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 Василь Іванович Харцієв - директор Єлисаветградського комерційного 

училища (1908-1918 рр.), викладач Єлисаветградського реального училища, 

після 1918 року – організатор та викладач педагогічних курсів, перший 

професор Кіровоградського педагогічного інституту, організатор та 

завідуючий кафедрою української мови та літератури в цьому інституті.  

 Хто він був і яким він був, цей перший професор нашого університету? 

 Поставлене питання здатне здивувати людей знаючих, обізнаних з 

освітньо-культурною історією нашого краю. Бо й справді, про Василя 

Харцієва написано чимало. І маємо бути вдячні тим людям, хто приклав 

багато зусиль для того, щоб увиразнити цю неординарну постать. Імена цих 

людей і про їх внесок у збереження пам’яті про першого професора 

Винниченкового університету ще не раз буде згадано у цій статті.  

 Але зараз почнемо з міркування, сказати б, методологічного характеру. 

Справа в тім, що для кращого розуміння Харцієва як людини і як вченого 

необхідно якомога глибше пізнати середовище, в якому він формувався. І тут 

виходимо на харківську мовно-літературну психологічну школу, 

засновником якої був Олександр Потебня.  

 Як правило, кожна визначна наукова школа має свою історію – свого 

засновника, свій початок, розвиток, свій неперехідний внесок у науку і свій 

відхід у маргінальний стан. Потебніанська школа особлива. Її авторитет 

нев’янучий. Її не раз пробували відправити на маргінес філологічної науки. 
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Скажімо, це робили представники «російської формальної школи» (ОПОЯЗ) 

вочевидь, через те, що вбачали в потебніанстві певну несумістність зі своїми  

науковими концептами. Наприклад, відомий опоязівець Б. Ейхенбаум прямо 

закликав «звільнитися від принципів психологічної теорії»1. На межі ХІХ –

ХХ століть відбувався стрімкий розвиток психології, що обумовив активну 

психологізацію суспільних наук. Геніальність Олександра Потебні як 

вченого якраз і проявилася в застосуванні психологічного підходу до 

пізнання мовно-літературних явищ. І якщо врахувати, що мовні процеси, так 

само як і процеси породження та сприймання художньо-літературного 

тексту, є явищами психологічного походження, то психологізація як 

лінгвістики, так і науки про літературу була процесом органічним, 

природним, а від того і продуктивним. Саме цим і пояснюється непроминуща 

актуальність напрацювань харківської мовно-літературної школи 

психологічного спрямування. Вона, ця актуальність, стала особливо 

відчутною в останні десятиліття, коли набула бурхливого розвитку 

психолінгвістика як окрема галузь лінгвістичної науки. Певною мірою це 

стосується і рецептивної поетики, яка досліджує художність літературного 

твору шляхом моделювання з допомогою психологічного інструментарію 

впливу художнього тексту на свідомість реципієнта. 

 У 1892 році, за рік по смерті Олександра Потебні, в Харківському 

університеті була видана книжка, присвячена його пам’яті. В ній окрім 

некрологів, що були відібрані з багатьох вітчизняних та зарубіжних видань, 

були розміщені спогади колег та учнів вченого. І коли знайомишся з ними, то 

починаєш розуміти, що нам, викладачам, необхідно вносити корективи в 

навчальний процес, а саме: якщо знайомимо студентів зі спадщиною 

видатного вченого, необхідно знаходити можливість охарактеризувати того 

вченого як особистість, як живу людину. І чим яскравіше це зможемо 

                                                             
1 Эйхенбаум Б. Сквозь литературу. – Л.: ACADEMIA, 1924. – С. 10. 
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зробити, тим більшою буде вмотивованість студентів в осягненні його 

наукової спадщини. 

