 

для належної відповіді новітнім глобальним викликам» [36, с. 9–10]. 

Ювілей Агатангела Кримського у 2021 р. спонукав до актуалізації його 

імені та спадщини в сучасних українських реаліях. Про це чітко заявив 

голова Національної спілки письменників України Михайло 

Сидоржевський: «З плеяди титанів новітнього українського Відродження 

Агатангел Кримський – один із найвизначніших українських учених ХХ-го 

століття і світових дослідників Сходу, людина-енциклопедія, людина-

легенда з вражаючою біографією, унікальною пам’яттю і феноменальною 

працездатністю. Агатангел Кримський – один із найвизначніших світових 

мовознавців і дослідників історії та культури Сходу, визнаний авторитет і 

експерт в галузі санскриту, семітології, східних і західних мов. Лише 

сходознавча творча спадщина Кримського складає 26 томів. Він – автор 

першої в світі історії арабської літератури в 5 томах, 4-томної “Історії 

Туреччини та її письменства”, “Історії Персії та її письменства”, “Історії 

мусульманства”, “Історії арабів і арабської літератури”, автор сходознавчих 

праць з арабістики, тюркології, іраністики, візантійської культури, оглядів 

сирійської й абіссинської літератур, статей про роль слов’янського 

елементу в Османській імперії, робіт з історії хозарів, Криму та ін. Переклав 

на українську мову літературні твори таких велетнів Сходу як Омар Хайям, 

Фірдоусі, Сааді, Гафіз та понад 20-ти інших, а також твори письменників 

західноєвропейських літератур. А. Кримський – автор перекладів творів 

Тараса Шевченка на турецьку мову. Незаперечними і унікальними є заслуги 

А. Кримського у вивченні і розвитку української мови. Автор “Української 

граматики”, “Нарисів з історії української мови”, “Давньокиївської говірки”, 
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“Базисних правил українського правопису”, упорядник першого видання 

“Головних правил українського правопису”, він присвятив низку праць 

українській літературній мові, її збагаченню й унормуванню, категорично 

виступаючи проти “погодінської теорії” та імперської версії про “колиску 

трьох братніх народів”. Також відомий своїми студіями з антропології, 

етнографії та фольклористики, написав низку студій з літературознавства, 

зокрема про І. Вишенського, Б. Грінченка, М. Драгоманова, І. Котляревського, 

Г. Квітку-Основ’яненка, І. Карпенка-Карого, О. Кобилянську, М. Коцюбинського, 

П. Тичину, Лесю Українку, Ю. Федьковича та ін. О. Пріцак свого часу писав, 

що його вчитель був “дуже яскравий представник європейського fin de 

siecle (кінця століття) і становить певний виняток в українській 

інтелектуальній історії, і властиво, не ввійшов у її канон. Через подиву гідну 

активність Агатангела Кримського в багатьох ділянках (орієнталістика, 

славістика, політика, публіцистика, література, націологія) спадщина його 

надзвичайно важко піддається цілісному аналізові. До того ж тут маємо 

справу з украй суперечливою, складною особистістю, занурення у 

внутрішній світ якої вимагає від дослідника ґрунтовних знань у галузі 

психології та психіатрії» [33].  

В його жилах не текло жодної краплини української крові, батько був 

татарином з білоруським корінням, а мати – полячкою з Литви, але він 

називав себе «далеким від соціалізму» українцем і все своє життя присвятив 

вивченню світових культур, насамперед – української історії та культури, 

внесок у розвиток яких Агатангела Кримського – феноменальний. І – належним 

чином не поцінований. Ні в часи його життя, ні тепер. Більшовицька держава, 

в якій він змушений був жити в останні десятиліття, скарала вченого як 

небезпечного злочинця. За тоталітарних часів ім’я А. Кримського переважно 

замовчувалося, оскільки його геній не вкладався в прокрустове ложе 

сатанинської ідеології тодішнього режиму. Нині часи нібито змінилися, 

однак український учений світового рівня фактично до нас так і не 

наблизився. Вочевидь, архіви досі зберігають його неопубліковані рукописи, 

і численні праці потребують перевидання й новітнього прочитання. Тож 

багатющий унікальний спадок Агатангела Кримського не став невід’ємною 

частиною нашого культурного мейнстріму. Зайве називати причини – вони і 

так усім зрозумілі. Нинішня держава – як загумінковий цивілізаційний 

покруч без мети і без орієнтирів – не бачить і не знає А. Кримського, бо 

висока культура нині «старомодна» порівняно з дешевою й дурнуватою 

клоунадою, возведеною в ранг державної політики. Прикро, але все ж 

доводиться з гіркотою повторювати: нація, котра не шанує своїх геніїв, а 

поклоняється чужим фальшивим ідолам і доморощеним паяцам, приречена 

на безпам’ятство і позбавлена майбутнього» [36, с. 12–14].  
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      Ще за життя, з 1929 року, Агатангела Кримського почали 

переслідувати органи радянської влади на Україні, позбавляти посад. 

У 1930-х роках Кримський був практично усунений від науково-

викладацької роботи в академічних установах України. 20 липня 1941 року 

А. Ю. Кримського заарештовано співробітниками НКВС, звинувачено 

в антирадянській націоналістичній діяльності й ув’язнено в одній із тюрем 

НКВС – у Кустанаї. 25 січня 1942 року Агатангел Кримський помер у 

лазареті Кустанайської загальної тюрми № 7. Місце захоронення невідоме. 

Його ім’я та діяльність, за усталеною практикою тих часів, були вилучені з 

наукового обігу і не згадувались до реабілітації.  

За ініціативою Інституту мовознавства АН УРСР 8 травня 1957 року 

скасовано постанову УНКВС по Кустанайській області від 3 лютого 1942 

року про припинення справи проти А. Кримського «у зв’язку зі смертю», а 

сам мотив припинення перекваліфіковано на: «за відсутністю складу 

злочину». 

Посмертна реабілітація академіка в 1960 р. прискорила досить 

повільне повернення спадщини А. Ю. Кримського в контекст української 

науки та культури. Можна чітко окреслити певні етапи цього процесу: 

радянський – 1957 – 1990/91 рр. та період незалежності України. 

Ускладнювало цей процес ряд причин: репресивне фізичне винищення 

української орієнтальної школи (учнів і послідовників А. Кримського), 

перенесення джерельної бази та центру вивчення Сходу до Москви і 

Ленінграда, тотальний наступ на українство після «хрущовської відлиги». 

Міжнародне значення та зацікавлення науковою і художньою 

спадщиною А. Кримського змусили радянську владу приділяти певну увагу 

постаті відомого вченого. Так, у 1964 році у складі академічного Інституту 

історії АН УРСР утворено відділ зарубіжних країн Сходу, в коло завдань 

якого входило вивчення вітчизняної сходознавчої спадщини, зокрема 

академіка А. Кримського. У зв’язку із наближенням 100-літнього ювілею 

вченого у 1971 р. передбачалося провести ряд заходів, у тому числі видати 

багатотомне зібрання його вибраних творів. Історики мали намір вивчати 

його численні праці з іраністики, тюркології, арабістики, скласти до них 

коментарі та бібліографію. Проте відділ проіснував один рік і був закритий. 

Причини ті ж: відсутність кадрів, сходознавство як науковий напрям не 

користувався підтримкою з боку комуністичних ідеологів [1, с. 4].  

Однак посмертна реабілітація зробила можливим публікацію його книг 

та досліджень, присвячених ученому. З’явились перші публікації в пресі. 

На Волині це була велика стаття «Життя, віддане науці» Олекси Ошуркевича 

в обласній газеті «Радянська Волинь» [31]. 1965 року видавництво «Дніпро» 

здійснює видання вибраних творів Агатангела Кримського зі вступним 

словом авторитетного радянського професора, доктора філологічних наук 
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С. М. Шаховського «Поезія – супутниця науки» [21, с. 3–26]. Через три роки в 

«Радянському письменникові» (нині «Український письменник») виходить 

збірка його поезій [22]. У 1971 році, знову в «Дніпрі», – «Пальмове гілля». 

Нарешті, впродовж 1972–1973 років видано п’ятитомне зібрання творів 

у шести книгах, куди увійшли оригінальні вірші, поетичні переклади, 

художня проза, публіцистика, наукові праці та листи вченого [23]. 

У 1970 році напередодні 100-ліття від дня народження XVI сесія 

Генеральної асамблеї ЮНЕСКО внесла ім’я Агатангела Кримського до 

переліку видатних діячів світу. В цьому ж році на колишньому будинкові 

Колегії Павла Ґалаґана у Києві, де з 1885 по 1889 рік навчався 

Агатангел Кримський (нині Національний музей літератури України, 

вул. Б. Хмельницького, 11), на його честь установлено меморіальну дошку. 

14 грудня 1970 року рішенням виконавчого комітету Київської міської ради 

депутатів трудящих від № 2210 одну з вулиць у Святошинському районі 

Києва перейменовано у вулицю Академіка Кримського. Постановою Ради 

міністрів УРСР № 203 від 7 травня 1971 року Володимир-Волинському 

педагогічному училищу присвоєно ім’я Агатангела Юхимовича Кримського 

з нагоди 100-річчя з дня народження вченого (нині Володимир-Волинський 

педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної 

ради) [41]. 

Освоєння багатющої творчої, наукової та епістолярної спадщини 

академіка відбувалося в ті роки й у всесоюзному масштабі. 1975 року в 

Москві опубліковано «Письма из Ливана (1896–1898)». У 1981 році в Баку 

побачило світ дослідження «Низами и его современники», яке готувалося 

до видання ще 1941 року, але не було опубліковане у зв’язку з війною та 

арештом автора. Літературознавчі студії, присвячені вченому, представлено 

в 1960–1980 роках роботами Олега Бабишкіна «Агатангел Кримський. 

Літературний портрет» [9], Казимира Гурницького «Кримський як історик», 

його авторства першою досить детальною російськомовною біографією 

вченого «Агафангел Ефимович Крымский» у серії «Русские 

путешественники и востоковеды» (1980) [16–18]. У 1972 році видано 

бібліографічний покажчик творів А. Кримського [6], і лише в 1974 

опубліковано матеріали ювілейної сесії Академії наук УРСР, яка відбулася в 

1971 р. до 100-ліття з дня народження вченого, «А. Ю. Кримський – 

україніст і орієнталіст» [8]. Крім статей, у яких висвітлювався життєвий і 

творчий шлях ученого, проблеми україністики та орієнталістики, до 

збірника включено статті, присвячені питанням тюрксько-слов’янських 

мовних контактів. Однак цілісного уявлення про непростий життєвий і 

творчий шлях ученого-орієнталіста та україніста-мовознавця, 

літературознавця, театрознавця, літературного критика і письменника, 

фольклориста, етнографа, а також організатора науки не склалося [1, с. 4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC._%D0%90._%D0%AE._%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC._%D0%90._%D0%AE._%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC._%D0%90._%D0%AE._%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Лише після 1989 р., коли нарешті почали відкриватись архіви, а 

особливо на початку 90-х, з набуттям Україною статусу незалежної 

держави, з’явилися умови для об’єктивного вивчення життєвого, наукового 

й літературного доробку А. Кримського. Великого розголосу в суспільстві 

набув опублікований у 1990 р. Іваном Ільєнком у газеті «Літературна 

Україна» матеріал «Хватальна евакуація. За слідчою справою 

А. Кримського» – фрагменти зі слідчої справи академіка, що оприлюднили 

справжні обставини трагічної справи вченого і поставили науковців перед 

необхідністю створення його правдивого життєпису [20]. 

1990-ті роки відзначалися помітним пожвавленням інтересу до 

Агатангела Кримського. 1992 року у видавництві дитячої літератури 

«Веселка» вийшла збірка арабських казок «Краса у розумі» в записах 

академіка. Впорядкував їх відомий дослідник спадщини вченого професор 

Михайло Веркалець, перу якого належить низка книг, присвячених його 

постаті й науковій роботі [13]. Ім’ям ученого названо вулиці Києва, Вінниці, 

Звенигородки, Бахчисарая, Луцька, Нововолинська, Володимира-

Волинського та ряду інших міст України. 

1991 року вся країна відзначила 120-ті роковини з дня народження 

сходознавця. В київській академічній сесії вперше взяв участь орієнталіст зі 

світовим іменем, професор Гарвардського університету (США), а в 

передвоєнному минулому – аспірант Агатангела Кримського Омелян Пріцак. 

У ювілейній промові він наголосив на тезі про неможливість розвитку 

українознавства без сходознавства та підкреслив: Українська академія наук у 

великому боргу перед її першим неодмінним секретарем (1918–1928) і що 

досі не існує фундаментальної біографії академіка. Академія взяла на себе 

зобов’язання ґрунтовно дослідити біографію вченого, підготувати й видати 

повне зібрання його творів – як опублікованих, так і тих, що залишилися у 

рукописах, а також епістолярну спадщину.  

З ініціативи О. Пріцака 22 жовтня 1991 року збулася й мрія Агатангела 

Юхимовича про заснування Інституту сходознавства в системі Національної 

академії наук України. Установу названо його іменем. Очолив її Омелян Пріцак.  

У 1996 р., до 125-ліття від дня народження вченого у Звенигородці 

(тепер Черкаської області), де він мешкав багато літ і звідки проліг його 

останній мученицький шлях, проведено І Міжнародні сходознавчі читання 

пам’яті А. Кримського, участь у яких узяли орієнталісти з України, Росії, 

США, Франції, Англії, Туреччини, інших країн. З того часу такі читання стали 

традиційними [37].  

У 1990 році засновано премію імені А. Ю. Кримського НАН України за 

видатні наукові роботи в галузі сходознавства [41].  

Окрім того, Інститут провадить активну видавничу діяльність. 

Знаковими подіями повернення наукової спадщини А. Кримського стали 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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видання: «Кримський А. Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Т. 1. Арабістика 

(2007, 432 с.);  Т. ІІ: Тюркологія (2007, 528 с.); Т. 3: Тюркологія (2010, 416 с.); 

Т. IV: Іраністика (2008, 388 с.); Т. 5: Іраністика. З неопублікованих та 

малодоступних творів А. Кримського (2010, 428 с.)», «А. Ю. Кримський. 

Бібліографічний покажчик» (2016), «XХ сходознавчі читання 

А. Кримського» (2016), «Історія хазар» (2018), «Агатангел Кримський: 

учитель та учні» (2019). Особливе місце серед них посідає двотомник 

«Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1871–1942) в 2-х томах: 

Т. І. 1890–1917. К., 2005. 500 с.; Т. ІІ. 1918–1941. К., 2005. 358 с.» [19]. 

Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться 

постаттю А. Кримського, історією сходознавства в Україні та історією науки 

взагалі науковцями Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України 

підготовлено і у 2006 р. видано збірник статей «Агатангел Кримський. 

Нариси життя і творчості» [1].  

У 2000 році виходить друком книга Соломії Павличко «Націоналізм, 

сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського» із 

модерним поглядом на життєвий і творчий шлях відомого українського 

вченого. Роботу над дослідженням життєвого шляху Кримського Павличко 

не закінчила, на жаль, їй самій для цього не вистачило життя. Авторка 

дослідження так охарактеризувала свою книжку: «Ця праця не є біографією 

Кримського. Вона так само не дає аналізу всіх аспектів його наукової 

діяльності. Завдання її інше – прочитати цю постать на тлі епохи, чи, 

точніше, кількох епох з особливим акцентом на трьох аспектах – літературі, 

орієнталістиці та політиці» [32].  

Луцький письменник і філософ-містик Ігор Ольшевський опублікував 

книгу «Агатангел Кримський: поклик Сходу. Спроба трактату в особах», у 

якій розкривається подвижницький, страдницький життєвий та творчий 

шлях уродженця Волині, чиї таланти й наукові орієнтири відзначалися 

надзвичайним розмаїттям. Видання адресовано небайдужим людям із 

нестандартним мисленням. Книгу надруковано в Луцьку видавництвом 

«Терен» у 2012 році. В 2016-му спеціально для е-перевидання на сайті 

«Мислене древо» автор доопрацював текст, який можна вважати другим, 

виправленим виданням [30].  

Окремим сторінкам життя А. Кримського та його родини присвятив 

свої дослідження черкаський краєзнавець і журналіст Володимир Хоменко: 

«Кримський» (2013) і «Агатангел Кримський, якого ми знаємо» (2019) [38, 39]. 

У 2012 р. в сімферопольському видавництві «Таврида» вийшла друком 

науково-документальна повість для дітей «Агатангел Кримський – учений 

та письменник» кримського письменника Євгена Білоусова [11]. 

Особистий архів та уціліла частина книгозбірні А. Кримського 

зберігається в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського 

http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000012353
http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000012354
http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000013339
http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000012804
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%86._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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та Науковому архіві Наукової бібліотеки НаУКМА (фонд Омеляна 

Пріцака) [41]. Зокрема, архівна спадщина А. Ю. Кримського в Інституті 

рукопису НБУВ у ф. 36, ф. І та ф. ІІІ складає разом близько 4,5 тис. од. зб. 

Серед наукових та творчих матеріалів академіка – рукописи з питань 

сходознавства, українознавства, художні твори та переклади; матеріали зі 

службової та громадської діяльності, репрезентовані документами з історії 

УАН; біографічні матеріали представлено особистими документами 

А. Ю. Кримського; серед епістолярію – листи В. І. Вернадського, С. Ольденбурга, 

Д. Граве, М. Птухи, І. Крачковського, В. Бартольда, М. Крилова, С. Руданського, 

Лесі Українки, М. Павлика, Т. Кезми, копії листів І. Франка та ін.  

На сайті Наукової бібліотеки імені В. Вернадського доступні фото та 

документальні матеріали А. Кримського, які експонувались на ювілейних 

онлайн-виставках до 145-ї та 150-ї річниць з дня народження вченого, що 

значно розширило можливості дослідників [2, 3]. До пам’ятної дати 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

підготував подарунок дослідникам і поціновувачам історії – оцифрований 

особовий фонд видатного вченого, який відтепер розміщено у вільному 

доступі на сайті ЦДАМЛМ України. Кримінальну справу Агатангела 

Кримського віднині можна прочитати онлайн – її оцифрував та виклав у 

мережу Центральний державний архів громадських об’єднань України [24]. 

Оскільки Агатангел Кримський – уродженець м. Володимира-

Волинського, цілком природним є інтерес до постаті академіка, його 

наукового та літературного доробку в цьому краї. Іменем А. Кримського в 

1971 р. названо педагогічний фаховий коледж у місті, де народився вчений. 

На фасаді приміщення навчального закладу встановлено меморіальну 

дошку, а навпроти центрального входу в коледж – в 1988 р. погруддя 

роботи львівського скульптора Євгена Дзиндри. В коледжі створено музей 

А. Кримського та проводяться щорічні всеукраїнські та регіональні наукові 

конференції з педагогічного краєзнавства. Третього грудня 2020 р. коледж 

організував і провів науково-практичну конференцію, присвячену 150-й 

річниці від дня народження Агатангела Юхимовича [26]. Для заохочення до 

науково-дослідної діяльності та досягнуті успіхи серед студентської молоді 

з 1991 р. дирекцією коледжу встановлено щорічну стипендію імені 

Агатангела Кримського. 

У Волинському краєзнавчому та Володимир-Волинському історичному 

імені Омеляна Дверницького музеях сформовано особові фондові колекції 

А. Кримського, до яких ще в сімдесяті роки передав ряд меморіальних 

речей, фото та документів названий син ученого Микола. Вони доступні для 

відвідувачів у постійних музейних експозиціях. Тут щорічно організовуються 

виставки, урочисті академії, тематичні заходи тощо. У 2009 році 

науковцями Волинського краєзнавчого музею підготовлено й опубліковано 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB
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«Каталог-довідник матеріалів про життя і творчість А. Ю. Кримського» з 

фондів ВКМ [10]. 18 травня 2009 р. у Волинському краєзнавчому музеї 

відкрили виставку «Студії з Криму. Леся Українка й Агатангел Кримський: 

осяяні Сходом», основою якої стали експонати Ялтинського історико-

літературного музею. 2011 р. у Володимир-Волинському історичному музеї 

відкрито виставку «Велет розуму і духу» (до 140-річчя від дня народження 

Агатангела Кримського). 25 січня 2012 р. у Волинському краєзнавчому 

музеї відбулися презентація виставки та вечір пам’яті А. Ю. Кримського 

«І сниться мила Україна...». 2013 р. пройшов вечір «У вінок шани 

Агатангелові Кримському» у Володимир-Волинському педагогічному 

коледжі. 15 січня 2016 р. до 145-річчя від дня народження вченого для 

слухачів історико-краєзнавчого факультету університету третього віку, 

який функціонує у Володимир-Волинському історичному музеї, провели 

лекцію, присвячену пам’яті земляка. Цьогоріч традицію вшанування 

видатного вченого з нагоди 150-літнього ювілею продовжив Музей історії 

Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею: 28 січня 

відбулося відкриття виставки «Найкращий кримський подарунок Україні». 

Науковим центром дослідження, вивчення і популяризації життя та 

творчої спадщини А. Кримського став Волинський національний 

університет імені Лесі Українки. 26–27 січня 2006 року в Луцьку та 

Володимирі-Волинському відбулася Міжнародна науково-теоретична 

конференція «Агатангел Кримський у контексті української та світової 

культури», присвячена 135-річчю від дня народження академіка. В цьому ж 

році вийшов перший тематичний випуск щорічного наукового видання 

університету «Волинь філологічна: текст і контекст» – «Творчість 

Агатангела Кримського у контексті європейської і світової культури». 

Присвячений 135-й річниці вченого, він уперше широко презентував 

літературознавчі, мовознавчі, текстологічно-джерелознавчі дослідження 

його спадщини [14]. У 2007 році в Луцьку з’явився друком збірник наукових 

праць «Агатангел Кримський – учений, письменник, українець» (упорядник 

Ніна Данилюк, нині доктор філологічних наук, професор). Серед його 

авторів – науковці Інституту української мови НАН України, Інституту 

сходознавства імені А. Кримського НАН України, Української академії 

друкарства, Волинського державного університету імені Лесі Українки, 

Волинського краєзнавчого музею, викладачі Володимир-Волинського 

педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського [4]. 