 Вражає захопленість, з яким колеги та учні Потебні згадували та 

характеризували його. З їх слів поставав образ не тільки видатного вченого та 

харизматичного університетського професора, а й неординарної особистості, 

що приваблювала високими морально-етичними цінностями. Значно пізніше 

Дмитро Овсянико-Куликовський, один з найбільш відомих учнів Потебні, 

пишучи спогади, створить цілісний образ  свого вчителя. Ось його враження 

від першої зустрічі з Потебнею: «Високий, худий, хворобливого вигляду 

чоловік із помітною сивиною, з матово-блідим, але істинно-прекрасним, 

одухотвореним обличчям […] 

 Після цього першого візиту почав здогадуватися, що мої уявлення про 

Олександра Опанасовича, при всій його висоті, недостатні. Це людина 

особлива, – думав я, – в нім чується велика сила духу, високий лад душі, і всі 

такі визначення, як «видатний вчений»,«визнаний авторитет» і т. п., які 

стосовно його самі по собі є зрозумілими, нічого не говорять про справжню 

сутність його розуму та натури. «Переді мною, – продовжує далі свої 

роздуми Дмитрій Миколайович, – увиразнювалася морально-нормативна 

натура величезної сили, зрівноважена з величезною силою творчого розуму. 

Якщо говорити термінами Канта, «практичний розум» (мораль) Потебні 

зливалася в одне гармонійне ціле з його «теоретичним» розумом. Розум 

здавався глибоко моральним, а мораль високорозумною. У світлі цього 

психічного синтезу чарівно поставав образ надзвичайно духовної краси, який 

наглядно появлявся у шляхетній красі його зовнішності.  

 Так я «відчував» О. О. Потебню. Так відчували його і всі, хто його знав 

і хто був здатний «відчути» інтелектуально- моральну силу і гармонію його 

душі»2.  

                                                             
2 Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. – В 2-х т. – Т. 2. – М.: Худож. лит., 1989. – 

С.467. 



 4 

 Завдяки такому потужному інтелектуально-духовному випроміненню, 

що йшло від Олександра Потебні, навколо нього зібралася група вчених, які 

поділяли його наукові погляди і які згрупувалися у наукову мовно-

літературну школу психологічного спрямування. В силове поле цієї школи 

потрапив і студент історико-філологічного факультету Василь Харцієв. У 

своїх спогадах Д. Овсянико-Куликовський пише: «Згадую його (Потебні.-

Г.К.) похвальні відгуки про В.І. Харцієва, тоді студента 4-го курсу. Це був 

його останній улюблений учень, який осягав його думку в усіх її тонкощах»3.  

 Перебуваючи під впливом Олександра Потебні та його оточення, 

Василь Харцієв сформувався як учений, як педагог і як громадянин з цілком 

виразною морально-етичною позицією. Розуміючи всю умовність такого 

поділу особистості на три іпостасі, все ж таки у подальшому будемо його, 

цього поділу, дотримуватися. Тут беремо до уваги ту аксіому, що будь який 

аналіз потребує розчеплення цілісного об’єкту на його складові. 

І взагалі, у цій розповіді про Василя Харцієва ми ще не раз будемо 

повертатися до Олександра Потебні. І тому, що світло, що йде від нього, 

допомагатиме краще зрозуміти його учня, і тому, що зіставлення доль цих 

двох неординарних людей допоможе краще зрозуміти час, у якому вони 

жили.  

-2- 

 Першим, хто почав досліджувати доробок Василя Харцієва-вченого,  

був світлої пам’яті Володимир Кирилович Чернецький, багатолітній 

завідуючий кафедрою української мови нашого університету. Його інтерес  

до постаті Василя Харцієва зрозумілий – він писав про одного зі своїх 

попередників, тобто про того, хто був організатором кафедри української 

мови та літератури. Дослідження Володимира Кириловича «Видатний 

мовознавець і педагог В. І. Харцієв»4 сфокусоване на мовознавчих працях 

                                                             
3 Там само. – С. 471. 
4 Чернецький В.К. Видатний мовознавець і педагог В. І. Харцієв // Мовознавство. – 1968. – № 3. 
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вченого, менше уваги в ньому приділене літературознавчій та методичній 

(стосовно викладання мови та літератури в школі) тематиці. 

 Особлива заслуга Василя Харцієва полягала  в том, що він зумів 

«порятувати  від забуття» кілька дуже важливих праць свого вчителя. Уже 

згадуваний д. Овсянико-Куликовський прямо відзначав, що кілька важливих 

праць О.Потебні «були виданні тільки завдяки знанням та працьовитості В.І. 

Харцієва»5.  