1992 року на Волині з ініціативи обласної організації Національної 

спілки письменників України засновано обласну літературно-мистецьку 

премію імені Агатангела Кримського. Першими лауреатами стали 

письменник Йосип Струцюк та літературознавець Олександр Рисак. Усього 

за 29 років існування премії відзначено 38 номінантів [15]. 
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Відомому землякові присвятили свій фільм «Агатангел Кримський: 

Кримський фоліант» (2013) волинські телевізійники: автор і режисер Марія 

Андрушко, редактор Ольга Куліш, оператор Валерій Фетисов, асистент 

оператора Микола Дмитрук, режисер монтажу Олександр Радчук. У його 

створенні журналістам допомогли науковці Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка, Інституту сходознавства НАН України, Волинського 

краєзнавчого музею, актори Волинського академічного українського 

музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та інші. Життя Агатангела 

Юхимовича подано у фільмі як суцільний трудовий подвиг, гідний подиву і 

найглибшої пошани.   

Ім’я А. Кримського пов’язане і з волинським Острогом, де він навчався 

в прогімназії у 1881–1884 роках. Родина була знаною в місті. Батько 

майбутнього вченого Юхим Степанович Кримський мав тут друкарню, в 

якій виготовлялися книги, оголошення, візитівки. Рідна тітка Агатангела 

відкрила в Острозі першу на Волині публічну бібліотеку, яка користувалась 

великою популярністю. Серед читачів був і Агатангел, який, за його 

власними свідченнями, активно читав різні книжки. В колекції Острозького 

державного історико-культурного заповідника, Острозького музею книги 

та друкарства є ряд прижиттєвих видань ученого, гімназійні артефакти 

того часу. 

До унікальних меморіальних місць, пов’язаних із Агатангелом 

Кримським, його батьками Юхимом Степановичем і Аделаїдою Матвіївною, 

братом Юхимом, сестрами Ганною і Марією, названим сином і особистим 

секретарем Миколою Левченком та його сином, після смерті якого 

усиновленим (Миколою Агатангеловичем Кримським), належить будинок, 

у якому жив і працював академік із перервами з 1871 по 1941 рр. в 

м. Звенигородка під Києвом (тепер Черкаська область). Будівлю занесено до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 03.09.2009 № 928, 230005-Н). 1872 року за видання 

підручника з географії для «двокласних шкіл» Юхим Кримський отримав 

гонорар та звів будинок у східному стилі. У 1907 році Юхим Степанович 

передав у спадщину його частину синові Агатангелу. На початку сімдесятих 

років минулого століття представники громадськості порушили питання 

про створення в будинкові музею А. Кримського. Дата і номер документа 

про взяття будинку під охорону – рішення виконкому Черкаської обласної 

ради депутатів трудящих № 544 від 28 вересня 1973 року. Охоронний номер 

71. Дім на той час мав такі паспортні дані: двоповерховий, цегляний, в плані 

прямокутний. На першому поверсі розташовані 7 кімнат, на другому – 3. 

Покрівля другого поверху вкрита шифером, одноповерхова прибудова –

 металевим листом. Загальна площа будинку – 174 кв. метри, по зовнішньому 

обміру 859 кв. м. До 1941–1945 рр. будинок був триповерховим. Третій поверх – 
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красиво виконана альтанка з балконом. Балкон був і навколо другого поверху. 

Покрівля була крита листовим металом.  

Рішенням Черкаської обласної ради від 26 вересня 1967 р. № 580 

прийнято встановити на споруді мармурову меморіальну дошку з текстом: 

«У цьому будинку жив і працював видатний український радянський 

вчений, академік Кримський А. Ю. 1871–1942» (дошка нині зберігається у 

Звенигородському районному краєзнавчому музеї). Ідею створення 

меморіальної садиби підтримали Академія наук України, Українське 

товариство охорони пам’яток історії та культури, Спілка письменників 

України. У 1991 році житловий будинок придбано Українським 

товариством охорони пам’яток історії та культури. Жильців повністю 

відселено. З часом земельну ділянку та будинок передали у власність 

Академії наук України. У 2005 р. повідомлялося: «Тепер у ньому відкрито 

невеликий меморіальний будинок-музей, який був відреставрований у 

2005 р. Працівники музею гостинно запрошували відвідати цей невеличкий 

будинок, у якому жив і працював знаменитий вчений світового рівня, один 

із засновників Академії наук України» [12].  

Станом на 3 червня 2020 р. місцеві ЗМІ констатували: «На жаль, 

недобудований будинок Кримського, який є власністю Інституту 

сходознавства НАН України, зараз занедбаний і знаходиться в запустінні. 

Нам відомо, що навколо будинку і створення в його приміщенні 

літературно-меморіального музею розмови точаться уже більше, ніж 

піввіку. І сьогодні ми змушені з прикрістю констатувати, що за піввіку ніхто 

нічого конкретно не зробив, аби створити музей Кримського, ні в радянські 

часи, ні в роки незалежності». Місцеві органи влади у 2020 р. порушили 

клопотання про передачу будинку в власність місцевої громади, щоб 

прискорити його ремонт та створення меморіального музею.  

Сесія Черкаської обласної ради оголосила 2021 рік Роком Агатангела 

Кримського [28]. У Черкасах надруковано роман-трилогію журналіста і 

краєзнавця Феофана Білецького «Провина академіка Кримського». 

До 150-літнього ювілею готуються численні конференції, виставки, 

тематичні заходи як в Україні, так і за кордоном. Видано ювілейний 

науковий збірник «Східні традиції державотворення», презентація якого 

відбулася 24 грудня 2020 року в приміщенні Укрінформу за участю 

науковців та дипломатичних представництв азіатських країн. Інститут 

національної пам’яті України провів онлайн-конференцію «Агатангел 

Кримський: страчений феномен». Черкаський національний університет 

імені Б. Хмельницького організував Всеукраїнську інтернет-конференцію 

«Вектори науково-творчої діяльності академіка Агатангела Кримського». 

Інститут сходознавства імені А. Кримського планує Всеукраїнську наукову 

конференцію з іноземною участю «Ідентичність. Дискурс. Імагологія», 
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а історичний факультет Київського національного університету імені 

Т. Г. Шевченка – Перші тюркологічні читання. В Американському інституті 

Бейрута (Ліван) у грудні 2020 р. пройшла міжнародна конференція.  

В українському посольстві у Бейруті вперше експонувалась 

фотодокументальна виставка, присвячена А. Кримському, розпочато 

створення музею відомого сходознавця. Експонувалась робота ліванського 

скульптора П’єра Карама «Агатангел Кримський» (2019 р.). Через 120 літ 

«Бейрутські оповідання» А. Кримського вперше переклав арабською мовою 

ліванський журналіст Імадеддін Раеф. 2019 р. також вийшов друком ще 

один його поетичний переклад – збірка віршів та перекладів Агатангела 

Кримського «Пальмове листя».  

12 січня 2021 р. Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету 

«Агатангел Кримський». До ювілейних заходів з нагоди 150-річчя з дня 

народження А. Ю. Кримського, 130-річчя його наукової та літературної 

творчості та 120-річчя професійної діяльності долучилися науковці й 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, організувавши 

фотодокументальну виставку «Агатангел Кримський – сходознавець, 

письменник, педагог» у Музеї історії освіти Волині та провівши 

Всеукраїнський круглий стіл «Агатангел Кримський і Волинь» [34, 35]. 

У сучасних арабомовних біографічних довідниках, зазвичай скупих на 

згадку про наших учених, Агатангела Кримського позначають як «аль-

мусташрік аль-украні» («український сходознавець»). На думку дослідників, 

люди такого масштабу, як Агатангел Кримський, – це рідкісне явище в 

історії людства [5]. Його життєвий шлях – приклад національного сумління, 

звитяжної та чесної боротьби інтелігенції 20-х років ХХ століття за свободу. 

Все своє життя він намагався «інтегрувати українську ідею у світову 

систему координат»  [36, с. 30]. 
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ЗАКЛАД ОСВІТИ У ВШАНУВАННІ ПАМ’ЯТІ  

ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СПАДЩИНИ А. КРИМСЬКОГО НА ВОЛИНІ 

 

Здійснено огляд діяльності Володимир-Волинського педагогічного коледжу 

ім. А. Ю. Кримського у вшануванні пам’яті та популяризації спадщини великого 

вченого. Зазначено різнобічні досягнення адміністрації, викладчів та студентів 

закладу освіти. Робота містить перелік талановитих випускників та студентів, 

удостоєних стипендії цього коледжу. Матеріал об’єднує різнопланову діяльність 

кримчан у навчальному закладі та поза його межами, яка здійснюється з метою 

вшанування відомого уродженця Володимира-Волинського.  

Ключові слова: Агатангел Кримський, коледж, заклад освіти, Володимир-

Волинський, популяризація, іменна стипендія, вшанування пам’яті, наукова 

конференція. 

 

Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський 

педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» заснований як педагогічна 

школа у 1939 році з метою підготовки педагогічних кадрів для роботи в 

новостворюваних українських школах західних областей республіки. 

У 1971 році постановою Ради міністрів УРСР від 7.05.1971 р. № 203 

училищу присвоєно ім’я Агатангела Юхимовича Кримського  з 

нагоди 100-річчя з дня народження вченого [4]. 

Ім’я А. Кримського шанується в стінах коледжу. Слова з гімну закладу 

«нас гордо кримчанами звуть» стали крилатими, а постать славного 

українця – прикладом для наслідування. 

Щорічно у стінах коледжу проводиться день відкритих дверей, аби 

сприяти формуванню патріотизму у студентів коледжу, а також закликати 

різнобічно талановитих абітурієнтів. 

Кожен студент коледжу стає «кримчанином», і це не лише велика 

честь, а й велика відповідальність. Адже після випуску про наш навчальний 

заклад у всіх куточках України будуть складати враження саме по 

випускниках. Вони наше обличчя, вони наше ім’я, вони наше майбутнє, юні 

послідовники генія. 

Талановиті випускники коледжу: [5] 

Семенов Олександр Сергійович (завідувач кафедри загальної 

педагогіки та дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор, 

спеціальність за дипломом – вчитель початкових класів). 

Куницький Михайло Петрович (доктор історичних наук). 

mailto:admin8@vvpc.com.ua
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Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

Марчук Сергій Степанович (кандидат педагогічних наук). 

Чуй Сергій Валерійович (викладач української мови та літератури 

Технічного колледжу Луцького НТУ, кандидат філологічних наук, член 

Регіональної ради молодих вчених при Управлінні освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації, член редколегії збірника 

«Сучасна наука та освіта Волині», автор тринадцяти наукових праць, із яких 

п’ять опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, дві – в закордонних 

збірниках наукових праць). 

Куява Жанна Володимирівна (журналістка, письменниця, 

літературний критик, екс-керівник кореспондентського пункту газети 

«Сім’я і дім» у Києві, володарка спецвідзнак літконкурсу «Коронація слова – 

2012», «Коронація слова – 2014», дипломант «Коронації слова – 2013», 

лауреат ІІ премії Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені 

Івана Чендея). 

Дуда Іван (майстер художньої фотографії). 

Не лише статус випускників дає можливість «кримчанам» 

возвеличувати ім’я Кримського, де б вони не працювали. Викладачі, 

адміністрація, а також студенти усіх курсів та груп здобувають значні 

винагороди за різні види діяльності, чим славиться коледж.   

Із проблеми вивчення віршування на уроках української літератури на 

базі коледжу проведено Міжнародну науково-теоретичну конференцію, 

присвячену 135-річчю з дня народження Кримського «А. Ю. Кримський у 

контексті української та світової культури» (січень, 2007 р.) і Всеукраїнську 

наукову конференцію до 15-річчя АПН України «Проблеми сучасного 

підручника» (жовтень, 2007 р.), на яких виступили з доповідями Пелех О. П., 

Троцюк М. В., Шостак Г. С., Чуцький М. А. 

Активними у науковій роботі були викладачі коледжу. У тринадцяти 

наукових конференціях різних рівнів взяли участь 12 викладачів. Їх наукові 

статті друкувались у фахових виданнях та розміщувались на інтернет-

сайтах наукових конференцій. 

На виставку методичних доробків «Творчі сходинки педагогів Волині» 

було представлено 20 методичних видань, чотири з яких відзначено 

грамотами і подяками управління освіти і науки облдержадміністрації. 

3 грудня 2020 року в стінах коледжу відбулася онлайн-конференція, 

що зібрала науковців, викладачів та студентів закладів освіти нашого краю. 

До вашої уваги перелік кількох тем, які були висвітлені у 

конференції [3; 4]: 

  Мовознавчі дослідження Полісся Агатангела Кримського. 

  Діяльність студентського наукового товариства з педагогіки і 

психології Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені 

А. Ю. Кримського. 
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  Участь А. Кримського у дискусії щодо «погодінської» теорії 

походження українців. 

  Нова українська школа та фольклорні дослідження Агатангела 

Кримського. 

  Агатангел Кримський – неодмінний секретар Української академії 

наук. 

  Агатангел Кримський та Володимир-Волинський. Перетин доль. 

  Постать Агатангела Кримського в українській історичній науці. 

  Стосунки Агатангела Кримського та Лесі Українки. 

  Діяльність А. Ю. Кримського як історика. 

Вісімдесят один рік діяльності Володимир-Волинського педагогічного 

фахового колледжу ім. А. Ю. Кримського сформував міцні традиції в 

педагогічному та студентському колективах. Найбільший здобуток закладу – 

забезпечення високої результативності освітнього процесу. Кожен 

випускник готовий до творчої роботи на посадах учителя, вихователя, 

діловода. А відгуки, що надходять до закладу з усіх куточків Волині та й 

усієї України, свідчать про якісну роботу випускників у всіх галузях 

господарства нашої країни [2]. 

Юні науковці не залишаються поза увагою дирекції закладу. Найбільш 

вагомою відзнакою для студентів, що мають здобутки в навчанні та 

дослідницькій роботі, є стипендія коледжу імені Агатангела Кримського, що 

призначається кращим здобувачам освіти з 1991 року. 

Перелік студентів, удостоєних іменної стипендії, до 2011 року [1]: 

Боденко (Пелех) Олена (1992 р.) – заступник директора з навчальної 

практики Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу 

ім. А. Ю. Кримського. 

Селівончик Максим (2009 р.) – вчитель трудового навчання у ЗОШ № 10. 

Скіць Андрій (1991 р.), Повшук Тетяна (1993 р.), Морозовська О. (1994 р.), 

Грицевич Наталія (1995 р.), Стрільчук Микола (1996 р.), Пилип’юк І. (1998 р.), 

Захарчук О. (1999 р.), Стрилюк О. (2000 р.), Морозюк Т. (2001 р.), Загура Д. 

(2003 р.), Хільчук О. (2004 р.), Заблоцька Марта (2004 р.), Федорчук Віктор 

(2005 р.), Юхимюк О. (2005 р.), Курило В. (2006 р.), Царук Наталія (2006 р.), 

Задерей Катерина (2007 р.), Калініна Ангеліка (2008 р.), Данилюк Людмила 

(2011 р.). 

Перелік стипендіатів за цей період представлено на стенді в музеї 

історії Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського 

(аудиторія № 26).  

Значно більше наявної інформації отримано про іменних стипендіатів 

за період від 2013/2014 навчального року, тому її ми представимо за 

семестрами, із зазначенням спеціальності, за якою здобували освіту 

студенти. 

https://naurok.com.ua/school/16743
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І семестр 2013/2014 н. р. – Топольський Дмитро (спеціальність 

«Трудове навчання»); 

ІІ семестр 2013/2014 н. р. – Цехош Маргарита (спеціальність 

«Дошкільна освіта»); 

І семестр 2014/2015 н .р. – Шурдак Михайло (спеціальність «Трудове 

навчання»); 

ІІ семестр 2014/2015 н. р. – Пелех Ірина (спеціальність «Початкова 

освіта»); 

І семестр 2015/2016 н. р. – Дмишко Дмитро (спеціальність «Діловодство»); 

ІІ семестр 2015/2016 н. р. – Ослюк Ірина (спеціальність «Початкова 

освіта»); 

І семестр 2016/2017 н. р. – Троць Вадим (спеціальність «Діловодство»); 

ІІ семестр 2016/2017 н. р. – Попик Анна (спеціальність «Початкова 

освіта»); 

І семестр 2017/2018 н. р. – Магдюк Ольга (спеціальність «Образотворче 

мистецтво»); 

ІІ семестр 2017/2018 н. р. – Ващук Дмитро (спеціальність «Початкова 

освіта»); 

І семестр 2018/2019 н. р. – Зеленько Назарій (спеціальність 

«Діловодство»); 

ІІ семестр 2018/2019 н. р. – Корнійчук Марія (спеціальність «Початкова 

освіта»); 

І семестр 2019/2020 н. р. – Кравчук Тарас (спеціальність «Трудове 

навчання»); 

ІІ семестр 2019/2020 н. р. – Оксентюк Юлія (спеціальність «Початкова 

освіта»); 

І семестр 2020/2021 н. р. – Браілко Діана (спеціальність «Діловодство»). 

Минають роки і десятиліття, до коледжу на навчання приходять нові 

вихованці. Системна і якісна робота педагогічного колективу закладу 

народжує нових юних послідовників генія, що творчо здобувають знання, 

роблять відкриття, бережуть у пам’яті ім’я Агатангела Юхимовича 

Кримського та приносять славу Володимир-Волинському педагогічному 

фаховому коледжу, названому на його честь. 
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ЕКСПОНАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З А. КРИМСЬКИМ, 

У ФОНДАХ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО 

МУЗЕЮ ІМЕНІ О. ДВЕРНИЦЬКОГО 
 

Розповідається про внесок А. Кримського у розвиток сходознавства, його 

дитячі і юнацькі роки, формування особистості, а також наявні у колекції 

Володимир-Волинського історичного музею меморіальні, особисті речі й документи 

А. Кримського, які передав музею його прийомний син Микола Кримський. 

Ключові слова: Кримський, сходознавство, експонати. 
 

Особистість Агатангела Кримського, відомого академіка-сходознавця, 

поліглота світового рівня, історика, етнографа, поета й прозаїка, є знаковою 

у вітчизняній та світовій науці. Для нас, володимирволинців, це ім’я рідне і 

близьке, адже Агатангел Юхимович народився у нашому місті. Вчений так 

писав про своє походження: «Я народивсь 15 січня 1871 року у Володимирі-

Волинському у сім’ї дуже бідного вчителя історії і географії. Мій батько 

родом був не з Волині, а з Наддніпрянщини…» [2, с. 272]. 

Про наукову діяльність ученого сказано багато, особливо 

зворушливими є слова академіка Максима Рильського, які він промовив на 

ювілейному вечорі до 70-річчя вченого у Києві в 1941 році: «Ваша наукова і 

поетична творчість органічно переплітаються. Поезія сповнена майстерних 

перекладів з любимих Вами арабських, перських та старогрецьких поетів, 

описів чудової Східної природи, життя і звичаїв народів Сходу…» [2, с. 247]. 

Спогади про вченого залишив його учень, професор-сходознавець Омелян 

Пріцак: «Агатангел Юхимович в ті часи, як я його знав, був невисокого 

зросту, хворий на астму із серцевою недугою, майже сліпий. Лице 

орієнтального типу, голос слабий, але приємний, одягнений у скромний 

поношений одяг темного кольору. Дуже цікавий співрозмовник, хоч часто 

переходив у монолог. У Києві Агатангел Юхимович жив дуже скромно, він 

харчувався в академічній їдальні, оточений студентами» [2, с. 240–241]. 

У фондах Володимир-Волинського історичного музею імені Омеляна 

Дверницького зберігаються цінні експонати – особисті речі Агатангела 

mailto:b.yanovych@gmail.com
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Кримського, якими колись користувався видатний академік. Їх до музею ще 

в 1978 році передав прийомний син ученого Микола Кримський, який 

проживав у місті Звенигородка на Черкащині.  

Особистий фонд А. Кримського та його родини складають такі експонати: 

ручка (Р3-32), дерев’яний затискач для паперу (Р3-30), ніж для розрізання 

паперу (Р3-31), чорнильне приладдя (Р3-33), прес-пап’є (Р3-34), театральний 

бінокль (Р6-27). Також на збереженні в музеї є декілька фотографій з 

особистого архіву сім’ї Кримських: фотокартки Юхима Степановича 

Кримського (Ф-1) та Агатангела Юхимовича Кримського (Ф-2). Цінні 

експонати приймав особисто науковий співробітник музею, краєзнавець 

Петро Заклекта. Серед експонатів є фото будинку в місті Звенигородка 

Черкаської області, де жили Кримські. Цю світлину передано у 1978 році 

С. К. Пономарчуком, жителем села Війниця Локачинського району. 

Оригінальні пам’ятні документи зберігаються у фондовій групі КД 

(Книги і документи). Зокрема, у фондовій книзі є запис, зроблений 7 грудня 

1978 року, яким зазначено: «Документ рукописний на типографському 

бланку. Похвальний лист учениці Володимир-Волинського міського 

двокласного училища Олені Остапюковій. Похвальний лист засвідчує 

відмінне навчання Олени Остапюкової». Цікавою деталлю є те, що документ 

підписано штатним наглядачем міських училищ Юхимом Степановичем 

Кримським (батьком Агатангела). Зліва під підписом – печатка Володимир-

Волинського двокласного міського училища. Текст документа обрамлений 

фігурною орнаментованою рамкою, в центрі якої – герб Російської імперії. 

Документ датовано 11 червня 1873 року, тобто йому 148 років і він досить 

добре збережений [КД-4].  

Багатьох цікавить: де ж знаходилося згадане училище? Із розповідей 

корінної жительки міста Володимира-Волинського, краєзнавиці Наталії 

Грабарчук (Цинкаловської) ми дізналися, що знаходилося воно по нинішній 

вулиці Драгоманова (біля приміщення чоловічої гімназії – так званої 

червоної школи). 