 Марія Францівна Потебня, дружина вченого, не дарма після його смерті 

звернулася саме до Харцієва з проханням розібратися з його величезним 

архівом – знала, що в ньому було багато незавершеного, такого, що 

потребувало умілої обробки. Архів О. Потебні був детально описаний 

Харцієвим у статті «Посмертные материалы А. А. Потебни»6. За його 

словами, в ньому було багато праць, які вчений не встиг остаточно 

завершити. Та все ж, відзначалося у тій статті, вони повинні побачити світ 

через свою особливу наукову цінність.  

 Більшість праць Харцієва його раннього, ще «харківського» періоду, 

були присвячені тлумаченню наукових концептів Потебні («Основы поэтики 

А.А. Потебни», «Учение А.А Потебни о народности и национализме», 

«Новый труд по истории языка и мысли А.А. Потебни» та ін.7). Пізніше він 

поступово переходить на освітянсько-методичну тематику. В. Чернецький 

вважав, що через свою зайнятість педагогічною діяльністю Харцієв не зміг 

реалізувати свій дар талановитого вченого-лінгвіста. З цією думкою треба 

погодитися. Не зважаючи на пропозиції залишитися в університеті, де мав би 

можливість зосередитися на академічній науці, він вибрав викладацьку 

роботу – почав викладати в навчальних закладах Харкова та Катеринослава. 

Кажуть, що цей вибір був обумовлений матеріальними причинами. Проте 

                                                             
5  Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. – В 2-х т. – Т. 2. – М.: Худож. лит., 1989. – 

С. 471.  
6 Харциев В. Посмертные материалы А. А. Потебни // Памяти Александра Афанасьевича Потебни . – 

Харьков. – 1892. – С. 75 – 87. 
7 Див. бібліографію праць В. Харцієва: Постолатій Віталій. Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865 – 

1965). – Кіровоград: Нашвидав, 2006. – С.95 – 97. 
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творчо-науковий потенціал ученого продовжував реалізовуватися – він 

набирав іншого, тепер уже педагогічного спрямування.  

-3- 

 Про Василя Харцієва як педагога написано набагато більше та 

грунтовніше, ніж як про вченого. Тут треба відзначити кандидатську 

дисертацію Альони Кави «Педагогічна діяльність і спадщина В.І. Харцієва 

(1866-1937 рр.), окремий розділ «Перший професор Василь Іванович 

Харцієв» у дослідженні Віталія Постолатія «Педагогічна освіта на 

Кіровоградщині (1865-1965 рр.)». Фахову статтю про Харцієва-педагога 

написала Надія Калиниченко. 

 Якщо простежити за біографією Харцієва, то легко переконатися, що 

його відданність педагогічній праці була позначена одержимістю. Після 

закінчення унівситету він  13 років (з 1891 по 1904 р.) викладає у харківських 

гімназіях, потім з 1904 по 1907 р. працює в Катеринославі  (жіноча гімназія 

та комерційне училище). З 1908 і до кінця свого життєвого шляху (1937 р.) 

викладав у середніх та вищих закладах Єлисаветграда (Зінов’євська, 

Кіровограда) – в комерційному училищі (1908-1919), в реальному училищі 

(1912-1916); після революції, коли середні навчальні заклади міста (жіноча 

гімназія, класична гімназія, реальне та комерційне  училища) поступово 

перестали існувати, він працював переважно як викладач на різних 

педагогічних курсах, які готували учителів для чисельних сільських, 

переважно початкових, шкіл. Ці курси перебували в процесі постійної 

трансформації – вищі трирічні педагогічні курси (1921-1924) – педагогічний 

технікум (1927) – Інститут соціального виховання (1929). І, нарешті, з 1933 

року – Кіровоградський педагогічний інститут, де він викладав теорію 

літератури, загальне мовознавство, українську мову та методику її 

викладання. 

 Дослідники педагогічної діяльності вже немало зробили для 

увиразнення Харцієва як організатора освіти та викладача. І всі вони 

одностайно наголошували  на тому, що як організатор освіти та як викладач 
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він був однією з найбільших помітних постатей на українському 

педагогічному ландшафті. Аргументів, які підтверджували цей висновок, 

наведено предостатньо. До них додам кілька своїх міркувань, породжених 

прагненням зрозуміти «феномен Харцієва» як видатного педагога, тобто 

зрозуміти засади, на яких трималася його педагогічна винятковість. 

 Перший чинник – фундаментальний науковий базис. Так Володимир 

Чернецький цілком правильно помітив, що відданість педагогічній справі, у 

яку він поринув з головою, завадила йому реалізуватися в академічній науці. 

Проте, якщо познайомитися з його трьома статями, опублікованими  в 20-х 

роках у популярному літературно-науковому журналі «Червоний шлях»8, то 

легко переконуєшся, що він перебував  у настількі чудовій «науковій» формі, 

що його лише за ті статті з повним правом треба вважати за одного з 

провідних у тогочасному науковому світі учених теоретико-літературного та 

лінгвістичного спрямування. У цих статтях він, виступаючи на захист вчення 

Олександра Потебні від різного роду інсинуацій, намагався трансформувати 

його ідеї  в тогочасний науковий контекст. 

 Всі, хто причетний до підготовки вчителя, хто роздумує над проблемою 

його ідеальної професіограми, мають розуміти ту безперечну істину, що 

основою, на якій вибудовується істинний його професіоналізм, є глибина 

осягнення ним  предмету викладання. Причому, ці знання мають бути 

творчо-пошуковими, тобто науковими. Глибоке осягнення теоретико-

літературної та лінгвістичної наук, що вибудовувалося на психологічній 

(потебнянській) методології, дозволило йому стати першорядним 

методистом, авторм підручників та посібників, які і досі здатні викликати 

інтерес – до них би варто було б частіше звертатися спеціалістам з методики 

викладання літератури та мови.  Він глибоко розумів психологічні механізми 

виховного впливу художнього образу9.  Як педагог-практик, він це розуміння 

                                                             
8Див. статті В.Харцієва: Потебня і «лапки» (З приводу однієї академічної рецензії) //  Червоний шлях. – 
1925. - № 5. – С. 158 – 164;  Мова і письменство – явлення одного ґатунку // Червоний шлях. – 1957. - № 8. – 

С.160 – 169; Потебня і сучасна поетика // Червоний шлях. – 1927  № 12. – С. 16 – 134.  
9 Харциев В. Психология поэтического образа в применении  к воспитанию // Вопросы теории психологии 

творчества. – Т.1. – Изд. 2-е. – Х., 1911. -  С. 417 – 425.). 
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трансформував у цілісну систему мовно-літературної освіти. І в цьому теж 

виявився вплив його вчителя – Олександра Потебні.  

 Ось фрагменти статті А. Горнфельда, одного з найбільш талановитих 

представників Харківської мовно-літературної психологічної школи. У ній 

він ділиться враженнями від лекцій Олександра Потебні: «Так, – пише він, – 

для нас він був власне «вчитель» у найбільш високому смислі, вчитель, який 

приніс сюди (в аудиторію. – Г.К.) всього себе, – всю багатолітню роботу 

думки, все багатство своїх невичерпних знань, всю гарячу любов до істини, 

філософію, світорозуміння і – найбільш цінне в ньому – по-справжньому 

юнацьке духовне піднесення, яке безпосередньо передавалося слухачам.  

 Вже з самого початку вас підкупала ця своєрідна манера 

висловлювання: це була проста розмова про вельми складні речі. Нічого не 

нагадує промову з кафедри, підготовлену, плавну, штучну. Точна, ясна, 

стисла, немов на мідній пластині гравірована, формула створювалася частіше 

всього на ваших очах […]. Іноді лекції переходила  в діалог; він запитував, 

змушував студентів самих задумуватися, користувався їх помилками для 

подальших висновків, вказував на психологічну необхідність таких помилок. 

Не дивлячись на те, що в його мові не було нічого наперед підготовленого, – 

все було розраховано на те, щоб  будити і будити думку, робити її ясною, 

послідовною, зрозумілою. Процес мислення здійснювався в ньому так 

наочно, так опукло, я сказав би, – так витончено, що учня втягувало в цю 

роботу. Ви не були пасивним слухачем, а немов би співробітником […]. Це 

не був простий виклад елементарної системи цехової науки – наука 

створювалася тут і ви брали участь у її створенні. Слухач йшов з аудиторії не 

з готовими загальними місцями, а з новими думками […]. Вся система 

вираження думок не вела до зручності запам’ятовування, а до збудження 

мислення»10.  