Цікавим документом є й рукопис на типографському бланку – 

«Свідоцтво учениці 2 класу Володимир-Волинського міського двокласного 

училища Олени Остапюкової». У документі зазначається, що згадана 

учениця православного віросповідання, при зразковій поведінці показала 

відмінні знання з Божого Закону, російської мови, географії, історії, 

арифметики, геометрії, чистописання (каліграфії), малювання, креслення і 

рукоділля. Серед підписів педагогів є підпис Юхима Кримського та 

сургучева печатка [КД-3]. 

  У музеї зберігається й прижиттєве видання книги А. Кримського «Изь 

повисток и эскизивь», яка містить твори вченого, написані українською 

мовою. Книгу видано в 1904 році у звенигородській друкарні Я. Ніренберга. 
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Крім цього, у фондах є два конверти із зображенням Агатангела Кримського, 

один із них датується 1991 роком (автор – художник А. Карасьов), другий 

видано у 1995 році (художник О. Штанко) зі спецпогашенням 15 січня 1996 р. 

Серед книг згадаємо два томи творів А. Кримського (вірші, переклади, 

художня проза, зокрема автобіографічний роман «Андрій Лаговський»), 

видані у Києві в 1972 році до століття вченого, збірку його поезій, що вийшла в 

Києві у видавництві «Радянський письменник» у 1968 році (КД-7) та 

фундаментальну наукову працю вченого «История новой арабской 

литературы», видану в Москві 1971 року, збірку екзотичних поезій «Пальмове 

гілля», праці К. Гурницького «Кримський як історик» (К., 1971) (КД-55) та 

О. Бабишкіна «Агатангел Кримський. Літературний портрет» (К., 1967) (КД-6).  

15 січня 1971 року у Володимир-Волинському районому будинку 

культури відбувся урочистий вечір, присвячений до 100-річчя нашого 

земляка. У фондах музею зберігається запрошення на цю подію, де доповідь 

робила К. Яковлєва (КД-9/1). Крім цього, у фондах Володимир-Волинського 

історичного музею знаходяться проспекти про видання праць ученого у 

1971–1972 рр. (КД-10/1) та короткий список літератури «100 років з дня 

народження Агатангела Юхимовича Кримського» (КД-8/1). 

У 2011 році Володимир-Волинський історичний музей імені Омеляна 

Дверницького відвідав відомий український письменник з міста Феодосія 

(АР Крим)  Євген  Білоусов,  лауреат  премій  імені  Лесі  Українки  та  імені 

Г.-Х. Андерсена. Євген Васильович у той час збирав матеріали для художньо-

документальної повісті для дітей «Агатангел Кримський – учений і 

письменник», яка побачила світ у Сімферополі в 2012 році. Наукові 

співробітники музею надавали йому консультації, а в самій книзі автор 

використав фото з наших фондів. Митець подарував примірник книги і для 

музею. Вона містить дуже багато пізнавальної інформації про А. Кримського, 

зокрема описано цікавий епізод перебування його вдома, у м. Звенигородці, 

на канікулах під час навчання у Колегії Павла Ґалаґана в Києві. 

«Того літа звенигородська інтелігенція вирішила розважатися: 

– Дамо аматорський спектакль! 

Готували заздалегідь. Для маленького повітового міста це виявилося 

неабиякою подією. Квитки розкупили десь за декілька тижнів до початку. 

Придбав собі пристойне місце у другому ряду партеру і Агатангел. 

Та хіба його цікавила вистава? Він прийшов робити виклик громаді. 

Чим привернути до себе увагу? Може, цікавими думками чи благородним 

вчинком? То пусте. Агатангел вирішив звернути на себе погляди обивателів 

зовсім в інший спосіб:  

– Мій одяг – мій виклик звенигородцям!  

Вдягнув зім’яту та не зовсім чисту парусинову блузу. Під неї піддів 

українську сорочку. На ноги взув чудернацькі різнобарвні пантофлі. У руках 



 

166 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

тримав звичайного дрючка, що виламав з тину. Довершувала цей 

безглуздий стрій фірмова кепка галаганівської Колегії.  

Його поява справила ефект: 

– Це ж син Юхима Степановича! 

– Що це він одягнув на себе? 

Місцева аристократія, публіка з сусідніх сіл обурилася: 

– Хіба пристойно так з’являтися на очі товариству? 

– Як він може! Ганьба! 

А юнак зручно вмостився у кріслі і почав оглядати залу у бінокль: 

– Коли бути демократом, то вже бути до краю! 

Йому свербіло голосно виявити свою погорду проти всіх. 

– Пані, чи не дасте вашої афішки на часинку? – вдавсь юнак до якоїсь 

польської поміщиці, що сиділа попереду. 

Жінка розкрила рота, щоб відказати “мужику”, який насмілився залізти 

поміж поважним панством та ще й розмовляти українською. Але, 

побачивши усміхнене юнакове обличчя, лише промовила:  

– Проше!  

В антракті Агатангел прислухався. Дві дами, що сиділи поруч, 

французькою перемивали йому кісточки: 

– Він, либонь син якогось мужика. 

– Треба радіти, що новий закон забороняє отаким от “кухарчиним 

дітям” наближатися до освіти. 

З цими словами вони підвелися з місць. Проходячи повз Агатангела, 

одна з них навмисне наступила йому на ногу. 

Хлопець голосно українською звернувся до зухвалиці: 

– Ви мені пальці трохи не порозтрощували, а навіть вибачення не 

прохаєте! 

Дама погордливо скривилася та промовила до товаришки французькою: 

– Який нахаба! 

З відповіддю чистою французькою Агатангел не забарився: 

– Я нахаба? Ні, мадам, не від вас я маю брати лекції ввічливості! 

І додав українською:  

– Еге, навіть у тих мужиків, якими ви гордуєте, вам не завадило б 

повчитися порядності. А якщо я балакаю “по-мужицьки”, то тому, 

що вважаю цю мову кращою від руської і ще більше від аристократичної – 

французької.» 

У більшості радянської та української літератури зазначено, що 

А. Кримський народився у Володимирі-Волинському в 1871 році і того ж 

року родина Кримських виїхала до Звенигородки. Проте у фондах  

Володимир-Волинського історичного музею є оригінали похвального листа, 

свідоцтва про закінчення Володимир-Волинського міського двокласного 
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училища, підписаних рукою Юхима Кримського у Володимирі в 1873 році, а 

на той час згідно з офіційними джерелами родина Кримських уже 

проживала у Звенигородці.  

Прояснити ситуацію допомогла монографія  О. Бабишкіна «Агатангел 

Кримський. Літературний портрет» (К., 1967). У ній дослідник цитує 

автобіографію А. Кримського, рукопис якої зберігається в Центральному 

Державному історичному архіві у Львові. У рукописі Кримський писав: 

«Швидко батьки мої переїхали в Київщину, та знову довелося мені три роки 

пожити на Волині вже великим хлопчаком» [1, с. 9]. Здавалося б, все сходиться. 

Але не забуваймо, що Агатангел навчався в Острозькій гімназії, де працювала 

його тітка Филипа. Острог належить до Старої (історичної) Волині. Там він, 

ймовірно, був «великим хлопчаком», але у Володимирі – ще дитиною.  

Отже, матеріали особистого фонду Агатангела Кримського та його 

родини, які зберігаються у Володимир-Волинському історичному музеї, є 

цінним джерелом для ґрунтовніших наукових досліджень біографії, 

наукової та творчої спадщини вченого. 
 

Умовні скорочення: 

КД – книги і документи.   Ф – фото. 

Р-3 – речовий фонд.    Р-6 – речовий фонд. 

 

            
 Юхим Кримський 

Агатангел Кримський 
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Документ з пiдписом Юхима Кимського. 1873 р. 

 

Будинок Кримських у Звенигородцi 
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Документ з пiдписом Ю. Кримського. 1873 р. 
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Письмове приладдя А. Кримського 
 

 
Прижиттєве видання 



 

171 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

 

 
Конверт iз спецпогашенням 

 

Література 

1. Бабишкін О. Агатангел Кримський. Літературний портрет. Київ: Дніпро, 1967. 

2. Білоусов Є. В. Агатангел Кримський – учений і письменник. Сімферополь: 

Таврида, 2012. 

 

  



 

172 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

 

 

Розділ V. ОСВІТЯНИ ВОЛИНІ – ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОЇ 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРЕМІЇ  

ІМЕНІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 

 

УДК 06.05:82.0(477.82) 
Людмила СТАСЮК,   

директор Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки  

імені Олени Пчілки, заслужений працівник культури України (ounb.volyn@gmail.com) 

 

З ІСТОРІЇ ОБЛАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРЕМІЇ  

ІМЕНІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 
  

(Нотатки члена комітету з присудження) 
 

Простежується історія створення, роль і значення волинської обласної 

літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського в підтримці та 

стимулюванні творчих досягнень митців у галузі культури й мистецтва на Волині. 

Ключові слова: літературно-мистецька іменна премія, лауреати, номінація, 

творчі досягнення. 
 

Обласна літературно-мистецька премія імені Агатангела Кримського – 

майже ровесниця незалежності України. Заснована на початку 1992 року 

Волинською обласною державною адміністрацією. Ініціатива виходила від 

Василя Степановича Гея (1942–2016), на той час голови Волинської обласної 

організації Спілки письменників України. Ідею підтримало управління 

культури облвиконкому, яке до травня 1992 року очолював Володимир 

Тимофійович Денисюк, заслужений працівник культури України. Автором 

проєкту положення та пропозицій до складу першого журі був Василь Гей.  

Мені як тодішньому інспекторові по бібліотеках цього управління 

пощастило брати участь у підготовці проєкту розпорядження представника 

Президента України у Волинській області (посада, аналогічна теперішній 

посаді голови облдержадміністрації) Володимира Івановича Блаженчука 

про встановлення цієї відзнаки.  

Спершу премія була єдиною для представників усіх жанрів мистецтва 

Волині. Пізніше, із запровадженням у кінці 90-х років премій імені Ігоря 

Стравінського, Миколи Куделі та ін. діапазон потенційних здобувачів був 

дещо звужений. Якщо в 1992 році оргкомітет засідав на початку року, то з 

2001-го премія імені Агатангела Кримського очолила список обласних 

літературно-мистецьких премій, переможці яких визначаються напередодні 

Дня незалежності України. Вручення нагороди відбувається 1 жовтня, 

mailto:ounb.volyn@gmail.com
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на сцені облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка. Нині, як зазначено 

в Положенні, літературно-мистецька премія імені Агатангела Кримського 

«присуджується за досягнення в галузі художньої літератури (поезія, проза, 

драматургія, переклади), документальної і науково-критичної літератури 

(естетика, літературознавство, критика, мемуаристика, біографії, 

публіцистика, журналістика), театральної режисури, акторських робіт». 

З боку окремих представників влади тоді висловлювалися сумніви 

щодо присвоєння імені Агатангела Кримського цій відзнаці. Тож у першому 

варіанті розпорядження облвиконкому була спроба запровадження 

«безіменної» премії за досягнення в галузі культури і мистецтва. Але тривав 

перший рік незалежності, і Василеві Гею вдалося зібрати підписи 

громадськості, митців, аби переконати владні структури в необхідності 

премії імені видатного земляка – вченого, народженого на Волині. 

Традиційно комітет із присудження премії очолює заступник голови 

обласної державної адміністрації. Визначення переможця відбувається 

таємним голосуванням. Його результати затверджуються розпорядженням 

голови облдержадміністрації. Першим головою комітету був Анатолій 

Давидовський. Зараз його очолює Анатолій Костик. 

У зв’язку з шаленою інфляцією 1992 року, завдяки енергії та ініціативі 

того ж таки Василя Гея, було вирішено не зволікати з визначенням 

тогорічного лауреата. Голосування відбувалося у Волинській державній 

обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки в серпні 

1992 року. З-поміж чотирьох кандидатур визначили першого лауреата – 

Йосипа Георгійовича Струцюка, письменника, за поетичні збірки «Глибока 

живиця», «Тернові сторінки», п’єсу «Роман Мстиславич – великий князь 

Волинський і Галицький», поставлену на сцені обласного музично-

драматичного театру імені Тараса Шевченка, та за національно-патріотичні 

пісні. Того ж року восени управлінням культури, яке очолював уже Богдан 

Миколайович Самохваленко, в драмтеатрі організовано творчий вечір 

Йосипа Струцюка, до участі в якому були залучені кращі творчі колективи 

області. Програму вечора формував Василь Гей, доопрацьовував – Леонід 

Михайловський, інспектор управління культури. 

За 29 років існування премії імені Агатангела Кримського, яка належить 

до найповажніших мистецьких відзнак Волинської облдержадміністрації, її 

було присуджено 38 здобувачам, у т. ч. двом колективним. Премію в різні роки 

здобули три актори Волинського академічного музично-драматичного театру 

(Ісаак Пуц, Дмитро Репюк, Надія Федченко), чотири працівники галузі освіти 

(Олеся Ковальчук, Михайло Киричук, Євгенія Назарук, Сіма Кордунова), 

один режисер – ведуча Волинської обласної філармонії Оксана Єфіменко.  

З появою премії імені Ігоря Стравінського та В’ячеслава Хурсенка на 

здобуття премії імені Агатангела Кримського не претендують вокалісти. 
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Дедалі гучніше в мистецькому середовищі області звучить думка 

про запровадження окремої відзнаки для майстрів розмовного жанру 

(акторів). Адже письменники за характером своєї праці найближчі до 

світлої постаті й подвижницького труду Агатангела Юхимовича, тому саме 

вони заслуговують претендувати на означену премію. 

Життя внесло корективи і в процедуру присудження. Визначення 

переможця тепер відбувається в два етапи. Перший включає дискусії й допуск 

(липень), другий – безпосереднє обговорення та таємне голосування (серпень). 

Присвоєння звання лауреата обласної літературно-мистецької премії 

імені Агатангела Кримського традиційно служить сходинкою для 

подальшого визнання заслуг літераторів, митців державою. Так, 

присудження премії 1997 року Зої Василівні Комарук, артистці-вокалістці 

Волинської обласної філармонії, передувало присвоєнню їй звання 

заслуженої (1999) та народної (2010) артистки України. У 1996 році 

лауреатом став письменник Василь Слапчук, пізніше він отримав низку 

державних нагород, літературних премій, а в 2004-му став лауреатом 

Національної премії імені Тараса Шевченка. 

Нині в складі журі премії – керівники установ культури, відомі митці, 

такі, як народний артист України Василь Чепелюк, заслужений діяч 

мистецтв України Віктор Тиможинський, заслужений діяч мистецтв 

України Данило Поштарук та ін. 
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Літературних премій в Україні є досить багато – державних, 

вузькорегіональних, більшість серед них – «іменні». Волинь логічно 

закріпила за собою право на премію імені видатного земляка – кримського 

татарина, народженого у Володимирі-Волинському.  

Волинська обласна літературно-мистецька премія імені Агатангела 

Кримського заснована за ініціативою обласної організації Спілки 

письменників України у 1992 році. Присуджується за вагомі досягнення у 

галузі художньої літератури (поезія, проза, драматургія, переклади), 

документальної і науково-критичної літератури (естетика, 

літературознавство, мистецтвознавство, критика, мемуаристика, біографії, 

публіцистика, журналістика), театральної режисури, акторських робіт.  

Серед лауреатів премії – відомі волинські письменники: Йосип 

Струцюк, Віктор Лазарук, Іван Чернецький, Василь Гей, Петро Мах, Василь 

Слапчук, Володимир Лис, Іван Корсак, а також публіцисти, музейні 

працівники, краєзнавці, актори, музиканти. 

Олександр Рисак – доктор філологічних наук, професор кафедри 

української літератури Волинського державного університету імені Лесі 

Українки, вчений, літературознавець, краєзнавець, письменник, − 

удостоєний літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського у 

1993 році за монографію «Лесин дивосвіт» (у категорії «Літературознавство»), 

і, фактично, є другим її лауреатом (першим був літератор Й. Струцюк). 

Доволі символічно, чи не так? Премія імені одного письменника з 

Волині за книгу про іншого волинського письменника − це навіть знаково. 

Бо знакові імена − Леся Українка та Агатангел Кримський. Знакові не лише 

для своєї епохи (точніше − зламу епох, ХІХ та ХХ століть), а й для української 

культури, науки (літератури, мови, фольклору) постаті. 

Дуже символічним є те, що у 2021 році, в рік «зіркових» ювілеїв − 

150-ліття від дня народження Агатангела Кримського та Лесі Українки – ми 

згадуємо і патронів премій, і їх лауреатів. До слова, у 2004 році (посмертно) 

Олександрові Рисаку присуджено Всеукраїнську премію імені Лесі Українки 

«за видатні наукові здобутки в дослідженні творчості Лесі Українки та 

вагомий внесок у справу збереження і поширення спадщини великої 

письменниці».  

Ці премії розділяють 11 років. Але таке подвійно «побратимське» 

лауреатство − не випадкове, а, швидше, закономірне. І дуже символічне: дві 

премії імені волинян, чию життєтворчість і особисті взаємини досліджував 

протягом багатьох років Олександр Опанасович. Ці імена завжди були в колі 

його наукових інтересів − і як літературознавця, і як краєзнавця.  

Моделюючи «Літературну карту Волині» ще у 80-х роках, О. Рисак 

цікавився іменами Ю. І. Крашевського, Данила Братковського, В’ячеслава 

Липинського. Звісно, не уявляв він її без імен Кримського і Лесі Українки. 
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Писав статті, публікував розвідки, створював покажчики, керував 

дослідницькими літературно-краєзнавчими роботами своїх студентів, був 

співавтором їх статей. («Постать А. Кримського в розвої української нації», 

«Високе світло імені і слова: Леся Українка і Волинь» та ін.). 

Постаті двох визначних письменників О. Рисак виписав у своїй 

науковій студії «Леся Українка і Агатангел Кримський» («Філологічні 

студії», Луцьк, 1997 р.). Це була спроба осмислення і творчості, і «того 

середовища, в якому народились, зростали і виховувалися ці непересічні 

особистості. ...йдеться про старовинні Звягель і Володимир-Волинський як 

місця народження майбутніх велетнів у царині людського духа». Професор 

О. Рисак опрацював листування і спогади Лесі Українки та А. Кримського, 

проаналізував їхні творчі взаємини, які, на думку дослідника, були «досить 

щирими і приятельськими, продуктивними, сприяли, попри інше, 

народженню і творчому розвитку художніх ідей, повнішому осмисленню як 

власних літературних творів, так і всього літературного процесу, нерідко 

стимулювали письменницькі “одкровення”, допомагали заглибитись у їхню 

творчу лабораторію» [6].  

Коло наукових зацікавлень професора О. Рисака − українська дитяча 

література, українська література кінця ХІХ – початку ХХ століть, синтез 

мистецтв у ній, літературна карта Волині, зокрема, Леся Українка й 

Агатангел Кримський.  

Монографія «Лесин дивосвіт» (1992) − це власне прочитання 

О. Рисаком жанрово розмаїтої  спадщини Лесі Українки − художніх творів та 

епістолярію, де автор досліджує передусім конструктивні засоби суміжних 

мистецтв: слова, живопису й музики, їх синтез, взаємопроникнення, 

взаємодоповнення, а також інтермедіальність у житті та творчості Лесі 

Українки. У монографії досліджується творчість Лесі Українки крізь призму 

кореспонденції мистецтв.  

О. Рисак є також автором більше 200 статей та розвідок, більшість із 

яких присвячена Лесі Українці, українським письменникам ХІХ–ХХ століть − 

епохи Лесі Українки, ХХ століття та є укладачем тематичних 

бібліографічних покажчиків «Леся Українка і Волинь», «Каталог наукових 

праць, присвячених Лесі Українці», «Леся Українка: Бібліографічний 

покажчик праць викладачів, аспірантів та студентів ВДУ імені Лесі Українки 

(1957–2000)», монографії «Найперше – музика у Слові: проблема синтезу 

мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття», 

«У вимірах самотності і спокуси владою: Три драматичні поеми Лесі 

Українки – “У пущі”, “Кассандра”, “Камінний господар”».  

Діяльність професора О. Рисака досить різнопланова, адже він став 

фундатором науково-бібліографічної лабораторії, яка носить тепер його 

ім’я, експозицій музею Лесі Українки Волинського національного 
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університету, одним із зачинателів місцевого літературного краєзнавства. 

Саме за його активної участі як члена оргкомітету у вересні 1991 року 

відбувся міжнародний симпозіум «Леся Українка і світова культура» 

(до 120-річчя від дня народження), а 2001 року – міжнародна конференція 

«Леся Українка і сучасність». Діяльність Олександра Опанасовича у 1980–

1990-х і на початку 2000-х років стала новим етапом літературознавчої 

науки про геніальну письменницю. 

Багатьом випускникам Луцького державного педагогічного інституту 

імені Лесі Українки (а пізніше − Волинського державного, Волинського 

національного університету імені Лесі Українки) і досі пам’ятаються 

емоційні й натхненні лекції, на яких він умів розкрити усе багатство 

вітчизняної літератури, глибину її образів, символів, широту тематичних та 

ідейних горизонтів. Був справжнім ерудитом з енциклопедичними 

знаннями, багатьом відкривав Лесю Українку як постать цілісну у своєму 

прагненні модернізувати національну літературу, як письменницю 

європейську на тлі українському, «закохував» студентів у її поезію, 

розкривав таємниці її драматургії, і цитував, цитував, цитував... А ще – 

сформував свою наукову школу дослідників життєтворчості Лесі Українки 

та її епохи. 

Лучани і гості міста пригадають захоплюючі, проникливі виступи 

професора біля пам’ятника Лесі Українці – чи то 25 лютого, чи то 1 серпня. 

Він дуже хотів, аби слово, думка, ідея Лесі Українки жили, прочитувалася 

їхня позачасовість, вгадувалася їхня актуальність, усвідомлювалася їхня 

філософська глибина і сила.  