                                                             
10 Горнфельд А. О лекциях А. А. Потебни (Из воспоминания бывшего слушателя) // Памяти Александра 

Афанасьевича Потебни. – Харьков. – 1892. 
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 На тлі теперішніх розмов на кшталт «Університетський лектор як 

вмираюча професія»11 розумієш, що манера О. Потебні є архісучасною за 

способом викладення матеріалу для осягнення студентами. Зрозуміло, що 

вона не могла не вплинути на формування навчально-методичних принципів 

одного з його найбільш талановитих учнів. 

-4- 

 Проте найвиразніше педагогічний талант Василя Харцієва, посилений 

його педагогічною одержимістю, проявився у створені ним своєї, як би зараз 

сказали, «авторської школи» – Єлисаветградського комерційного училища.  

 Але все пізнається у порівнянні. Саме тому з метою краще зрозуміти 

особливості цього навчального закладу, розглянемо його у порівнянні з 

тогочасними середніми закладами міста. Причому не зайвим буде уявити і 

саме місто, сказати б, на тогочасному побутовому рівні.  І тут нам допоможе 

своїм письменницьким зображенням Дон-Амінадо (Амінодав Пейсахович 

Шполянський), випускник Єлисаветградської чоловічої гімназії, а потім 

доволі знаний письменник, який більшу частину свого життя прожив в 

еміграції., переважно у Франції. На перших сторінках своїх мемуарів «Поезд 

на третьем пути. Воспоминания» (Нью-Йорк, 1954; М.: Книга, 1991), він 

бачив таким це місто: «Дерев’яна каланча, дерев’яні тротуари, страшні, у 

провальних ямах, мостові, по яким голосно торохкотять селянські вози, 

допотопні бендюги, молдованські балагули, циганський шарабан, і – 

містечкова гордість! – бочка водовоза». «З цієї бочки, – пише далі Дон-

Амінадо, – за півкопійки, тобто за мідний гріш копійкою, будь хто міг 

отримати два повних відра на все про все, на цілу добу, для куховарства, для 

прання, для миття і бриття, і всяких інших культурних надмірностей». В 

унісон з Дон-Амінадо про тодішній Єлисаветград відгукується інший 

знаменитий його уродженець – піаніст та педагог Генріх Нейгауз: «Це, поза 

всяким сумнівом, одне із найбільш прозаїчних міст у світі, тому, що воно 

                                                             
11 https://0-stranger.livejournal.com/1089588.html.    



 10 

позбавлене не лише будь якої художньої та архітектурної краси, а й навіть 

позбавлений зелені, розміщене в долині, яку перерізає брудна річка  Інгул. І 

взагалі для людини, не позбавленої уяви, Єлисаветград виглядав дуже 

сумно…». 

 А втім, хай такий зухвало-снобістський погляд на Єлисаветград людей, 

які писали про нього, чимало проживши в далекому і, як мовиться, 

цивілізованому зарубіжжі, не заважає бачити місто як один із потужних 

економічних центрів на причорноморському півдні Російської імперії. 

Процвітала торгівля: у місто з усіх кінців прибували валки возів, 

завантажених зерном; безперервно працювали чисельні потужні млини; завод 

Ельворті, на якому працювало більше двох тисяч робітників, забезпечував 

сівалками сільське господарство всієї імперії. Чисельність населення була 

значною – приблизно 80 тисяч, що перевищувало населення Херсона та 

Миколаєва і поступалося лише Одесі. 

 А втім точасний Єлисаветград відзначався ще однією особливістю, а 

саме: його кілька середніх навчальних закладів випускали у світ багато 

талановитих людей, які через деякий час досягали настільки значних успіхів 

у творчо-науковій діяльності, що їх імена ввійшли в енциклопедії. Назву 

лише частину з них. Єлисаветградська чоловіча гімназія: Ігор Тамм, 

всесвітньовідомий фізик, лауреат Нобелівської премії; Георгій Лангемак, 

один з основних винахідників знаменитого реактивного міномета «Катюша»; 

Борис Завадовський – відомий зоолог. У цій же гімназії навчалися  

письменники Володимир Винниченко, Ярослав Івашкевич, той же Амінодав 

Шполянський (Дон-Амінадо). 