На вшанування світлої пам’яті провідного педагога, науковця, 

письменника науково-дослідній лабораторії вивчення життя та творчості 

Лесі Українки (більш знану як лабораторія лесезнавства), яку він створив і 

очолював від 1989 року, було присвоєно його ім’я. Колись скромна 

лабораторія, фонди якої складала його приватна колекція книг, матеріалів, 

листування, перетворилася після смерті Олександра Опанасовича Рисака на 

біобібліографічний відділ його імені (іменним він став за рішенням його 

рідної кафедри української літератури). Разом із музеєм Лесі Українки ВНУ 

ця лабораторія була важливим структурним компонентом Центру вивчення 

життя та творчості Лесі Українки (керівник Н. Сташенко), а з 2006 року − 

Науково-дослідного інституту Лесі Українки. Мрія О. Рисака про такий 

інститут і про видання Повного зібрання творів Лесі Українки здійснилася. 

Цей відділ-лабораторія активно діє і сьогодні, його експозиція книг та 

матеріалів, присвячених життю та творчості Л. П. Косач-Квітки постійно 

поповнюється. У фондах лабораторії − рідкісні видання її творів, 

прижиттєві часописи, колекція творів Лариси Петрівни в перекладах 

мовами народів світу, монографії, дослідження українських та зарубіжних 
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учених різних часів, мініатюрні видання поезій та «Лісової пісні», 

листування О. Рисака з перекладачами творів Лесі Українки та багато 

іншого. Тут відбуваються круглі столи, засідання проблемних груп, 

конференції, навчальні заняття, зустрічі з письменниками, науковцями.  

Сюди приходять та приїжджають відомі люди: свого часу гостями 

лабораторії були літературознавці Є. Сверстюк, В. Брюховецький, 

Н. Зборовська, І. Фізер, М. Жулинський, Л. Скупейко, М. Сулима, 

Л. Мірошниченко, А. Диба, В. Савчук, Д. Ільницький, письменник і 

перекладач української літератури польською мовою Богдан Задура, 

внучатий племінник Лесі Українки Роберто Гааб (Лугано, Швейцарія), 

письменники Ю. Андрухович та О. Ірванець, І. Чернецький, В. Вербич, 

С. Цюриць, Н. Горик, В. Лис, Н. Гуменюк; музейні працівники А. Силюк, 

В. Комзюк та Н. Пушкар, праця яких безпосередньо була пов’язана із 

творчістю Лесі Українки; Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в 

Україні Уле Тер’є Хорпестад, який прекрасно володіє українською мовою і 

читає «Лісову пісню». Після презентації вистави «На полі крові» (за драмою 

Лесі Українки) в Луцьку завітали актори О. Ступка, Д. Рибалевський та 

режисер Ю. Розстальний, часто у гостях бувала народна артистка України 

Л. Приходько – виконавиця ролі Мавки, Долі та Лесі Українки, художник 

М. Кумановський, численні учасники наукових конференцій, гості міста, 

університету, вчителі, учні, випускники.  

Лабораторія відкрита для усіх, хто цікавиться життям та творчістю 

Лесі Українки і є своєрідним «меморіальним» місцем, яке вимріяв і створив 

О. О. Рисак − колишній декан філологічного факультету, завідувач, а потім − 

професор кафедри української літератури ВНУ ім. Лесі Українки, вчений, 

літературознавець, краєзнавець, письменник, лауреат премій імені 

Агатангела Кримського та Лесі Українки. 
 

         
 Олександр Рисак Олександр Рисак і Микола Жулинський 
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УДК 378.011.3 
Світлана ВАСИЛЮК, 

директор Бужанківського ліцею імені Миколи Корзонюка Поромівської сільської ради 

Володимир-Волинського району Волинської області 

 

МИКОЛА КОРЗОНЮК –  

ДОСЛІДНИК ПРИБУЗЬКОГО КРАЮ 
 

Про лауреата обласної літературно-мистецької премії  

імені А. Ю. Кримського 

 

Є люди, як свічки, – 

Згорають і відходять в небуття. 

Є люди, як зірки, – 

Горять і світять все життя. 

Та ні, це не зірки, холодні, мертві, 

Вони – сонця, засвічені у небі, 

Які горять й обігрівають все, 

І не згасають, і не згаснуть… 

Такою зіркою по праву можна назвати 

Миколу Матвійовича Корзонюка. 

Наш «сільський академік» – так 

названий вдячними односельчанами 

вчитель, директор, невтомний дослідник, 

який свій талант присвятив єдиній меті – 

повернути народові втрачені цінності – мову, культуру. 
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Вчителювання ніколи не було легким хлібом. Особливо на селі, де 

потрібно бути не просто викладачем, а щоденним взірцем і постійним 

прикладом для інших. Отож, уявімо: з дня в день нескінченні учнівські 

зошити. Ретельно складені конспекти власних уроків, наради, педради, 

керівництво сільською школою. А ще ж – сім’я, а ще – господарство. 

Здавалося, де вже там думати про високі матерії. Та бідолашному вчителеві 

книжку до рук ніколи взяти. А щоб написати ще свою, та ще й наукову… 

Але зуміла ця людина поєднати і талант умілого викладача, і 

наставника молоді, і науковця, і патріота. У нього вивчилося мало не все 

село, майже всі вчителі нашого навчального закладу навчались у Миколи 

Матвійовича або разом із ним працювали. 

Він любив життя і завжди прагнув бути чесним перед собою. Він любив 

Україну, свій край. Умів зберегти його минуле, вмів передати нам 

дорогоцінну духовну спадщину, вмів по крихті, по зернятку, по слову 

зібрати для нас, для наших дітей і онуків прадідівську мову і пісню…  

Людське безсмертя з роду і до роду 

Увись росте з коріння родоводу. 

І тільки той, у кого серце чуле, 

Хто вміє берегти своє минуле 

І вміє берегти своє сучасне, – 

Лиш той майбутнє вивершить прекрасне! 

 

Народився Микола Корзонюк 12 грудня 1920 року в селі Млинище 

Іваничівського району, в сім’ї незаможного селянина. Жили батьки, як 

доведеться. І лободу їли, і картоплю на насіння ходили за Буг заробляти. 
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А ще дуже хотіли, щоб діти навчалися в рідному селі. Продали 

громадську ділянку землі й купили хату, в ній відкрили школу. У 1928 році 

пішов Микола до школи, яка на той час була польською. В шкільному музеї 

зберігається «Буквар» і «Читанка», по яких навчався Корзонюк. 
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Був великий потяг до вивчення української мови та літератури. І те, що 

вивчалося шкільною програмою, не могло задовольнити школяра. З рук в 

руки ходила книжка «виїмка», тобто зібрання. Були там такі твори: 

«Наталка Полтавка», «Микола Джеря» й інші. 

Зі своїм учителем Яном Саржинським учні ходили, як тоді говорили, 

«копати горщики» на горбистій піщаній місцевості. Спочатку це було всього 

лише дитяче захоплення. А згодом Микола Матвійович прочитав перші 

книги з археології. В одній знайшов згадку про своє Млинище.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потім приїжджали на розкопки й археологи-любителі, й професіонали. 

І було встановлено, що горщики, які в дитинстві викопали на горбі, – це 

свідки латенської культури, культури кельтських племен, що існували в 

другій половині першого тисячоліття до нашої ери на території сучасних 

Франції, Швейцарії, Чехії… 

Вересень 1939 року вніс великі переміни в життя Корзонюків.  

М. М. Корзонюк 
1920–1994 

Сільський учитель Ян Саржинський  
із дружиною Марією 
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Оскільки село Млинище прикордонне, то всіх його жителів переселили. 

Микола Матвійович жив із сім’єю в Одерадах, тоді Сенкевичівського, а нині 

Луцького району. Потім вступив на курси підготовки вчителів.  
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У липні 1941 року мали розпочатися екзамени, але все перервала війна. 

Коли нацисти окупували волинську землю, Корзонюка записали на 

каторжні роботи в Німеччину. Один був вихід – втікати із села і 

переховуватися. Важкі були роки окупації.  

А як Іваничівський район визволили від гітлерівців, Миколу 

Матвійовича відразу призначили вчителем. З 1944 року вчителював у 

Лежницькій, Михальській, Млинищанській школах. Після закінчення 

Луцького вчительського інституту (був у числі перших випускників) став 

працювати в селі Дорогиничі (нині Шахтарське). Це була школа, де 

навчання починалося з п’ятого класу. 
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У 1960 році побудували Бужанківську семирічку. Микола Матвійович 

Корзонюк очолив її колектив і віддав цій роботі 17 літ. Викладав українську 

мову і літературу.  
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Особливу увагу приділяв вивченню історії рідного краю, постійно дбав, 

щоб зберегти для нащадків славне минуле. Рано усвідомивши, що золоте 

коріння народу – в його минувшині, там витоки, цілющі джерела народної 

культури, звичаїв, менталітету, займався краєзнавством. 

У 1961–1964 рр. навчався заочно в Луцькому педагогічному інституті 

на філологічному факультеті. Був там викладач Володимир Феофанович 

Покальчук. Одного разу він дав завдання – записати говіркові слова, які є в 

ужитку рідних. Дуже зрадів Микола Корзонюк, бо його рідна бабця стільки 

всього знала. За ту роботу п’ятірку одержав.  
 

 
 

В. Ф. Покальчук, по суті, й прищепив йому любов до пошукової роботи. 

Він повіз Миколу Матвійовича вперше до Києва, в Інститут мовознавства 

АН УРСР на одну з нарад діалектологів. Тоді М. Корзонюк познайомився з 

науковцями: професором Ужгородського університету Й. О. Дзендзелівським, 

професором Інституту мовознавства І. Г. Матвіясом, які порекомендували 

відповідну літературу, дали напрямок пошуковій роботі та підтримали його 

у починаннях. 

Збирав історичні й археологічні матеріали нашої місцевості. Проводив 

топонімічні дослідження, відшуковував і опрацьовував архівні документи, 

прищеплював навички дослідницької роботи своїм вихованцям. Це були 

роки невтомної педагогічної праці та пропаганди освітніх знань і 

результатів пошукової роботи серед населення, роки регулярних 

публікацій у пресі – районній, обласній, республіканській, роки листування 

з видатними людьми – мовознавцями, археологами. 
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У кінці 60-х рр. зав’язується творча дружба краєзнавця М. Корзонюка з 

українським істориком, дослідником Волині професором О. М. Цинкаловським. 

Їх листування тривало майже 15 років – до самої смерті вченого. Листи 

Цинкаловського є свідками активного спілкування двох науковців, їх 

спільного вболівання за збереження пам’яток минулого рідної України. 

О. Цинкаловський постійно надсилає М. Корзонюку книги, відомості 

про певний об’єкт чи археологічну культуру, часто перекладаючи з 

німецької, польської, датської мов та ін. 

З ініціативи Миколи Матвійовича домовлено про приїзд у 1977 році 

експедиції, яка зацікавилася початком розкопок і результатом роботи юних 

краєзнавців. Знайдено вжиткові речі часів Київської Русі, місця поселень 

бужан, дулібів, печі з випалювання плінфи. 
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Найбагатшим за кількістю та різноманітністю знахідок було урочище 

Журитин, що розташоване на південному заході села Бужанка і 

простягається до сусіднього села Поромів. Тут краєзнавцями зібрано 

експонати кількох історичних епох: неоліту (кремінні відщепи, нуклуси зі 

слідами сколювання пластин), міді-бронзи (кам’яні сокири, молоти з 

отворами, круглі кам’яні ядра), залізного віку (сліди виплавки заліза 

сиродутним способом, залишки шлаків та болотяної руди, наконечники 

стріл). 

Знайдено кераміку давньослов’янського періоду IX–XII ст. Крім того, 

тут  виявлено  срібні  монети  –  динарій  Трояна  та  динарій  Люція  Верка 

(І–ІІ ст. н. е.), а також стержень зі слонової кістки для писання на воскових 

дощечках. 
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Розкопки поблизу Литовежа, на місці колишнього замку, принесли 

знахідки, які датуються серединою ІІІ тис. до н. е., знайдено також золоту 

монету Олександра Македонського (на Волині ця знахідка єдина). 

Ці археологічні матеріали зберігаються у краєзнавчих музеях Луцька 

та Володимира-Волинського. Віддав Микола Матвійович у музей і сімейну 

реліквію – бабусин очіпок із позолотою (головний убір волинянок). 

На матеріалі багаторічних польових досліджень та архівних даних 

Миколою Корзонюком підготовлено краєзнавчу працю «Слідами 

минувшини Волині». 
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Микола Матвійович записував старовинні легенди, пісні, обрядову 

творчість. Він проходив дорогами і бездоріжжями Надбужжя й області, 

відшукував старожилів, списував кілометри магнітофонної плівки, 

відгукувався на листи старих жінок (мовляв, «приїдьте, позаписуйте, бо я 

вже скоро, мабуть, відійду з цього світу»), записував старовинні колядки, 

веснянки, голосіння, народні замовляння, пісні, ритуали, ночами не 

досипав, щоб обробити, зберегти їх для нащадків. Йому вдалося записати 

більше 400 пісень, серед яких багато рідкісних, не зафіксованих іншими 

дослідниками. На основі зібраного матеріалу укладено тритомний 

фольклорно-етнографічний збірник «Волинське Надбужжя». 
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Значний внесок зробив М. Корзонюк у розвиток української 

топоніміки. Він досліджував походження назв населених пунктів Волині та 

місцевих географічних об’єктів Надбужжя (Гевальша, Капар, Литовеж, Фоса, 

Застіпки, Валкуни та ін.). У його працях знаходиться інформація про 

соціально-економічні основи життя народу, господарську діяльність, 

поширення місцевих промислів (Бортнів, Бортняки, Підбороть, Сукнярня, 

Млинище, Будки тощо). Досліджував Корзонюк топоніми, які вказують на 

власність різних світських та духовних станів православної церкви, 

чернечих орденів католиків: Королівщина, Княжа гора, Монастирська 

Дубина, Ксьондзівське, Казначейські Лози. 

За допомогою топонімів він установлює, що урочище Киселева Нива 

було власністю Адама Киселя, українського політичного діяча XVII століття. 

Зібравши мікротопоніми Іваничівського та Володимир-Волинського 

районів, Микола Матвійович вмістив їх у «Каталог мікрооб’єктів 

Волинського Надбужжя». А це понад 800 місцевих географічних назв – 

важливих пам’яток історії краю. Оскільки багато старих назв зникають з 

ужитку і стираються з людської пам’яті, то ця робота неоціненна з погляду 

збереження для нащадків як давніх топонімів, так і місцевих легенд, 

оповідок. 

Інтереси цієї людини вражають різноманітністю і глибиною знань по 

кожному з його захоплень. Уся його життєва енергія і саме нагромадження 

знань були спрямовані служінню країні, її науці, її народу.  

У різноманітному потоці захоплень педагога значимим інструментом 

відзначалася агробіологія. Його власна садиба ще й сьогодні нагадує 

дослідну ділянку вченого-садівника, агронома. Кожен новосел на той час 

завжди знаходив у нього потрібні саджанці, декоративні кущі, рідкісні 

овочі. Це результат багаторічного досвіду щеплення і запилення рослин, 

результат обміну насінням і саджанцями, листування з однодумцями з 

різних кліматичних зон. 

Якби ж то життя кожної людини ішло гладенько…  

Не всім було дано зрозуміти потрібність його постійної самопожертви. 

Болючою раною залишилися в його пам’яті 1976–1977 роки, коли зазнав 

особливо гірких знущань і принижень з боку декого із місцевої партійної 

влади. Саме тоді його запідозрили у зв’язках з «українським буржуазним 

націоналізмом». Про події тих часів М. Корзонюк згадував у статті 

«Невтомний дослідник Волині», бо доля «Словника західноволинських 

говірок» дуже нагадує долю краєзнавчого словника О. Цинкаловського 

«Стара Волинь і Волинське Полісся». 

Настали чорні дні для мудрого педагога. Розмірений ритм життя, праці, 

спокій були знищені провокаційними наклепами. Їхали у школу комісії, 

завдавалися інфарктні удари у хворе серце. Найразючішим було виключення з 
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партії за те, що поховав дружину згідно з її волею і волею дітей – за 

християнським обрядом. Пішов на пенсію як заступник директора школи, два 

роки не допрацював директором. Такою була тогочасна дійсність. 

Ось такі хитросплетіння супроводили вихід Миколи Матвійовича на 

заслужений відпочинок. І все ж він не мислив життя поза школою. 

Продовжував викладати рідну мову та німецьку, якою володів не гірше ніж 

українською.  

Та видавничі клопоти змусили Миколу Матвійовича залишити 

вчительську роботу. Знову безсонні ночі наукової праці і як нагорода – 

виданий Академією наук України «Словник західноволинських говірок», в 

якому зібрано і записано ним понад 5600 слів і зворотів. А в 1989 році 

вийшло видання Інституту мовознавства НАНУ «Українська діалектна 

лексика», де 12 разів подаються слова зі словника Миколи Корзонюка. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Коли ж із настанням незалежності у школах з’явився новий 

навчальний предмет – народознавство, знову прийшов Микола Матвійович 

Корзонюк у класи. Життєвий досвід і зібраний ним багатющий матеріал дав 

йому можливість скласти власну програму з народознавства, що 

ґрунтувався на вивченні й використанні місцевого матеріалу. 

Настала друга молодість у педагогічній творчості такої потрібної, 

незамінної для освіти людини. Як науковця його запрошують різні 

навчальні заклади до себе для виступів, з ним прагнуть зустрітися вчителі 

району, області. І педагог щедро ділиться досвідом викладання, зібраними 

матеріалами, науковими дослідженнями з освітянами, культпрацівниками. 

Педагогу з багатющим життєвим досвідом, маючи невичерпний 

науковий матеріал, випало вплітати в полотно держави нову історичну 

нитку. І натхненно звучав голос оратора, доносячи до серця і розуму 

слухачів – жителів сіл району – нелегкий історичний шлях країни, історію 

козацтва, січових стрільців, історію герба і прапора. Його виступи 
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супроводжував концерт аматорів сцени Бужанківського будинку культури 

(керівник Надія Гордієнко), фольклорний ансамбль «Калинонька» 

(керівник Світлана Василюк). У хорі звучав і голос Миколи Матвійовича.  

Найтеплішими словами завжди згадував свого друга і помічника, 

нашого славетного земляка, місцевого композитора Олександра Каліщука, 

який обробив кожен пісенний зразок збірок «Волинське Надбужжя». Нотні 

тексти подані у цих книгах. 

Нагороджений М. Корзонюк грамотами Волинської обласної ради 

народних депутатів, оргкомітету республіканської наради збирачів 

фольклору, ювілейними медалями, значком «Відмінник народної освіти». 

Він лауреат обласної премії імені А. Кримського, краєзнавець, директор, 

«сільський академік» і просто чудова людина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішенням сходу селян села Бужанка вулицю Шкільну, на якій проживав 

М. М. Корзонюк, перейменовано на вулицю Корзонюка. 
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Увіковічнити пам’ять для нащадків 

про нього вирішено і в школі. У 2002 

році відкрито меморіальну дошку, 

одночасно відчинила двері кімната-

музей, у якій зібрано матеріали про 

життя і діяльність цього вченого. 

Екскурсії проводять учні-екскурсоводи 

під керівництвом учителя історії.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2002 році відкрито меморіальну дошку 
на школі, де працював  

М. Корзонюк 

Відкриття музею М. М. Корзонюка  
(син Микола Корзонюк та заступник голови 

райдержадміністрації В. П. Матвіюк  
перерізають стрічку)  
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Його товариш Олександр Каліщук написав такі зворушливі рядки: 

 

Тут працював він. Тут були його радощі й печалі, 

Тут його пам’ять, попри все, й тепер живе, 

І вже навічно його прізвище в металі 

Нащадків кликать буде у життя нове. 

  Я знав його. Розкрив мені в той час свою він душу. 

  Ні… Зла він не тримав… Лиш працею він жив. 

  Його нема… Та я лишивсь й сказати мушу: 

  Таких, як він, в житті я більше не зустрів. 

Він був «фанат»… Я в нього тільки вчився 

Й допомагав йому в нелегкому труді. 

І ось у трьох томах цей труд наш завершився, 

Але було ой як нелегко нам тоді… 

Донька Миколи Корзонюка – 

Лідія Миколаївна Дмитрук 
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  Він сам співав і записи приносив, 

  Що наспівали десь в селі бабуся там чи дід. 

  І я не можу тих хвилин забути й досі, 

  Як на заводі СТО був виступ в нас тоді. 

Нехай воно в нас вийшло і недосконало, 

Та головне, навік в могилу не пішло. 

Пісень-мелодій зберегли ми з ним чимало, 

Якби не він, вже б їх ніколи не було. 

  Тож я схиляюсь перед пам’яттю людини. 

  Для мене він завжди живий. Він не вмирав. 

  І його труд жертовний, вірю, не загине, 

  А ще продовжать інші те, що він розпочинав. 

Тож хай в серцях у нас про нього пам’ять не померкне, 

Хоч час пливе невпинно, мов ріка. 

Було у нього любляче і дуже добре серце – 

Тож пам’ятаймо, друзі, про Корзонюка. 

 

Та найголовніше те, що його життя залишилось в серцях учнів. 

Директор ліцею С. І. Василюк пропагує старовинні пісні зі збірок 

педагога і дарує їх разом з дитячим ансамблем «Калинонька» нашому 

волинському краю. За це школярі та керівник неодноразово 

нагороджувалися грамотами за зайняті призові місця у районних та 

обласних оглядах фольклорних колективів. Найбільшим досягненням 

ансамблю була участь у міжнародному огляді фольклорних колективів 

«Берегиня». 

Стало доброю традицією щорічно проводити в школі вечори спогадів 

про Корзонюка, приурочені датам народження, вечори пам’яті. До 100-річчя 

з дня народження Миколи Матвійовича в шкільному музеї проведено 

історико-краєзнавчу конференцію «Сільський академік – дослідник 

Волинського Прибужжя», на якій була присутня дочка Лідія Миколаївна. 

«…Хлопчина, який серед диких конопель мріяв про мандри і 

дослухався, як лунко падають у траву стиглі сливи у саду. Допитливий 

підліток, який за Польщі запозичав українські книжки у сільської матушки 

Коровицької із родини Коцюбинських… Юнак, який завзято брав участь у 

діяльності “Просвіти”. І потім учитель, який завжди переймався занепадом 

національної свідомості. Літній чоловік зі зморшкуватими натрудженими 

руками, який, по суті, був невизнаним “сільським академіком”, який 

упродовж багатьох років по крихті, по зернятку збирав старовинні слова і 

вирази, щоб зберегти для нащадків мову дідів-прадідів». Ось таким 

запам’ятався Микола Матвійович Корзонюк усім, хто його знав, хто з ним 

працював, хто з ним спілкувався. 
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Ти син землі прибузької Волині, 

Зібрав її мелодії, пісні. 

Нерукотворний пам’ятник людині 

Залишив ти у рідній стороні. 

  Ти воскресив минулії століття 

  У переспíвах звичаїв, пісень, 

  Заграв, немов калиновим суцвіттям, 

  Минулих літ немеркнучий вогонь. 

Живий місток прийдешнім поколінням 

З минулого у майбуття поклав 

І докопавсь до нашого коріння, 

Дорогу гідно у життя здолав. 

  Ти освітив в житті у нас дорогу, 

  Ти освятив нащадкам путь ясну, 

  За тебе всі ми дякуємо Богу, 

  Що цінний дар збирав ти по зерну.                                    

 

Переглянути документальний проєкт до 100-річчя з дня народження 

Миколи Корзонюка можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v= 

amit9KbhdPM&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1

%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%93 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amit9KbhdPM&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%93
https://www.youtube.com/watch?v=amit9KbhdPM&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%93
https://www.youtube.com/watch?v=amit9KbhdPM&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%A2%D0%93
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Наталія КОТ,  

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії  

соціологічних досліджень та розвитку освіти Волинського інституту  

післядипломної педагогічної освіти (n.kot@vippo.org.ua) 

 

ВОЛИНСЬКІ ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ  

ІМЕНІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 
 

Репрезентовано особливості педагогічної діяльності та творчої спадщини, 

активну громадянську позицію волинських педагогів – лауреатів обласної премії 

імені Агатангела Кримського.  

Ключові слова: О. Ковальчук, М. Корзонюк, М. Киричук, Є. Назарук, В. Ревуха, 

О. Рисак, премія імені Агатангела Кримського, література рідного краю, історична 

пам’ять.   
 

Історія Волинської області багата іменами відомих краян: учених, 

письменників, митців тощо. Традиційним стало вшанування преміями їх 

імені видатних волинян, які своїм життям і творчістю творять сучасну 

славу Волині. З 1992 року премією імені Агатангела Кримського відзначено 
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36 волинських літераторів, краєзнавців, акторів, співаків і два колективи. 

Серед лауреатів цієї премії шестеро педагогів, які окрім здобутків у 

педагогічній діяльності мають визначні досягнення в галузі літератури та 

літературознавства, перекладу, історії та краєзнавства. І всі вони – 

подвижники, які завжди виявляли активну громадянську позицію, стійкість 

і мужність у відстоюванні своїх поглядів, незламність у боротьбі за 

незалежність України.  

Відомий волинський педагог, учений, літературознавець, доктор 

філологічних наук, професор Олександр Опанасович Рисак відзначений 

премією імені Агатангела Кримського у 1993 році (див. статтю О. Маланій у 

цьому збірнику).  

Багато років він співпрацював з відділом гуманітарних дисциплін 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО). 

Незабутніми для сотень учителів-словесників області стали його навчальні 

заняття, присвячені творчості Лесі Українки, розвитку літературного 

процесу на Волині; зустрічі на спільних виїзних засіданнях кафедр 

української літератури та української мови Луцького педагогічного 

інституту імені Лесі Українки (з 1993 року – ВДУ імені Лесі Українки, а з 

1996-го – ВНУ імені Лесі Українки) і кабінету української мови та 

літератури (з 1993 року – відділу гуманітарних дисциплін) ВІППО у 

закладах загальної середньої освіти області; участь у педагогічних 

читаннях, круглих столах, науково-практичних конференціях, які проводив 

ВІППО.  

Зокрема, В. М. Садівська, заслужений учитель України у статті «Роль 

кабінету української мови та літератури ВІППО в педагогічній діяльності 

вчителя» відзначала: «Співпрацював із учителями й відомий лесезнавець, 

доктор філологічних наук О. О. Рисак. Його емоційний виклад матеріалу 

вражав багатогранністю і глибиною фактів. […] Деякий час в інституті 

практикувались авторські курси. Їх проводили О. О. Рисак, 

О. Г. Ковальчук…» [33, с. 61, 62].  

Микола Матвійович Корзонюк (1920–1994), колишній директор 

Бужанківської школи (Іваничівський район) нагороджений премією 

Агатангела Кримського в 1994 році [25]. Премією відзначались його 

досягнення як збирача і дослідника усної народної творчості, викладача 

народознавства та краєзнавча діяльність, до якої він активно долучав учнів. 

Народився М. М. Корзонюк 19 грудня 1920 року в селі Млинище 

Іваничівського району в селянській сім’ї. Закінчив чотири класи 

Млинищенської школи. З 1944 року працював у Млинищенській, 

Лежницькій, Михальській школах. У 1949 році після закінчення Луцького 

учительського інституту призначений на посаду директора Дорогиницької 
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семирічної школи, а в 1960 році очолив новозбудовану Бужанківську школу, 

у якій працював до виходу на пенсію [16, с. 237].  

Краєзнавчі традиції, які сформувалися в період учителювання Миколи 

Матвійовича, збережені колективом Бужанківського ліцею його імені. 

У школі створено музей, в експозиції якого є особисті документи та 

матеріали, рукописи наукових праць Миколи Матвійовича та нові 

надходження, якими щороку стараннями вчителів та учнів збагачується 

музейна експозиція  (див. статтю С. Василюк у цьому збірнику). 

У тому ж 1994 році премією відзначено ще одного педагога, викладача 

німецької мови Луцького педагогічного училища Віктора Семеновича 

Ревуху (1934–1995), знану людину на теренах не лише Волинської області, а 

й в Україні та поза її межами [25; 30]. В особистості Віктора Семеновича 

тісно переплелися таланти педагога, перекладача, публіциста і 

громадського діяча.  

Народився Віктор Семенович 13 червня 1934 року в селі Богутичі на 

Холмщині в селянській родині. У 1939 році вона переїхала на Волинь. 

Навчався у Береській семирічній Рожищенського і Хорохоринській середній 

школах Луцького районів. Вищу освіту отримав на факультеті романо-

германської філології Харківського університету, який закінчив у 1957 

році [15, с. 56]. Повернувся до Луцька і розпочав педагогічну діяльність: 

учитель німецької мови Луцької середньої школи № 1, викладач Луцького 

педагогічного училища, Луцького загальнонаукового факультету 

Львівського державного університету імені Івана Франка, доцент кафедри 

німецької філології Волинського державного університету імені Лесі 

Українки [15, с. 56].  

Успішно поєднував викладання з високопрофесійною перекладацькою 

діяльністю. Його переклади на українську з німецької, польської, російської, 

осетинської, литовської мов – це понад 20 романів, повістей, збірок 

оповідань, новел і поезій [31]. Віктор Семенович – автор низки 

літературознавчих, педагогічних та публіцистичних статей, які завжди були 

на часі й порушували гострі проблеми сучасності [17; 34]. У 1991 році 

В.  С. Ревуха став членом Національної спілки письменників України [26].  

Активна громадсько-політична діяльність на зорі незалежності 

виявила його талант організатора і керівника. Саме він очолював 

оргкомітет з юридичного оформлення товариства «Холмщина» і був 

обраний першим його головою на установчій конференції в Луцьку в 

листопаді 1990 року. Брав участь у підготовці та проведенні І Світового 

конгресу українців Холмщини і Підляшшя, який пройшов у Львові та Холмі 

у вересні 1994 року. Боровся за збереження і розвиток української мови та 

обирався делегатом з’їзду Товариства української мови імені Тараса 

Шевченка [31].  
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Учитель, директор школи, інспектор Волинського обласного відділу 

народної освіти, директор Волинського інституту удосконалення 

кваліфікації вчителів, історик, краєзнавець, почесний професор 

Волинського державного університету імені Лесі Українки – основні 

сходинки професійного шляху лауреата премії імені Агатангела Кримського 

1995 року Михайла Григоровича Киричука [28].   

Премією відзначено подвижницьку діяльність Михайла Григоровича з 

вивчення історії рідного краю та видання у 1995 році нарисів історії Волині 

у трьох томах «Волинь – земля українська» [3]. Перевидання книги, кожен 

раз доопрацьованої та значно доповненої, здійснювалось у 1998, 2000 та 

2005 роках.  

Учасник багатьох краєзнавчих конференцій, він постійно, упродовж 

багатьох років, виступав на сторінках центральної і місцевої преси на 

педагогічні та історико-публіцистичні теми [4–7]. Хоч би на якій посаді 

працював Михайло Григорович, значної уваги надавав питанням 

національно-патріотичного виховання [29]. У 1964 році він виступив 

ініціатором підготовки і видання альманаху творів школярів області 

«У вінок Кобзареві» («Слово юних), присвяченого 150-річчю від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка. Щоб діти росли патріотами – на 

це була спрямована директором робота педагогічного колективу Луцької 

середньої школи № 2, досвідом якої він ділився на сторінках обласної 

газети [4–5].   

За вагомий внесок у справу утвердження державної незалежності 

України, значний особистий творчий доробок, плідну культурно-

просвітницьку діяльність премією імені Агатангела Кримського у 1997 році 

нагороджена Олеся Григорівна Ковальчук, заслужений учитель 

України [1, с. 121].  

Педагогічна діяльність Олесі Григорівни розпочалась у 1966 році. Після 

закінчення історико-філологічного факультету Луцького державного 

педагогічного інституту імені Лесі Українки за направленням приїхала у 

Ворокомлівську середню школу Камінь-Каширського району, де працювала 

вчителем української мови та літератури до 1977 року. У 1977–2012 роках 

продовжила освітню діяльність як учитель та у 1978–2002 роках заступник 

директора з навчально-виховної роботи Жидичинської ЗОШ І–ІІІ ст. 

Ківерцівського району [32, с. 100]. Розробила ефективну систему 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді, яку педагогічний 

колектив втілював під її керівництвом і продовжує втілювати нині.  

Тісно співпрацювала Олеся Григорівна з ВІППО шляхом активної участі 

в освітньому процесі з підвищення кваліфікації вчителів-словесників 

області; підготовки обдарованих дітей до участі в олімпіадах, інших 

творчих змаганнях з рідної мови; у науково-методичних заходах, 
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які щорічно проводить інститут для педагогів області, тощо [8; 14]. 

Її полум’яне вчительське слово знаходить щирий відгук у серцях учнів і 

колег, громадських активістів і односельчан. Її публікації патріотичного та 

морально-етичного спрямування, боротьба за утвердження престижності й 

культури української мови відомі в Україні, одержують підтримку 

педагогічної громадськості, є закликом до дії [9–13]. 

Олеся Григорівна – активний громадський діяч: багато років плідно 

працює у Волинській обласній організації Всеукраїнського жіночого 

товариства ім. Олени Теліги, Волинській обласній організації 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, обласній 

організації Конгресу української інтелігенції; депутат Ківерцівської 

районної ради V скликання (2005–2010) [32, с. 99]. 

Натхненну працю О. Г. Ковальчук відзначено орденом Княгині Ольги 

третього ступеня, почесним званням «Заслужений вчитель України», значком 

«Відмінник народної освіти», медалями «15 років Незалежності України» та 

«25 років Незалежності України», численними почесними грамотами 

Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації, 

премією імені Бориса Грінченка Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

ім. Тараса Шевченка, Премією імені Полікарпа Шафети тощо [1, с. 121]. 

Високу нагороду – диплом лауреата обласної премії імені Агатангела 

Кримського 2017 року отримала Євгенія Іванівна Назарук, учитель 

української мови та літератури загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

с. Лище Луцького району, член Національної спілки письменників України. 

Премією відзначено вагомий особистий внесок у дослідження, вивчення і 

популяризацію рідної мови, видання книг «Медунки у грудні», «Гостини в 

частин мови» [20–21].  

Великою популярністю серед учителів та учнів користуються також її 

«Веселкові барви слова» – в’язанка цікавих віршів навчального змісту, 

«Славна КиЦя ШеПЧиХФоСТя, або Як вивчити українську без правил» та 

збірки поезії, які допомагають в оволодінні рідною мовою [18–21].    

Оцінюючи педагогічну діяльність Євгенії Іванівни, відомий 

волинський методист Олексій Панасович Тирак писав, що вона – «педагог 

від Бога, щира, толерантна, вміє тонко відчувати дитячу душу. Така 

чуттєвість, мудра простота, вочевидь передалися в спадок генетично, адже 

Євгенія Іванівна належить до родинної когорти вчителів, професійним 

путівником для яких завжди залишаються слова Василя Сухомлинського: 

“Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш”» [35, с. 3]. 

Талановита поетеса, талановитий педагог вчить дітей сприймати 

прекрасне, мислити, аналізувати, використовувати знання та вміння на 

практиці, зробити заняття цікавими, які б розвивали творчі здібності учнів, 

залучали до пошуково-дослідницької роботи краєзнавчого характеру [24].  
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Відкрита для колег, вона щедро ділиться своїм досвідом формування 

громадянина-патріота на уроках літератури рідного краю. Чимало 

неповторних, з власною родзинкою, відкритих уроків, літературно-

мовознавчих заходів провела для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

ВІППО і своїх колег – учителів української мови та літератури Луцького 

району.  

У 2003 році вчителька стала лауреатом обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», а за високий професіоналізм та 

значний внесок у розвиток освіти області в 2005 році нагороджена 

обласною премією імені Лесі Українки [36, с. 53].  

Педагогічне кредо, за яким живе і працює Євгенія Іванівна, у її словах: 

«Професія вчителя – одна із багатьох, основним інструментом якої є Слово. 

Мудре, глибоке, переконливе, щире, довірливе, проникливе… Таке, яке 

народжується в душі педагога і паростком Віри тягнеться до дитячих 

сердець. Та насамперед це Слово повинне бути РІДНИМ! Бо, як зазначав 

відомий український вчений, педагог, богослов Іван Огієнко, – “…тільки 

рідна мова приносить людині найбільше особисте щастя, а державі – 

найсильніші патріотичні характери”. Тому ми, вчителі української 

словесності, маємо найвищий обов’язок перед Дитиною і Україною: плекати 

в кожному маленькому “я” любов до нашої соборної літературної мови, до 

багатющої фольклорної мозаїки нашого народу, повсякчас дбати про 

чистоту Слова, його багатство і, безсумнівно, вчити дітей жити і мислити 

по-українському» [2, с. 39].  

Популяризація життя та діяльності видатних волинян, виховання 

поваги до них і на їх прикладі патріотизму, відданості рідному краю мають 

важливе значення у зміцненні національної ідентичності, формуванні 

історичної пам’яті.                   

 

Література 

1. Горик Н. 17 червня 75 років від дня народження О. Г. Ковальчук (1942) – 

заслуженого вчителя України, громадського діяча. Календар знаменних і 

пам’ятних дат Волині на 2017 рік / ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба, 

Луцьк: Терези, 2016. С. 121–127. 

2. Євгенія Іванівна Назарук, лауреат премії імені Лесі України 2005 р. Перлини 

педагогічної мудрості. Луцьк, 2007. С. 39–48. 

3. Киричук М. Г. Волинь – земля українська: навч. посіб. Луцьк: Волин. обл. 

друк., 2005. 532 с.  

4. Його ж. Естафета мужності. Рад. Волинь. 1974. 25 жовт. С. 2. 

5. Його ж. Щоб діти росли патріотами. Рад. Волинь. 1973. 20 січ. С. 2. 

6. Його ж.. І вчитель повинен навчатись. Рад. Волинь. 1966. 20 серп. С. 2. 

7. Його ж. Пошуки і дерзання – кредо педагога. Рад. Волинь. 1964. 16 трав. С. 3. 



 

209 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

8. Ковальчук О. Із дужого кореня Івана Корсака. Слово Просвіти. 2018. 8–14 

лют. С. 13. 

9. Її ж. Леся Українка: як нам стати успішним народом. Волинь-нова. 2016. 25 лют.  

10. Її ж. Хочеш бути патріотом? Почни з мови. Волинь-нова. 2015. 12 листоп. С. 5. 

11. Її ж.. За Європу у наших головах. Волинь-нова. 2014. 16 січ. С. 7. 

12. Її ж Не боріться із ЗНО, а втримайте найобдарованіших. Волинь-нова. 2013. 

16 лип. С. 7. 

13. Її ж. У чому сила патріотизму? Волинь-нова. 2012. 17 верес. С. 7. 

14. Її ж. Агатангел Кримський в школі при вивченні оновлювальних процесів 

української літератури на межі XIX–XX століть. Волинь філологічна: текст і 

контекст. Агатангел Кримський у контексті української та світової культури: 

зб. наук. праць. Луцьк: РВВ «Вежа», 2006. С. 196–201. 

15. Корецька О. 13 червня 75 років від дня народження В. С. Ревухи (1934–

1995) – українського письменника, перекладача, публіциста. Календар знаменних і 

пам’ятних дат Волині на 2009 рік / ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. 

Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. С. 56–59. 

16. Куль Л. 19 грудня 100 років від дня народження М. М. Корзонюка (1920–

1995) – краєзнавця, збирача і дослідника фольклору. Календар знаменних і 

пам’ятних дат Волині на 2020 рік / ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба, 

Тернопіль: Терно-граф, 2019. С. 236–243. 

17. Лис В. І звучить чуже слово українською. Волинь. 1994. 16 черв.  

18. Назарук Є. Славна КиЦя ШеПЧиХФоСТя, або Як вивчити українську без 

правил. Луцьк: Надстир’я, 2019. 68 с. 

19. Її ж.. Веселкові барви слова. Поетична лексикологія. Луцьк: Надстир’я, 

2017. 48 с.   

20. Її ж. Гостини в частин мови: Морфологічні казки. Луцьк: Надстир’я, 2015. 68 с.   

21. Її ж. Медунки у грудні. Луцьк: Надстир’я, 2015. 116 с. 

22. Її ж. Танець бджоли. Луцьк: Волин. обл. друк., 2010. 76 с. 

23. Її ж. Ніч на моєму плечі: поезії. Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. 64 с. 

24. Її ж. Наші юні мовознавці. Пед. пошук. 2003. № 2 (38). С. 29. 

25. Названо лауреатів. Волинь. 1994. 27 груд.  

26. Нові члени Спілки письменників. Літ. Укр. 1991. 11 квіт.   

27. Олеся Григорівна Ковальчук, лауреат премії імені Агатангела Кримського 

1997 р. Перлини педагогічної мудрості. Луцьк, 2007. С. 92–104.  

28. Олешко П. 21 травня 100 років від дня народження М. Г. Киричука (1921–

2010) – українського педагога та краєзнавця. Календар знаменних і пам’ятних дат 

Волині на 2021 рік / ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба, Луцьк: Терези, 

2020. С. 104–109. 

29. Олешко П. С. Очільник інституту в 1962–1967 рр. М. Г. Киричук. 

Пед. пошук. 2020. № 1 (105). С. 6–9. 

30. Павлюк І. Ревуха Віктор Семенович. Українська журналістика в іменах: 

матеріали до енцикл. слов. Львів, 2000. Вип. 7. С. 288. 



 

210 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

31. Пам’ять про першого голову волинської «Холмщини», видатного майстра 

перекладу досі не увічнили в Луцьку. URL: https://pravda.volyn.ua/pamyat-pro-

pershogo-golovu-volynskoyi/ 

32. Романчук Г. 17 червня 70 років від дня народження О. Г. Ковальчук (1942) – 

вчителя української мови і літератури Жидичинської ЗОШ І–ІІІ ст. Ківерцівського 

району, заслуженого вчителя України. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині 

на 2012 рік / ред.-упоряд. В. В. Бабій, Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба, Луцьк: ПВД 

«Твердиня, 2011. С. 97–101. 

33. Садівська В. М. Роль кабінету української мови та літератури ВІППО в 

педагогічній діяльності вчителя. Пед. пошук. 2015. № 1 (85). С. 60–62. 

34. Сірак І. Педагог, письменник, перекладач. Волинь. 1994. 11 черв.  

35. Тирак О. Євгенія Іванівна Назарук – учитель-словесник Лищенської 

загальноосвітньої школи Луцького району, вчитель-методист. Пед. пошук. 2008. 

№ 1 (57). С. 3.    

36. Штинько В. 31 січня 50 років від дня народження Є. І. Назарук (1967) – 

української поетеси. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2017 рік  / 

ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба, Луцьк: Терези, 2016. С. 51–56. 

 

  

https://pravda.volyn.ua/pamyat-pro-pershogo-golovu-volynskoyi/
https://pravda.volyn.ua/pamyat-pro-pershogo-golovu-volynskoyi/


 

211 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

 

 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

УДК 347.786:929 Кримський 

 

АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ –  

ЧУЖИНЕЦЬ, ЯКИЙ СТАВ УКРАЇНЦЕМ 
 

Сценарій літературного вечора 

 

Читець І  

«…Все жертвую для тебе, краю мій! 

Не зраджу я! Я весь навіки твій!..  

А чи пізнає хтось, мій рідний краю, 

Що я себе на вівтар твій складаю…» 

 

«Я не хочу бути невидимим, я прагну правдивого шляху, на котрім би міг 

попрацювати для нашого мужика, з котрим я зв’язаний і своїм походженням… 

«Родився я 1871 року 3 січня старим стилем у м. Володимирі-

Волинському. Швидко батьки мої переїхали в Київщину, та потім мені знов 

довелося прожити три роки на Волині, вже великим хлопчаком. Таким 

способом я однаково зріднився як з мовою Київщини, так і з мовою Волині. 

А з роду я зовсім не українець… 

Якби я кинув цю Москву і Лазаревський, та оселився в Києві. Жду не 

діждуся, коли це і я буду в осередку України, в громаді українофілів. Але що 

ж робити? Може бути, і мій прибуток у Москві має ту перевагу, що розвиває 

сильніше струну українську, порушує саму глибінь чувства. Не зраджу я 

тебе, Україно, твій я повіки. Як є і тепер, жадаю зблизитися з народом моїм, 

присвятити все життя своє йому». 

Моє озброєння і дужа оборона – 

То чесність з правдою: я вибрав їх собі. 

І доки мій язик не заніміє в роті, 

Вони страшенний меч ворожій цій юрбі. 

Україно, Україно, дихни, повій, на мене ароматом твого повітря, 

оживи мене!» 

Ведуча. Ці слова передають той душевний неспокій, палкі юнацькі мрії 

студента Лазаревського інституту східних мов у Москві – Агатангела 

Кримського. Свої найсокровенніші думки в цей період переливав він на 

сторінки щоденника, який зберігся у його архівах. 
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Ведучий. Походив Агатангел Кримський з міжетнічної родини: батько 

його був татарином, а мати – полячкою з Литви. Тому Агатангел 

підкреслював: «я не маю і краплини української крові в собі. А чому мене 

так тягне до цієї культури». Він доводив, що українство передусім на 

духовному рівні є визначальним. Любов до української мови йому 

прищепив Павло Житецький ще у Колегії Павла Ґалаґана, де Кримський 

навчався підлітком. Видатний український вчений-філолог, історик 

української мови Павло Житецький закохав у свій предмет свого учня, і цей 

учень поїхав учитися до Москви. І, як казав сам Агатангел Кримський, 

«найбільшим українцем я став у Москві». Там він входив у невеличкий 

гурток студентів-українофілів. Вірші почав писати українською мовою. 

Ведуча. Він принципово вважав, що необхідно спілкуватися 

українською мовою. У часи Російської імперії це було неприйнятно. 

Але Агатангел усе одно говорив українською і французькою, чим, напевно, 

дражнив своє оточення. Пізніше основною мовою не лише свого 

спілкування, а й наукової та творчої праці Агатангел Кримський свідомо 

обирає саме українську. 

Ведучий. Кримський уже в 90-х роках дев’ятнадцятого століття став 

добрим вісником небувалого наукового відродження української культури, 

виходу її на світовий рівень у багатьох царинах гуманітарних  дисциплін. 

Маючи за приклад універсалізм Івана Франка, прислухаючись до його 

щедрих, а часом критичних порад, Агатангел Кримський у багатьох науках 

став першим, а в деяких і по сьогодні – єдиним. Його поява була явищем 

унікальним, коли зважити, що Україна на той час уже мала Івана Франка, 

Михайла Драгоманова, батька української політичної думки. Особливі 

взаємини Агатангел Кримський (як і Іван Франко) мав із Михайлом 

Драгомановим. Це означає, що ці стосунки були рівні, постійні, позначені 

повним взаєморозумінням. Водночас Агатангел Кримський не сприймав 

космополітичних поглядів Драгоманова з ліберальною поливкою. 

Ведуча. Агатангел Кримський – один із найпотужніших інтелектуалів – 

був настільки сильною людиною, що можна в тому і не сумніватися. Його 

велич в інтелектуальній потузі, його велич в тому, що він свій талант віддав 

українській мові, українській літературі, українській політиці. Соломія 

Павличко, письменниця, літературознавець про нього пише: «…хоч що би 

він писав, він писав про себе, хоч що би він писав, він писав про політику. 

Безсумнівно, всі його етнографічні студії, некрологи, замітки про театр, 

сходознавчі екскурси, філологічні статті мали політичний підтекст». 

Ведучий. Він категорично не приймав поверхового українофільства. 

Мало того, він виявився більшим українцем, аніж «законнонароджені», а в 

політичних поглядах – більшим радикалом, аніж такі діячі, як, наприклад, 

Драгоманов, із котрим затято полемізував. Ось що він йому адресував: 
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«Як ви нас присилуєте любити тих, хто і в своїм лібералізмі нас за націю не 

вважає? Куди ж тут спільна праця!». Тобто Драгоманов закликав до спільної 

праці із російською культурою, російським суспільством, що категорично 

відкидав Кримський. 

Ведуча. Він ставить пряме запитання до Михайла Драгоманова: «Яким 

способом можна й треба українцям для здобуття прав і вольності (між 

іншим певне і прав національності) сполучитися з неприхильними до них 

москалями та й не потопитися при тім в “общем русском море?” Або яким 

способом перетворити російську нетолерантність в толерантність? Коли Ви 

можете дати на це пораду (та Бога ради, не загальними фразами, а точно!), 

тоді, будьте певні, ніхто Вам крім щирої подяки нічого не скаже».  

Павличко С. Націоналізм. Сексуальність. Орієнталізм: Складний світ 

Агатангела Кримського. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. С. 225. 

Ведучий. Чи не ці слова великого татарина потрібно вкласти в уста 

кожному українцю, який не відчуває себе великим українцем! Це була 

велика постать у нашій культурі, яка є найкращим прикладом для 

українців, як ставати патріотами. Але разом з тим одна із постатей, яка 

насправді – він сам це визнавав – мала дві душі: одну татарську, іншу 

українську. І ця татарська душа виявилася у його фундаментальній праці 

«Історія мусульманства».  

Ведуча. Незаперечними й унікальними є заслуги Агатангела 

Кримського у вивченні і розвитку української мови. Автор «Української 

граматики», «Нарисів з історії української мови», «Давньокиївської 

говірки», «Базисних правил українського правопису», упорядник першого 

видання «Головних правил українського правопису», він став автором 

словника живої української мови. Який розкішний урок – найкращий 

словник живої української мови для українців дає татарин! Агатангел 

Кримський і Сергій Єфремов уклали цей тритомник ще за життя. Славна 

Академія наук, біля джерел творення якої стояли Агатангел Кримський, 

Володимир Вернадський, перевидала у 2018 році славнозвісного словника 

Кримського і Єфремова. 

Ведучий. Кримський належить до найбільших українських 

мовознавців. Він першим написав історичну граматику з української мови, 

що вийшла у двох томах у Москві 1907 року. Найбільша кількість праць – 

посібники, підручники – в Агатангела Юхимовича мали прикладний 

характер. На працях ученого з українського мовознавства та 

літературознавства навчалися студенти. У праці «Українська мова , звідки 

вона взялася і як розвивалася» 1924 року подано відомості про український 

народ, його етнічну назву, розселення, говори, висвітлено історію мови. 

Також відомий своїми студіями з антропології, етнографії та 

фольклористики, написав низку досліджень з літературознавства, зокрема, 
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про І. Вишенського, Б. Грінченка, М. Драгоманова, І. Котляревського, 

Г. Квітку-Основ’яненка, І. Карпенка-Карого, О. Кобилянську, М. Коцюбинського, 

П. Тичину, Лесю Українку, Ю. Федьковича та ін. 

Читець ІІ    

Це був сон. І, хочу вірить, 

Не прогнав би я аскета. 

Але сон був добрий образ 

Долі кожного поета. 

Ти, поете, не дивуйся, 

Що тебе не дуже люблять, 

Що твої читають вірші, 

А тебе й не приголублять. 

Чи поетів, чи пророків – 

Люди хочуть лиш читати, 

А не хочуть жити разом; 

Ба не можуть і впізнати. 

Кримський А. Про віршування. Кримський А. Поезії. Київ, 1968. С. 175. 

Читець І 

Так! тільки божество бува таке блаженне! 

З любові я святий!.. святе моє кохання! 

І де ж на світі є хтось інший, окрім мене, 

Щоб мав такі, як я, шляхетні почування? 

Хай скептики речуть: «Є тисячі! стидався б! 

Твої чуття ні кращі, ані гірші...» 

А я, мов гімназист, що вперше закохався, 

Із пафосом пишу наївно щирі вірші. 

Кримський А. «Так! тільки божество…» Кримський А. Вибр. твори. 

Київ,1965. С. 29–30. 

Ведуча. Агатангел Кримський – людина енциклопедичного масштабу 

знань. Він очолював Інститут наукової мови. Українці в 20-ті роки минулого 

століття видали понад 15 словників. І в тому, що наукова мова розвивалась 

активно в ХХ столітті, величезна заслуга Агатангела Юхимовича. 

Ведучий. Омелян Пріцак, учень Кримського, світового імені історик, 

свого часу писав, що його вчитель був «дуже яскравий представник 

європейського “fin de siecle” – становить певний виняток в українській 

інтелектуальній історії, і, властиво, не ввійшов у її канон. Через подиву 

гідну активність Агатангела Кримського в багатьох ділянках 

(орієнталістика, славістика, політика, публіцистика, література, націологія) 

спадщина його надзвичайно важко піддається цілісному аналізові. До того 

ж тут маємо справу з украй суперечливою, складною особистістю, 
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занурення у внутрішній світ якої вимагає від дослідника ґрунтовних знань 

у галузі психології та психіатрії». 

Павличко С. Націоналізм. Сексуальність. Орієнталізм: Складний світ 

Агатангела Кримського. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2000. С. 5. 

Ведуча. Феномен Кримського мав свої цілющі джерела. Це щедрий і 

багатогранний талант, природна схильність до засвоєння іноземних мов, 

оскільки володів трохи не сотнею мов і діалектів, а також мав енциклопедичні 

знання, чіпку пам’ять, одержиму працьовитість (за письмовим столом – по 

18 годин на добу). Після стажування в арабських країнах Агатангел 

Кримський працює на кафедрах арабської філології та східної історії в 

Лазаревському інституті східних мов, 1900 року – професором. У «Трудах по 

востоковедению», які видавав інститут, чимало монографічних томів 

складають праці Кримського. Як найавторитетніший сходознавець він 

написав понад триста статей для енциклопедії Брокгауза і Ефрона та майже 

усі статті про літературу та культуру сходу для словника Граната. 

Ведучий. Вражає діапазон його наукових інтересів і сфера досліджень. 

Агатангел Кримський – один із найвизначніших світових мовознавців і 

дослідників історії та культури Сходу, визнаний авторитет і експерт в галузі 

санскриту, семітології, східних і західних мов. Лише сходознавча творча 

спадщина Кримського складає 26 томів. Він – автор першої в світі історії 

арабської літератури в 5 томах, 4-томної «Історії Туреччини та її 

письменства», «Історії Персії та її письменства», «Історії мусульманства», 

«Історії арабів і арабської літератури», автор сходознавчих праць із 

арабістики, тюркології, іраністики, візантійської культури, оглядів 

сирійської й абіссинської літератур, статей про роль слов’янського 

елементу в Османській імперії, робіт з історії хозарів, Криму та ін.  

Ведуча. По суті, Кримський один створив українське сходознавство. 

Ще на початку наукової кар’єри він поставив собі за мету відкрити рідному 

народові досягнення східної цивілізації. У наш час його дослідження в 

галузі арабістики послужили для налагодження контактів незалежної 

України з арабським світом. Завдяки Кримському заговорили українською 

мовою легендарні Фірдоусі, Сааді, Румі, Гафіз, Омар Хаям, між перекладами 

зустрічаємо вірші Гейне, Байрона, Авіценни. Поряд із визначними стоять і 

невідомі поети, однак варті українського перевтілення. 

Читець ІІ  

Не цвітуть укупі рожа та нарцис: 

Мудрість і багатство – все ідуть врозріз. 

Мудреці здебільша – бідні бідняки; 

Багачі здебільша – дурні дурняки. 

 Мудросте-науко! Гарная перлино! 

 Хоч сама безцінна, всім даєш ти ціну. 
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 Що мені з тобою бідність і харпацтво? 

 Що мені без тебе скарби та багатство? 

 Сам на сам з тобою – я не на безлюдді. 

 А без тебе – дико в тисячному гурті. 

Кримський А. «Не цвітуть укупі рожа та нарцис». Кримський А. Вибр. 

твори. Київ, 1965. С. 126. 

Читець І. А це – славетний перський поет ХІV ст. Гафіз в інтерпретації 

Агатангела Кримського: 

Знову прийшов для весняного саду 

Час молодечий, блискучий. 

Радісну звістку про рожу-красуню 

Вчув соловейко співучий. 

Тільки коханню престоли будуймо… 

Любонько! Місяцю ясний! 

Виступи з пітьми й засяй на престолі, 

Наче той Йосип Прекрасний! 

Лоб з-попід кучерів світить, як місяць.  

Брови – стрілецькії луки, 

Дихають амброю, з глузду збивають… 

Не задавай мені муки!.. 

Кримський А. «Знову прийшов для весняного саду». Кримський А. Вибр. 

твори. Київ, 1965. С. 269–270. 

Читець ІІ. А це – із творів, об’єднаних у цикл «Гедоніка»: 

Хто кохає, хай п’яніє 

Од кохання-божевілля! 

Хай любісінько шаліє 

В чаді вічного похмілля. 

Де тверезі міркування, 

Там утіха не утіха. 

А сп’яніють почування – 

Будь що буде! Геть до лиха! 

Кримський А. «Хто кохає, той п’яніє…» Кримський А. Поезії. Київ, 1968. С. 229. 

Ведучий. «Агатангел Кримський – високооригінальна поява в нашій 

літературі. Чи пише він чисто філологічні статті, чи літературні критики, чи 

прозові оповідання, чи поезія – всюди він вносить своє власне я в такій мірі, 

як мало котрий наш письменник», – зазначав Іван Франко 1902 року в 

рецензії «Екзотичні поезії» на першу збірку поезій «Пальмове гілля». 

З прозових творів Кримський видав збірку «Повістки і ескізи з українського 

життя», «Бейрутські оповідання», роман «Андрій Лаговський».  

Ведуча. Оповідання «Сирота Захарко», через яке царська цензура 

вилучила «Повістки і ескізи з українського  життя», закінчується словами 
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письменника: «Рідна моя Україно, розшарпаний мій краю! Коли ж тобі 

розвидниться? Коли вже зазоріє світло правди і Захарові, і цій невченій 

пані, і цьому вченому паничеві – українолюбцеві? Коли? Коли?!..» 

Читець І  

Поезіє! супутнице моя! 

Ти – теплий, животворний промінь сонця.  

Ти – тихий місяць, що в тюрмі сія  

З закуреного, темного віконця. 

Як попадався я в буденний бруд, 

Робила ти одно з великих чуд: 

Ховала все під фантастичним флером, 

Як під сріблястим, місячним етером. 

В важкі хвилини скорбі та недуг  

Я тихо йшов, куди гляділи очі, 

І слухав, як шумить діброва-луг, 

А синє море піною клекоче. 

Дивився я на низку диких гір, 

Що їх боки обріс кудлатий бір; 

На скелях, зверху, тріпотіли хмари... 

 Ах, душу переймали ніжні чари! 

Для мене голос серця – все святе, 

А вам за психопатію здається... 

Не стану ж думать, як ви назвете 

 Мої пісні, що випливли із серця! 

Коли в поета щиро ллється спів, 

Дак що йому ваш сміх або ваш гнів?!  

Не божевілля в тім! не неморальність! 

 Що з серця йде, то правда й ідеальність. 

Кримський А. «…Поезіє! супутнице моя!..» Кримський А. Вибр. твори 

Київ,1965. С. 29-30. 

Читець ІІ  

Як радіє душа, як спокійно в груді – 

Не складаю я вірші тоді. 

Щастя – вільна газеля: тіка од клейма. 

Скажеш голосно: «Щастя!» – вже щастя й нема. 

 А нудота – боа: заціпила – й держить. 

Ти б мовчав, – та не можна!.. Щемить! 

Вірші – вигуки з болю, бо легше стає, 

Як вигукуєш ними боління своє. 

Кримський А. Про віршування. Кримський А. Поезії. Київ, 1968. С. 175. 
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Ведучий. Агатангел Кримський був поціновувачем української 

літератури, захоплювався творчістю Івана Котляревського, Григорія Квітки-

Основ’яненка, Ольги Кобилянської, Михайла Старицького, Івана Франка. 

Виокремлює такими словами постать Шевченка: «найбільше світило 

української поезії, поет, що, каже Костомаров, – співав так, як співав би сам 

український народ тоді, коли дійшов би найвищої міри свого духовного 

розвитку». Він перекладає і друкує деякі твори Кобзаря турецькою мовою. 

Особливу цінність складає його наукова праця «Народні легенди про 

Шевченка» і «Пісня про Шевченка». 

Ведуча. Коли царат заборонив святкування 100-річчя з дня 

народження  Кобзаря, Кримський організовує у Москві, де він працював, 

низку Шевченкових вечорів, на яких поряд з українськими вченими, 

студентами були присутні росіяни, діячі російської культури. На вечорі 

звучали пісні на слова Кобзаря. Шевченку Кримський присвятив свій вірш 

«Тарасове свято на чужині». 

Читець ІІ 

В дальній Кавказчині, в краї чужому, 

Мріється рідная хата: 

Свята найбільшого ми дочекались, 

Нашого любого свята. 

Русь-Україна сьогодні справляє 

Пам’ять своєму пророку. 

Ми із чужини так само возносим 

Славу сердечну, глибоку. 

Згадуєм сумно за рідну Вкраїну, 

Повну принади землицю, 

Повну ланів і гаїв, і садочків, 

Повну краси чарівницю. 

Згадуєм сумно за рідну Вкраїну, 

Повну злигоднів селянських, 

Повну насильства, одчаю та муки, 

Повную лютощів панських. 

Нене-голубко! До тебе я лину: 

Тут я чужий-чужениця. 

Аще забуду тя, Єрусалиме, 

Будь ми забвенна десниця! 

Хай до гортані язик мій прилипне, 

Скоро тебе позабуду 

І в чужині одіб'юся од служби 

Нашому рідному люду! 

Батьку Тарасе! Ти чуй присягання: 
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Ми, українськії діти, 

Матір і бідного меншого брата 

Будем повіки любити. 

Будем боротися, їх визволяти 

З пазурів сина едома! 

Каже надія: діждемся напевне 

Вільного рідного дома. 

Кримський А. Тарасове свято на чужині. Кримський А. Вибр. твори. Київ, 

1965. С. 73. 

Ведучий. Агатангел Кримський підтримував дружні стосунки з 

Миколою Лисенком, Людмилою Старицькою-Черняхівською, Людмилою 

Яновською і багатьма іншими визначними діячами нашої культури, яких 

об’єднував на захист українського слова, українського театру, української 

музики.  

Про Кримського як великого вченого говорить і його власна 

бібліотека, яка налічує понад тридцять тисяч книг. Квартира його мала дві 

кімнати і кухню, де усі стіни були максимально використані для полиць із 

книгами та для шаф, де знаходилися його колекції грамофонних платівок 

(Агатангел Юхимович був великим шанувальником і знавцем оперної 

музики). 

Ведуча. Світлою сторінкою в житті Агатангела Кримського була його 

багаторічна дружба з Лесею Українкою. Їм було по 16, коли вони 

познайомилися. Вона в ньому знайшла щирого друга, – він її безнадійно 

кохав. У дванадцятитомному Зібранні творів Лесі Українки видрукувано 

десять її листів до Кримського (його листи до Лесі не збереглися). Їх аналіз 

свідчить про теплі стосунки. Леся звіряє йому свої плани, мистецькі 

секрети, критично оцінює його твори. На знак пошани до вченого поетеса 

присвячує йому свою поему «В катакомбах». У житті вони дуже рідко 

бачилися, зустрічі були дуже короткими і лише декілька днів на Кавказі 

вони провели разом. 

Ведучий. Для нащадків залишилась його стаття «Із спогадів щирого 

друга» і переклад з Ростана вірша про Далеку Царівну, яку любить без надії. 

Згадаймо, що й Леся Українка в одному з  листів порівнювала себе з 

Далекою Царівною, бо останні роки майже не жила в Україні. 

Читець І. «Шановний добродію! 

Або краще незнайомий дорогий товаришу! Не здивуйте, що я 

непрошена, озиваюсь до Вас. Я давно бажала написати до Вас, та через 

пошту не випадало, а оказії досі не траплялося. Мені хотілось висловити 

Вам, як глибоко пройняв нас (мене і мою дядину Драгоманову) той щирий, 

повний глибокої туги лист, що Ви писали Павликові, довідавшись про 

смерть мого дядька. Справді, багато було тоді листів співчуття, щирих, 
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хороших листів, але такого, як Ваш, не було, се, власне, наче рідний син 

писав про втрату коханого батька. (…) Ми читали той лист у Болгарії, але 

враження від нього живе у мене досі. Сім’я дядькова плакала ревне, 

читаючи, проте казала, що такі листи потішають, наскільки це можливо, у 

такій тузі». 

Українка Леся. Зібр. творів: у 12 т. / ред. кол.: Є. С. Шабліовський та ін. 

Київ: Наук. думка, 1978. Т. 10: Листи (1876–1897). 544 с.  

Лист Л. Косач до А. Ю. Кримського від 19 листопада 1895 р. Київ. 

Читець ІІ 

Обняти білявку, стиснути чорнявку, 

Та й так їх кохати – не дивно! – 

А я – так кохаю, кого і не знаю: 

Далеку Царівну. 

Хто вірний для любки, бо тиска їй руки 

Та полу цілує – се легко! – 

Не можу я й зріти, а буду любити 

Царівну Далеку. 

Бо се – щось високе, бо се –щось глибоке: 

Любить, хоч не люблять вас рівно; 

Над всякую міру кохаю я щиро 

Далеку Царівну. 

Любить без надії… Ховати лиш мрії… 

Самісінькі мрії…– чи легко? – 

Не мріти ж – не жити! – не кину любити 

Царівну Далеку. 

Кримський А. «Обняти білявку, стиснути чорнявку...» Кримський А. 

Поезії. Київ, 1968. С. 83. 

Читець І. «Написала я недавно одну невелику драматичну поему і 

хотіла б присвятити її Вам, але то в тім разі, якщо вона Вам до душі припаде, 

а не так тільки, “нічого собі” здасться. Я занадто горіла, як її писала, і її ідея 

занадто мені близька, щоб я присвячувала її тому, хто буде для неї “ні 

гарячий, ні холодний”. Будьте їй ворогом або другом і скажіть мені щиро, 

що і як Ви про неї думаєте (отак, як я про Ваш роман сказала)». 

Українка Леся. Зібр. творів: у 12 т. / ред. кол.: Є. С. Шабліовський та ін. 

Київ: Наук. думка, 1978. Т. 12: Листи (1876–1897). 544 с.  

Лист Л. Косач до А. Ю. Кримського від 16 листопада 1905 р. Київ. 

 

«Тепер ще дещо про мої “Катакомби”. Я дуже рада, що Ви їх уподобали 

(ет, вийшла банальна фраза про зовсім небанальне почуття!). Ні, справді, як 

би се сказати? Мені було б смутно, якби Ви їх не вподобали. А тепер ся річ 

буде Вашою, і мені се радісно, бо я так хотіла. Що ж до Вашої критики, 
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то дозвольте мені трошки поборотися з Вами, і то об’єктивно (хоча і 

суб’єктивне почуття може від сього поглибшати)». 

Українка Леся. Зібр. творів: у 12 т. / ред. кол.: Є. С. Шабліовський та ін. 

Київ: Наук. думка, 1978. Т. 12: Листи (1876–1897). 544 с.  

Лист Л. Косач до А. Ю. Кримського від 9 лютого 1906 р. Київ. 

Читець ІІ. «Згадуючи все те і Ваш теперішній лист, думаю я собі: чим, 

справді, могла я з’єднати таку прихильність? Невже Вам могли так 

припасти до серця мої вірші, коли Вам одкрите ціле море світової поезії, – 

адже в ньому всі мої друковані і недруковані думи і мрії мусять зникнути, 

мов крапля води дощової! Я, з моїм виключно безбарвним життям, з моєю 

отруєною душею, маю бути “сонцем”? Ідеалізуєте, дорогий товаришу!» 

Українка Леся. Зібр. творів: у 12 т. / ред. кол.: Є. С. Шабліовський та ін. 

Київ: Наук. думка, 1978. Т. 11: Листи (1876–1897). 544 с.  

Лист Л. Косач до А. Ю. Кримського від 8 лютого 1901 р. Київ. 

 

Трохи більше, як через п’ять літ, 27 жовтня 1911-го, Леся напише 

Вченому з Грузії: «Ваші слова на тифліському пероні я добре чула і думала: 

“Навіщо ся щира людина так мучить себе самохіть?” Я й тепер не тямлю, що 

заважало нам тоді частіше та довше бачитись? Невже посміхи Ваших 

тодішніх приятелів над нашою приязню? (Ви щось говорили мені про те в 

Тифлісі). От уже можу сказати, що до того преславного пана «Qu’en dira-t-on» 

мені тоді (та й завжди) не було ніякого діла, тим більше, що він ніколи не 

надгороджує за подавані йому жертви. 

Ну та то вже tempі passati, а тепер Ви мусите колись приїхати до мене, 

власне приїхати, а не прожогом заскочити, як-то звичайно. Я думаю, Вам не 

буде у мене погано; правда, я не маю ні “жовтогарячих килимів”, ні “кубка з 

яшми”, щоб Вам пригостити, але ж зате коло мене немає “Хуси” [натяк на 

негативного персонажа одноактівки “Йоганна, жінка Хусова”. – І. О.], а єсть 

добрий та уважний друг, що вміє шанувати і моїх приятелів, і мою приязнь». 

Українка Леся. Зібр. творів: у 12 т. / ред. кол.: Є. С. Шабліовський та ін. 

Київ: Наук. думка, 1978. Т. 12: Листи (1876–1897). 544 с.  

Лист Л. Косач до А. Ю. Кримського від 27 жовтня 1911 р. Київ. 

Ведуча. Творче життя Агатангела Кримського поділяється на два 

періоди: московський, довгий (29 років, 1889–1918), та київський, 

коротший (24 роки, 1918–1941).  

Особливою сторінкою в біографії великого вченого є його діяльність в 

Українській академії наук. У червні 1918 року гетьман Павло 

Скоропадський видав розпорядження про створення Комісії до вироблення 

законопроєкту про заснування Української академії наук у Києві. Головою 

комісії було призначено академіка Володимира Вернадського, який 
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запросив до комісії насамперед Кримського. З великою радістю він прийняв 

це запрошення, бо завжди мріяв повернутись на Україну. 

Ведучий. За короткий час було підготовлено статут Академії, 

14 листопада наказом гетьмана призначено 12 академіків. Першим 

президентом УАН глава держави назвав Володимира Вернадського, а він 

запропонував своїм колегам на т. зв. неодмінного секретаря Агатангела 

Юхимовича (схвалено одноголосно таємним голосуванням). На цій посаді 

він пропрацював 10 літ. 

Ведуча. Ці роки були золотою добою української науки. Це був той 

недовгий період, коли книги випускалися у світ без цензури. Праці зі 

штампом: «Дозволяється випускати у світ. Неодмінний секретар Академії, 

академік А. Кримський» викликали довіру науковців світу. Це ім’я 

гарантувало високий рівень. 

Ведучий. Важкими були для науковців роки громадянської війни і 

перші повоєнні. Не всі витримували холод і голод Києва, виїжджали, 

шукаючи собі кращого життя. Виїхав із Києва і Вернадський. Власне, увесь 

тягар по академії лягав на Агатангела Юхимовича, і тому в Києві жартома 

називали академію не українською, а «Кримською». 

Читець І              

Весна! Берізку сонце посережить, 

а вітер – свій в зелене вмочить квач… 

Біжи! Їжак з гори скотивсь, як м’яч… 

І дивиться за цим і пильно стежить – 

поет, учений, громадський діяч, 

що всім єством народові належить 

Руїни. В них мов гротик, 

провал кудись. Закохані стоять. 

Вона: Мене ж ти будеш пам’ятать? 

А він: Навік я твій! «У тебе ж ротик – 

це джерело безсмертя…» Прочитать 

тобі Гафіза? З Кримського екзотик! 

Ах, ці слова всю душу схвилювали 

ученому! – Виходить, що мене 

читають? – він прошепотів. – Одне 

іще б зробити – щоб топази й лали 

Нізамі показати!.. (Про ясне 

пташки тут раптом щось защебетали.) 

Якраз ось лист прийшов з Азербайджану 

та з рідних місць із України – п’ять. 

Засвічує він світло. Прочитать, 

що пишуть там!.. – Про відкриття урану… 
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Про гелій два… Вже ніч. Пора і спать. 

Бо завтра ж – академія кохана. 

Тичина П. А. Є. Кримський (Яким він уявляється авторові строф оцих). 

Тичина П. Поезії. Київ: Наук. думка, 1984. Т. 2. С. 141–142. 

Ведуча. Але прийшли трагічні, страшні 30-ті, роки репресій. Почалася 

планова ліквідація фундаментальної української науки – як науки на 

високому світовому рівні, як бази окремої високої національної культури. 

Гірка чаша випала і на долю А. Кримського: його було усунено від праці 

свого покликання. Мусив стати свідком, як одна за одною ліквідовуються 

створені ним з таким трудом і любов’ю сходознавчі установи і, зокрема, 

його гордість – Історично-філологічний відділ Академії. Остання його 

наукова праця в УАН вийшла у 1930 р., йому заборонили мати аспірантів.  

Ведучий. Агатангел Юхимович глибоко переживав ліквідацію справи 

усього свого життя та становище «опального» академіка. Він, що працею 

десяти років поставив на ноги своє улюблене дитя, Академію наук, де він 

усіх знав і всі його знали й шанували, потрапив до класу паріїв, якого «не 

помічали» недавні колеги. Вчений тяжко потерпав від такого становища не 

тільки морально, але й бідував матеріально. Як відзначала Наталя 

Дмитрівна Полонська-Василенко, історик, археолог, архівіст: «Його старе 

вбрання звертало на себе увагу навіть у Києві, де більша частина 

інтелігенції ходила в злиденному одязі». 

Ведуча. Життя вченого дещо поліпшилось лише у 1939 році, коли було 

приєднано Західну Україну. Тепер академік знадобився владі. Його 

посилають до «визволених земель» як корифея української радянської 

науки – живим доказом її високого рівня. І справді, кожна з його подорожей 

до Львова сприймалася там, як велике свято, Агатангел Юхимович – як 

тріумфатор. Саме у Львові Кримський познайомився зі своїм останнім 

аспірантом, а з часом сходознавцем міжнародного рівня і гідним 

продовжувачем справи його життя – Омеляном Пріцаком.  

Нова весна!.. Нове життя – народу. 

Та не мені. 

Минув мій вік. Не я складу вже оду 

Новій весні. 

Бабуся-смерть мені шепоче втішно 

Про іншу путь: 

– Ходи до мене! В мене так затишно! 

Тебе всі ждуть. 

Всі ждуть тебе – і батько, й мати, й друзі, 

Кого любив. 

Хіба не чуєш? Мов вітрець у лузі, 

Їх тихий спів: 



 

224 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

До нас пора! Покинь життя недуже! 

Покинь ярмо! 

Ждемо тебе, наш сине, брате, друже! 

Ждемо!.. Ждемо!.. 

Кримський А. «Нова весна!.. Нове життя – народу. Кримський А. 

Художня проза. Літературознавство і критика. Київ, 1972. Т. 2. С. 141–142. 

Ведучий. Проте репресивні органи тоталітарної влади не забули про 

опального академіка. Вже через пів року після всенародного відзначення 

70-літнього ювілею вченого і нагородження його орденом Трудового 

червоного прапора (15 січня 1941 р.), в липні, його безпідставно 

заарештували за сфабрикованою справою про участь у неіснуючій 

націоналістичній організації «Спілки визволення України». 

Ведуча. Закінчив свій життєвий шлях А. Кримський у тюремній лікарні 

25 січня 1942 р. в місті Кустанай у далекому Казахстані – гідно, як жив. Можна 

тільки повторити слова журналіста Івана Ільєнка: «Слід віддати належне 

Агатангелу Юхимовичу, який, незважаючи на похилий вік і недугу, знайшов у 

собі сили, вичерпав їх останній запас, але не піддався, не обмовив ні себе, ні 

товаришів, достойно доніс свій тяжкий хрест на Голгофу народної покари». 

Ільєнко І. «Хватальна евакуація: за слідчою справою А. Кримського». 

Літ. Україна. 1990. 25 жовт. № 43. 

Ведучий. Соломія Павличко у книзі «Націоналізм, сексуальність, 

орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського» зазначала, що дехто з 

допитаних (авторка якраз підкреслила – допитаних, а не опитаних) 

відмовився від своїх попередніх свідчень проти вченого, заявивши, що дали 

ті покази під тиском НКВС. Інші (зокрема один із колишніх фігурантів «СВУ» 

мовознавець Всеволод Ганцов, Марія Бойко, науковці Тауфік Кезма, 

Катерина Дорошенко, Павло Бондаренко та ін.) також підтвердили 

лояльність А. Кримського до влади.  

Павло Бондаренко – професор Київського державного університету – 

так охарактеризував Агатангела Юхимовича: «Любив ділитися своїми 

спогадами про початок своєї наукової діяльності, про студентські літа, про 

період захоплення поезією… Любив оповідати в деталях про народження 

видатних творів української літератури – “Лісова пісня” Лесі Українки, “Хіба 

ревуть воли…” Панаса Мирного. В цих розмовах Агатангела Юхимовича 

яскраво виявлялася його виняткова ерудиція, глибоке знання української 

мови, літератури, любов до народу і його культури. Я жодного разу не чув 

висловлювань Кримського ні публічно, ні в приватних розмовах, які були б 

антирадянські, націоналістичні. Він зажив виняткової любові всіх, хто його 

знав і спілкувався з ним. Знаючи 45 різних мов, Агатангел Юхимович 

був сорока п’ятьма ходячими словниками, завжди доступними кожному 

бажаючому поговорити з ним». 
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Ведуча. 8 травня 1957 року постанову УНКВС по Кустанайській області 

від 3 лютого 1942 року про припинення справи проти А. Кримського «у 

зв’язку зі смертю» скасовано, а мотив припинення перекваліфіковано на: 

«за відсутністю складу злочину». 

Ведучий. Посмертна реабілітація академіка зробила можливим 

публікацію його книг та досліджень, присвячених ученому. 1965 року 

видавництво «Дніпро» здійснює видання вибраних творів Агатангела 

Кримського. Через три роки у «Радянському письменнику» (нині 

«Український письменник») виходить збірка його поезій. У 1971-му (знову в 

«Дніпрі») – «Пальмове гілля». Нарешті, впродовж 1972–1973 років видано 

п’ятитомне зібрання творів, куди увійшли оригінальні вірші, поетичні 

переклади, художня проза, публіцистика, наукові праці та листи вченого. 

Ведуча. Освоєння багатющої творчої, наукової та епістолярної 

спадщини академіка відбувалося в ті роки й у всесоюзному масштабі. 

1975 року в Москві опубліковано «Письма из Ливана (1896–1898)». У 1981-му 

в Баку побачило світ дослідження «Низами и его современники», яке 

готувалося до видання ще 1941 року, але не було опубліковане у зв’язку з 

війною та арештом автора. Літературознавчі студії, присвячені вченому, 

представлено в 1960–1980 роках роботами Олега Бабишкіна «Агатангел 

Кримський. Літературний портрет», Казимира Гурницького «Кримський як 

історик», 1980). У 1972 році видано бібліографічний покажчик творів 

академіка, а в 1974-му – матеріали ювілейної сесії до 100-ліття від дня 

народження вченого «А. Ю. Кримський – україніст і орієнталіст». 

Ведучий. 1990-ті роки відзначалися помітним пожвавленням інтересу 

до Агатангела Кримського. 1992 року у «Веселці» вийшла збірка арабських 

казок «Краса у розумі» в його записах. Упорядкував їх відомий дослідник 

спадщини вченого професор Михайло Веркалець, перу якого належить 

низка книг, присвячених його постаті й науковій роботі. 

У жовтні 1991 року збулася й мрія Агатангела Юхимовича про заснування 

(під егідою Академії) Інституту сходознавства. Установу було названо його 

іменем. До 125-річчя від дня народження вченого у Звенигородці, де він 

мешкав багато літ і звідки проліг його останній мученицький шлях, проведено 

І Міжнародні сходознавчі читання ім. А. Кримського, участь у яких узяли 

орієнталісти з України, Росії, США, Франції, Англії, Туреччини, інших країн. 

З того часу такі читання проводяться щороку. Встановлено також премію 

імені Агатангела Кримського НАН України. Окрім того, Інститут провадить 

активну видавничу діяльність.  

Геній не підвладний часові. Справа Агатангела Юхимовича Кримського 

не загинула. Вона живе і плідно розвивається у самовідданій праці його 

послідовників. 
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Ведуча. Оскільки Агатангел Кримський – уродженець Волині, цілком 

природним є інтерес до постаті Академіка, його наукового та літературного 

доробку в Лесиному краї. Іменем А. Кримського названо педагогічний коледж 

у Володимирі-Волинському, де народився учений. На фасаді встановлено 

меморіальну дошку, а навпроти центрального входу – погруддя вченого 

роботи львівського скульптора Євгена Дзиндри. 26–27 січня 2006 року в 

Луцьку та Володимирі-Волинському відбулася Міжнародна науково-

теоретична конференція «Агатангел Кримський у контексті української та 

світової культури», присвячена 135-річчю від дня його народження. 

Ведучий. У 2007 році в Луцьку з’явився друком збірник наукових праць 

«Агатангел Кримський – учений, письменник, українець» (упорядник Ніна 

Данилюк, нині доктор філологічних наук, професор). Серед його авторів – 

науковці Інституту української мови, Інституту сходознавства імені 

А. Кримського НАН України, Української академії друкарства, Волинського 

державного університету імені Лесі Українки, Волинського краєзнавчого 

музею, викладачі Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені 

А. Ю. Кримського. 

Ведуча. 1992 року на Волині засновано обласну літературно-мистецьку 

премію імені Агатангела Кримського. Ініціаторами її присудження стала 

обласна письменницька організація, а обласна державна адміністрація (тоді – 

представник Президента) цю пропозицію підтримала. Першим лауреатом 

став Йосип Струцюк. Усього за 29 років існування премії відзначено 

38 номінантів. 

Ведучий. Легендарному землякові присвятили свій фільм волинські 

телевізійники. У його створенні журналістам допомогли науковці Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка, Інституту сходознавства НАН України, 

обласного краєзнавчого музею, працівники Волинського академічного 

українського музично-драматичного театру та інші.  

Життя Агатангела Кримського – суцільний трудовий подвиг, гідний 

подиву і найглибшої пошани.   

Читець ІІ             

Ні, струні українській в Москві не співати, 

Тільки плач її чути хотіли б у ній. 

Як же треба в душі берегти своє свято, 

Щоб сказати отак: «Україно, я твій!» 

  Почуттів глибина, давнина, диво-Київ, 

  Володимир-Волинській в імлі голубій, 

  Болю змії і сивий сувій ностальгії 

  Спалахнули вогнем: «Україно, я твій!» 

В чорні діри не впали, не згасли на вітрі, 

Б’ють росою у вічі нікчемності злій, 



 

227 
 

Агатангел Кримський і Волинь 

Малороса і покруча б’ють по макітрі 

Ці палючі слова: «Україно, я твій!» 

  Щойно лиш Воскресіння Вкраїни збулося, 

  Та її розпинають пілати нові. 

  Ранок волі наш чорні косуркіси косять, 

  Та цього не зітнуть: «Україно, я твій!» 

Як же важко, повільно із нас витікає 

Лицемір’я, продажності, ницості гній, 

Та заміни, одміни і тліну немає 

Цій струні золотій: «Україно, я твій!» 

  І допоки ще поле вкраїнське не наше 

  І нечистою силою дихає Вій, 

  Хай Великоднем сяє, звучить «Отченашем» 

  Дух живий наших дум: «Україно, я твій!» 

Гей В. Українська струна. Гей В. Зоря з криничної води: поезії. Луцьк, 

2002. С. 45–46. 
Укладачі:  
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С. 182–183. 

Кримський А. Тарасове свято на чужині / А. Кримський // Література 

рідного краю : Волинь. 5-6 кл. – Луцьк, 1999. – С. 62. 

Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася / 

А. Кримський // Історія української мови : хрестоматія. – Київ, 1996. – С. 16–37. 

 

Агатангел Кримський – вчений, письменник, народжений на Волині 

ІІ розділ 

Агатангел Кримський – учений, письменник, українець : зб. наук. пр. / 

упоряд. Н. Данилюк. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 128 с.  

 А. Ю. Кримський – україніст і орієнталіст : (матеріали ювілейної сесії 

до 100-річчя з дня народження). – Київ : Наук. думка, 1974. – 173 с.  

 Волинь філологічна : текст і контекст. Вип. 1 : Агатангел Кримський у 

контексті української та світової культури. – Луцьк : Вежа, 2006. – 255 с.  
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Поет, філолог, лінгвіст – видатний діяч світу 
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УДК 347.786:929 Кримський 

 

ВОЛИНСЬКЕ КОРІННЯ РОДУ І СЛОВА 

 

Сценарій відеовечора до 150-річчя від дня народження  

Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942),  

українського сходознавця, історика, мовознавця, літературознавця, 

фольклориста, етнографа, письменника, перекладача, славіста 

 

І ведучий.  Про вчених виняткової ерудиції, працелюбності та 

безмежно глибокої думки зазвичай кажуть: «Це ж не людина, а повноцінна 

наукова установа!». Здебільшого це – перебільшення. Але коли йдеться про 

дійсно феноменальну постать Агатангела Юхимовича Кримського, 

всесвітнього масштабу сходознавця, видатного історика, філолога, етнографа, 



 

234 
 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу 

філософа, організатора української науки, талановитого поета – то можемо 

впевнено стверджувати: він справді міг замінити дослідницький інститут! 

Демонструється відео 

Люди Свободи. Агатангел Кримський / каналом UA:Перший, Укр. ін-

том нац. пам’яті. YouTube. Дата публікації: 22.08.2016. Мультимедійні дані 

(01 хв. 08 сек.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=mJSjCyUuTos (дата 

звернення: 05.01.2021). 

ІІ ведучий. Агатангел Кримський був творцем українського 

сходознавства й одним із найкращих знавців української мови, яку вважав 

рідною, хоча не був етнічним українцем. Перед його талантом літературного 

критика, письменника і публіциста схилялися українські й російські 

письменники: Іван Франко, Михайло Драгоманов, Антон Чехов та інші. 

Демонструється відео (до 2 хв 54 с) 

Агатангел Кримський | Пишемо історію : [сюжет UATV]. YouTube. Дата 

публікації: 17.09.2018. Мультимедійні дані (14 хв. 49 сек.). URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA, вільний (дата звернення: 05.01.2021). 

І ведучий. Його постать та доля – досі в епіцентрі досліджень і 

суперечок. У книзі письменника й філософа Ігоря Ольшевського «Агатангел 

Кримський: поклик Сходу» розкривається подвижницький, страдницький 

життєвий та творчий шлях уродженця Волині. Автор розповідає, що вперше 

прізвище Кримського він почув ще у першому класі, натрапивши на 

переклади Хаямових рубаїв Агатангела Юхимовича. Ідею створення книги 

виношував давно, а коли узагальнив матеріал, Ігор Едилович вирішив, що 

багато цікавого не увійшло до праці, і придумав безліч персонажів, різних за 

національністю, віком, релігійними та політичними переконаннями, які по-

різному відкриють постать ученого. 

ІІ ведучий. Книгу надруковано в Луцьку видавництвом «Терен» у 

2012 році. В 2016-му спеціально для е-перевидання на сайті «Мислене 

древо» автор доопрацював текст, який можна вважати другим, 

виправленим виданням. 

Читець. «Що ж до Агатангела Кримського, друге наближення до цієї 

непересічної постаті не лише в українському, а й у світовому масштабі 

відбулося через моє відкриття Павла Тичини як поета. Саме у виданні 

“Шкільної бібліотеки” я вперше прочитав присвячений Академіку вірш 

Павла Григоровича, з якого довідався, що Агатангел Юхимович був 

сучасником Івана Франка й Лесі Українки, перекладав Гафіза та Нізамі … 

словом, що це був видатний “поет, учений, громадський діяч”… 

…“Відчайдушні 1990-ті” відзначилися, як відомо, утворенням на руїнах 

СРСР Співдружності Незалежних Держав, зміною політичної орієнтації... Хоч 

як дивно, але саме тоді – під шумок тотального викриття та розвінчання 

поваленого ладу – було зроблено спроби підняти завісу над обставинами 

https://www.youtube.com/watch?v=mJSjCyUuTos
https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA
https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA
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трагічних смертей багатьох діячів творчої інтелігенції, зокрема української, 

у 1930-ті – 40-ві роки. 

Це повною мірою стосувалося й Агатангела Кримського, адже 

з’явилися статті “Хватальна евакуація” Івана Іллєнка, “Як загинув Агатангел 

Кримський?” Миколи Сороки, “Для багатьох він був розрадою” Елли 

Циганкової, було розсекречено справу Миколи Левченка – учня й названого 

сина Академіка. Тож відгукнувшись на прохання тодішнього голови 

Волинської письменницької організації Василя Гея й працюючи над 

статтею “Добровісник” для спілчанського альманаху “Світязь”, я вже знав 

про страдницьку долю Вченого… 

На щастя, матеріалів не бракувало – ні в паперовому, ні в електронному 

вигляді. Книги Олега Бабишкіна, Юрія Кочубея, Казимира Гурницького, 

Соломії Павличко, Наталії Полонської-Василенко, статті Омеляна Пріцака, 

Валерія Марченка, Лесі Матвєєвої, Елли Циганкової, Тетяни Маленької…» [5]. 

І ведучий. Спадщина вченого, яка включає тисячі творів, – предмет 

нашої національної гордості. Вона красномовно свідчить: вічність народу, 

зокрема українського, – у пізнанні ним самого себе і всесвітньої спільноти. 

Академік Кримський, людина трагічної долі, був одним із тих, хто в 

ХХ столітті зробив найбільший внесок у безкінечний процес цього пізнання. 

Ярослав Стех, учений-дослідник із Торонто (Канада) так поетично 

висловився про вченого: 

Читець. «А. Кримський вплів у рясний барвистий вінок нашої 

культури й свою пальмову гілочку, зробив її рідною, українською. А у вінку 

східних літератур його пальмова гілочка нагадує про верби над Дніпром, 

про тихі води, ясні зорі українських вечорів». 

ІІ ведучий. Дослідники досі сперечаються, рахуючи, скількома мовами 

володів Агатангел Кримський. Кількість коливається від 60 до 100. А він 

сам жартома відповідав: «Легше буде сказати, яких я мов не знаю». 

Він скаржився, що «нічого не може забути». Можливо, в цьому теж полягав 

великий секрет його феноменальної працездатності [2]. 

І ведучий. Коли дитина вже у три з половиною роки вміє читати – 

у батьків є всі підстави стверджувати, що Бог наділив її непересічними 

здібностями. Такі здібності можуть отримати подальший розвиток, а 

можуть залишитися нереалізованими [7]. 

ІІ ведучий. Агатангел Кримський народився 15 січня 1871 року в місті 

Володимир-Волинський, у нас на Волині. Родина його походить зі 

старовинного татарського роду, який проживав у Бахчисараї. Обставини 

змусили предків академіка перебратися до Білорусі, а його батьків, ще до 

народження сина, переїхати до Володимира-Волинського. Проте через 

декілька місяців сім’я переїхала до міста Звенигородка. У цей період батько 

Агатангела за видання підручника з географії отримав солідний гонорар, 
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за який побудував будинок у Звенигородці. Тут і пройшли дитячі роки 

майбутнього вченого. 

І ведучий. Хлопчик рано навчився читати, і вже в п’ять років батько 

віддав його до Звенигородського міського училища, де він навчався 

упродовж 1876–1881 років. Десятирічним Агатангела віддали до 

прогімназії в м. Острозі на Волині, де проживала батькова сестра, а в 

1884 році Кримського переводять до четвертого класу другої Київської 

гімназії. 

Демонструється відео (з початку до 4 хв 27 с) 

Агатангел Кримський: «Кримський фоліант» / Суспільне Волинь ; авт. і 

реж. М. Андрушко. YouTube. Дата публікації: 09.04.2016. Мультимедійні дані 

(28 хв 09 с). URL: https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk (дата 

звернення: 05.01.2021). 

ІІ ведучий. У 1885 році він за конкурсом вступає до Колегії ім. Павла 

Ґалаґана, яка була відома на всю Україну. Тут Агатангел вивчав польську, 

французьку, англійську, німецьку, грецьку, італійську, турецьку та 

латинську мови. Заприятелював він з такими відомими постатями, як 

Михайло Драгоманов, Павло Житецький, Леся Українка, які значно 

вплинули на молодого Агатангела. Вони пробудили в свідомості 

майбутнього вченого любов до української мови, літератури, історії. 

Завдяки їм Агатангел Кримський, не маючи й краплини української крові, 

присвятив своє життя українській науці та культурі. Вчений згадував в 

автобіографії: 

Читець. «І от узяв я якось повісті Федьковича з передмовою 

Драгоманова, узяв, прочитав, і мене нове світло осяяло. Я зрозумів, що мушу 

бути українофілом – це я зрозумів цілком свідомо. І от я жадібно ухопився за 

українство. Кожнісіньку вільну від “офіційних занять” часину я присвячував 

Україні. Перша ознака національності є мова – я й нею найперше 

заклопотався, пильно читав усякі книжки, особливу вагу звертав на 

етнографічні матеріали, перечитав усякі філологічні праці» [8]. 

І ведучий. Леся Українка присвятила свою драму «В катакомбах» 

«шановному побратимові А. Кримському». Не маючи щастя в особистому 

житті, Агатангел Юхимович лишався самітником. Деякі дослідники, 

вивчаючи їхнє листування, говорять про не звичайні дружні стосунки, а 

таємне кохання Агатангела до відомої літераторки. Згадують і вірш, який 

Павло Тичина присвятив Кримському на 60-ліття, в якому говорилося про 

«вічно мрійну Лесю Українку» [2]. 

ІІ ведучий. У 1889 році Кримський вступив до Лазаревського інституту 

східних мов у Москві. Після його закінчення у 1892 році здібного юнака 

залишили на кафедрі арабської філології. Для майбутнього вченого 

основними дисциплінами були іслам та арабська, перська і турецька мови й 

https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk
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літератури. Повний курс славістичних студій на історико-філологічному 

факультеті Московського університету Кримський пройшов упродовж 1892–

1896 років під керівництвом мовознавця В. Міллера, славіста Р. Брандта, 

знавця індоєвропейських мов П. Фортунатова. 1896 року молодий учений 

склав магістерські іспити з арабістики у Петербурзькому університеті та зі 

слов’янської філології – у Московському. Крім того, він слухав у 

Московському університеті лекції зі всесвітньої історії професора В. Гер’є. 

І ведучий. Після закінчення Московського університету Кримський від 

Лазаревського інституту одержав дворічну стипендію для поїздки в Сирію 

та Ліван, що дало йому можливість безпосередньо ознайомитися зі східним 

життям та культурою. Архівні документи й епістолярна спадщина 

Кримського свідчать, що роки перебування за кордоном були часом 

інтенсивного вивчення особливостей літературної арабської і турецької 

мов, народних говірок, живого мовлення, збирання польових матеріалів. 

Отже, Кримський одержав не тільки блискучу теоретичну підготовку, але й 

пройшов прекрасну практичну школу [4]. 

ІІ ведучий. Винятковість спадщини відомого дослідника полягає саме в 

гармонійному поєднанні «східних» та «слов’янських» начал у серці вченого. 

Своєму другові-вчителю Павлові Житецькому Кримський зізнавався: 

Читець. «Коли я люблю Схід, то чи ж в тому я винен? А що східна 

спеціяльність не спинить мою роботу українську, дак цьому вірте». 

Демонструється відео (з 7 хв 46 с до 11 хв 18 с) 

Агатангел Кримський: «Кримський фоліант» / Суспільне Волинь ; авт. і 

реж. М. Андрушко. YouTube. Дата публікації: 09.04.2016. Мультимедійні дані 

(28 хв 09 с). URL: https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk (дата 

звернення: 05.01.2021). 

І ведучий. З 1898 року, повернувшись із відрядження, Кримський 

працював у Лазаревському інституті. Там він викладав курси семітських 

мов, вів курс перекладу з російської на арабську і навпаки, вивчення 

Корану, читав лекції з історії арабської літератури. З 1901 року Кримський 

очолював кафедру арабської лінгвістики, став професором арабської 

літератури, а в 1903 році – професором історії мусульманського Сходу. 

За період викладання в Лазаревському інституті східних мов учений видав 

багато академічних підручників з філології та історії Близького Сходу, 

праць про Коран, мусульманство, курси історії літератури арабів, персів і 

турків. Тільки в Лазаревському інституті східних мов Агатангел Кримський 

видав 26 томів наукових праць, тисячі статей. 

У тридцять років професор Кримський став широко знаним ученим, за 

яким буквально полювали провідні наукові центри не тільки Російської 

імперії. Все підготовлене ним відзначалося капітальністю, науковою 

глибиною, сумлінністю. Леся Українка йому писала:  

https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk
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Читець. «Я люблю Ваші наукові твори… Я люблю їх стиль, їх тон. Куди 

діваються Ваші нерви, як Ви пишете такі речі?.. Такий колорит я тільки на 

Акрополі бачила!» 

Демонструється відео (з 5 хв 59 с до 7 хв 12 с) 

Агатангел Кримський: «Кримський фоліант» / Суспільне Волинь ; авт. і 

реж. М. Андрушко. YouTube. Дата публікації: 09.04.2016. Мультимедійні дані 

(28 хв 09 с). URL: https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk (дата 

звернення: 05.01.2021). 

ІІ ведучий. Влітку 1917 року Кримський був відряджений Російською 

академією наук до Трапезунда (Туреччина), окупованого російською 

армією, зі спеціальною місією забезпечити охорону місцевих пам’яток 

історії та культури. Там учений співпрацював з арабськими науковими 

часописами, зокрема філологічним журналом «Ал-Машрік». Працював 

Кримський в арабських сховищах рукописів і бібліотеках, зокрема в 

Бейруті [1]. 

І ведучий. 29 років Кримський навчався і творив у Москві, хоч весь час 

був душею з Україною. 

Під час правління гетьмана Скоропадського 1918 року Агатангел 

Юхимович повернувся до Києва, де посів посаду вченого секретаря 

новоствореної Української академії наук, а фактично керував нею. Він 

також очолив історико-філологічний відділ, кабінет арабо-іранської 

філології. Під його керівництвом працювали комісії: правописна й 

діалектологічна, словника живої мови, історії мови.  

Коли Володимир Вернадський запропонував Агатангелові Кримському 

повернутися в Київ, той поставив одну умову – перевезти і розмістити на 

новому місці його особисту бібліотеку. Для цього знадобився цілий 

залізничний вагон. Крім книг, учений привіз до Києва колекцію марок і 

грамплатівок з оперною музикою [8]. 

ІІ ведучий. У 1919 році, з приходом більшовиків, діяльність Академії 

буквально жевріла, і Кримський випрошував пайки та одяг для співробітників. 

Влада також виділила земельну ділянку для Академії, де вчені заготовляли 

дрова: приміщення, де знаходилась Академія (на вулиці Володимирській, 54), 

не опалювалося. У часи найбільшого зубожіння вчені писали на старих 

театральних афішах розчиненими у воді хімічними олівцями [2]. 

І ведучий. Професор Наталія Полонська-Василенко згадувала, що в 

холодному приміщенні чорнило замерзало, і його доводилося відігрівати, 

хукаючи: 

Читець. «Але у зимних кімнатах збиралися голодні ентузіасти 

української науки, в потертих плащах, з помороженими, порепаними 

руками; зігріті любов’ю до України, вони складали плани розбудови 

української науки... Перед вів ентузіаст академік-секретар Агатангел 

https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk
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Юхимович, який усякими трюками виманював від солдатів, що охороняли 

друкарні, видіставати надруковані вже аркуші, зокрема, у друкарні 

Печерської Лаври, і в такий спосіб зумів він врятувати для науки прецінні 

праці, такі як, наприклад, протоієрея Хведора Титова “Матеріали для історії 

книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII ст.”...» [6]. 

ІІ ведучий. Саме завдяки Агатангелові Кримському вдалося зберегти 

Академію від знищення і згодом розширити її. 

Демонструється відео (з 6 хв 45 с до 10 хв) 

Агатангел Кримський | Пишемо історію : [сюжет UATV]. YouTube. Дата 

публікації: 17.09.2018. Мультимедійні дані (14 хв 49 с). URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA, вільний (дата звернення: 05.01.2021). 

І ведучий. Природно, що в такій «Кримській» Академії мав бути гідно 

репрезентований Схід. Агатангел Юхимович у київський період наукової 

діяльності більше відводив часу тюркології. Він видав кілька праць з історії 

Туреччини та її літератури. У 1927 році випустив книгу «Історія Туреччини 

та її письменства», де дослідив творчість літераторів з біографічними 

відомостями про них. У 1929 році Кримський видав «Історію Туреччини», 

починаючи від сельджуків у Малій Азії і закінчуючи Сулейманом Пишним. 

Він вписався золотими буквами в історію України як учений і 

безмежний патріот нашого народу. Не лише спілкувався, але й у науковій і 

творчій праці свідомо використовував українську мову навіть під час 

тотальної русифікації. Кримський принципово вживав український мову й 

того ж вимагав від інших. 1921 року він став директором Інституту 

української наукової мови. 

Демонструється відео (з 11 хв 19 с до 11 хв 37 с) 

Агатангел Кримський: «Кримський фоліант» / Суспільне Волинь ; авт. і 

реж. М. Андрушко. YouTube. Дата публікації: 09.04.2016. Мультимедійні дані 

(28 хв 09 с). URL: https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk (дата 

звернення: 05.01.2021). 

ІІ ведучий. Дуже високо цінував ученого Іван Франко, який писав:  

Читець. «Кримський дослідив і науково довів, що українська мова 

яскраво означилась вже в XI ст., і тому вона заслуговує на вжиток й широку 

популярність» [3]. 

Демонструється відео (з 14 хв 10 с до 16 хв 15 с) 

Агатангел Кримський: «Кримський фоліант» / Суспільне Волинь; авт. і 

реж. М. Андрушко. YouTube. Дата публікації: 09.04.2016. Мультимедійні дані 

(28 хв 09 с). URL: https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk (дата 

звернення: 05.01.2021). 

І ведучий. Агатангел Кримський досліджував не лише українську мову, 

а й історію, літературу, фольклор, етнографію тощо. Він полемізував із 

професором Соболевським щодо давньоруської і російської мов. Свої докази 

https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA
https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA
https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk
https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk
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Кримський науково аргументував у працях «Древнекиевский говор», а 

згодом – в «Українській граматиці». 

Незважаючи на кволе здоров’я – астму, серцеву недугу та поганий зір 

(носив дві пари сильних окулярів), – професор працював по 18 годин на 

добу [8]. 

ІІ ведучий. Як письменник Агатангел Кримський знаний поетичними 

творами, здебільшого на східні теми, що увійшли до збірки «Пальмове 

гілля» (1901–1922 рр.), а також низкою прозових («Бейрутські оповідання» 

(1906 р.), «Андрій Лаговський» (1905 р.). Кримському належать численні 

переклади Антари, Омара Хаяма, Сааді, Гафіза, Міхрі-Хітума, Фірдоусі та 

багатьох інших. Він перекладав і популяризував в Україні й твори 

західноєвропейських поетів. Перші переклади, переспіви й оригінальні 

твори друкував у часописах «Зоря», «Правда», «Народ», «Зеркало», 

«Буковина». Агатангел Кримський – автор перекладів творів Тараса 

Шевченка на турецьку мову. 

Повністю літературний спадок майстра художнього слова був 

опублікований через три десятиліття після його смерті, в 1972 році. 

Демонструється відео (до 6 хв 07 с) 

Феномен у європейській та українській культурі – Агатангел 

Кримський: [сюжет Суспільне Миколаїв] / авт. сюжету Т. Бакоцька. YouTube. 

Дата публікації: 27.02.2017. Мультимедійні дані (13 хв 48 с). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYGtj3Aem-U (дата звернення: 05.01.2021). 

І ведучий. З настанням доби червоного терору в радянській Україні у 

30-ті роки Агатангела Кримського, як і багатьох інших освічених людей 

того часу, почали переслідувати, позбавляти посад, усувати від науково-

викладацької роботи в академічних установах. 

Демонструється відео (з 16 хв 15 с до 17 хв 40 с) 

Агатангел Кримський: «Кримський фоліант» / Суспільне Волинь; авт. 

і реж. М. Андрушко. YouTube. Дата публікації: 09.04.2016. Мультимедійні 

дані (28 хв 09 с). URL: https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk 

(дата звернення: 05.01.2021). 

ІІ ведучий. У травні 1928 року під тиском Наркомату освіти 

(а фактично – ЦК КП(б)У) Агатангел Кримський змушений був залишити 

свою посаду. Це стало початком особистої трагедії вченого. Через рік ОГПУ 

заарештувало його наукового секретаря і прийомного сина, талановитого 

молодого науковця Михайла Левченка, що допомагав працювати академіку, 

який швидко втрачав зір. І ось усесвітньо відомий вчений пише слідчому 

ОГПУ, якомусь М. Гольдманові: 

Читець. «Вірний син Радянської України, непохитний прихильник і 

слуга Радянської влади, я, старий заслужений вчений, звертаюсь до Вас із 

проханням – ні, не з проханням, а з благанням – дати мені спромогу 

https://www.youtube.com/watch?v=oYGtj3Aem-U
https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk
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нормально провадити мою наукову працю. А для цього – поверніть мені 

мого наукового секретаря М. З. Левченка...» [7]. 

І ведучий. Благання не допомогло – Левченко потрапив на Соловки і 

згодом, після звільнення, загинув... Після арешту сина залишилася його 

вагітна дружина, і Кримський усиновив новонародженого хлопчика. 

ІІ ведучий. Агатангел Юхимович глибоко переживав ліквідацію справи 

усього свого життя та становище «опального» академіка. Він, що працею 

десяти років поставив на ноги своє улюблене дитя – Академію наук, де всіх 

знав і всі його знали й шанували, став тим, кого «не помічали» недавні 

колеги. Вчений тяжко потерпав від такого становища не тільки морально, 

але й бідував матеріально. Наталія Полонська-Василенко згадувала: 

Читець. «Його старе вбрання звертало на себе увагу навіть у Києві, де 

більша частина інтелігенції ходила в злиденному одязі» [4]. 

Демонструється відео (з 10 хв 27 с до 13 хв 57 с) 

Агатангел Кримський | Пишемо історію: [сюжет UATV]. YouTube. Дата 

публікації: 17.09.2018. Мультимедійні дані (14 хв 49 с). URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA (дата звернення: 05.01.2021). 

І ведучий. Згодом Кримського оголосили «ідеологом українських 

націоналістів», «очільником націоналістичного підпілля». 

ІІ ведучий. У тих нелюдських умовах учений важко занедужав. 

Не зважаючи на його хворобу, до нього 20 липня 1941-го вночі приїхав 

сержант НКВС Секарєв із групою «товаришів» і забрав його до в’язниці. Там 

його ознайомили з постановою про арешт, де було написано: «Арештовано 

ідеолога українського націоналізму, який упродовж кількох літ очолював 

антирадянське націоналістичне підпілля в Україні». Уже 22 липня 1941 

року слідчий НКВС молодший лейтенант Ківман допитував ученого, 

відколи він був знайомий із Симоном Петлюрою та про антирадянську 

діяльність арештованого. Під час слідства вчений зазнав жорстоких тортур. 

На допитах він не обмовив жодного зі свої х колег, і зберігаючи професіи ні 

навички, виправляв помилки́ в протоколах напівписьменних слідчих НКВС. 

І ведучий. Кримського разом із багатьма іншими представниками 

інтелігенції у холодних вагонах відправили до Казахстану. 25 січня 1942 року 

життя фізично немічного, хворого, майже незрячого Агатангела Кримського 

трагічно обірвалося в лазареті в’язниці від крайнього виснаження. Так людина 

пристрасної любові до України, енциклопедичних знань і надзвичайної сили 

таланту стала жертвою ідеологічного божевілля тоталітарної більшовицької 

влади. Загибель академіка Кримського назавжди залишиться болючою 

скалкою в серці мільйонів співвітчизників [9]. 

Демонструється відео (з 10 хв 27 с до кінця)  

Феномен у європейській та українській культурі – Агатангел 

Кримський: [сюжет Суспільне Миколаїв] / авт. сюжету Т. Бакоцька. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA
https://www.youtube.com/watch?v=5MM0mn94caA
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Дата публікації: 27.02.2017. Мультимедійні дані (13 хв 48 с). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYGtj3Aem-U (дата звернення: 05.01.2021). 

ІІ ведучий. Через кілька десятиліть після смерті ЮНЕСКО внесла ім’я 

Кримського у перелік найвидатніших діячів людства. На його честь названо 

освітні заклади й вулиці міст України. 

Демонструється відео (з 23 хв 29 с до кінця)  

Агатангел Кримський: «Кримський фоліант» / Суспільне Волинь; авт. і 

реж. М. Андрушко. YouTube. Дата публікації: 09.04.2016. Мультимедійні дані 

(28 хв 09 с). URL: https://www.youtube.com/watch?v=h6Zm1wQC1sk (дата 

звернення: 05.01.2021). 

ІІ ведучий. Народившись у Володимирі-Волинському, він відкрив для 

України Схід, а Схід – для України. Геній не підвладний часові. Справа 

Агатангела Юхимовича Кримського не загинула. Вона живе і плідно 

розвивається у самовідданій праці його послідовників. Його ім’я увічнено в 

назві Інституту сходознавства НАН України, щорічних міжнародних 

наукових читаннях імені А. Кримського, Премії НАНУ, лауреатами якої 

стали талановиті вчені-орієнталісти – нащадки великого Вчителя, 

Академіка [4]. 
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