 Не менше вражає список знаменитих випускників іншого навчального 

закладу – Єлисаветградського земського училища: засновник Харківського 

авіаційного інституту академік Георгій Проскура, гірничий інженер, 

розробник криворізьких залізних руд Мартин Шимановський, знаменитий 

меценат, який багато зробив для розвитку української культури, автор 

відомого висловлювання, що «мало любити Україну до глибини душі, треба 
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любити її до глибини кишені» Євген Чикаленко, відомі театральні діячі 

Микола Садовський, Панас Саксаганський, Гнат Юра, знамениті музиканти 

Генріх Нейгауз, Кароль Шимановський, батько поета Арсенія Тарковського 

Олександр Тарковський; художник Олександр Осмьоркін… І, нарешті, назву 

імена особливо значущі: поет, культуролог і взагалі один із найвидатніших 

українських інтелектуалів ХХ ст. Євген Маланюк, один з кращих 

європейських націософів Ольгерд Іполіт Бочковський, классик української 

літератури Юрій Яновський. 

 Зрозуміло, що Єлисаветградська жіноча гімназія не могла похвалитися 

такою кількістю знаменитостей серед своїх випускників. Як у навчального 

закладу у неї були інші цільові установки, які вона успішно виконувала, 

випускаючи «у світ», у тогочасне суспільство добре вихованих та освічених 

дівчат, значна частина яких ставала вчителями початкових шкіл або 

домашніми вчителями.  

  Кожний із цих навчальних закладів мав свою своєрідність – своє 

обличчя. Популярність чоловічої гімназії визначалася тим, що тільки її 

випускники мали право навчатися в класичних університетах, що в 

подальшому відкривали для них кар’єрні перспективи. Сам дух гімназії, 

зміст навчальної програми був продуманий таким чином, щоб його 

випускники були наділені суто імперським світоглядом. Звідси 

культивування латинської та старогрецької мов – на думку сучасних 

істориків освіти, це було цілком продумане рішення, в його підтексті лежав 

задум відволікати гімназистів від революційного характеру думок. Будь-яка 

література, позначена вільнолюбством, категорично заборонялася: у спогадах 

випускників гімназії зустрічаються розповіді про те, що викладачі, 

відвідуючи учнів, переглядали їхні домашні бібліотеки і відбирали книжки, 

які на їх думку, гімназисти не повинні були читати. Такий факт, наприклад, 

описує у своїх спогадах Натан Ширман. Викладач, відвідавши його будинок, 

забрав із собою 10 книг, у тому числі і двотомник Писарєва.  
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 Той же Натан Ширман, який, до речі, у майбутньому стане доцентом 

Кіровоградського педагогічного інституту і викладатиме в ньому анатомію і 

фізіологію, у своїх спогадах вельми критично характеризуватиме викладачів 

чоловічої гімназії, їх методи викладання12. Подібний негативний відгук про 

гімназію залишив Ярослав Івашкевич, порівнюючи її з київською гімназією, 

куди він перейшов навчатися: «У 1909 році я перейшов до Київської гімназії,  

– пише він у своїх спогадах. – Між Єлисаветградською школою та Київською 

був такий контраст, як і між занедбаним містечком Херсонщини і містом, яке 

вважало себе третьою столицею Російської імперії…»13.  Життя учня гімназії 

було суворо регламентовано. Було багато заборон – які заходи можна 

відвідувати, а які – ні, які книжки читати, а які – ні, визначалися вулиці, по 

яких небажано було прогулюватися, визначався вечірній час, після якої учень 

гімназії зобов’язаний бути дома – це вже нагадувало комендантську годину.  

 Якщо ж врахувати, що одним із найбільш поширених методів навчання 

було елементарне зубріння (наприклад, доводилося вивчати грецькою мовою 

напам’ять чимало фрагментів гомерівської «Одіссеї»), високу й не завжди 

виправдану в педагогічному плані вимогливість викладачів до гімназистів, 

відсутність атмосфери, яка притаманна навчальним закладам, котрі 

дотримуються так званої  «педагогіки співробітництва», постійна загроза 

бути виключеним із гімназії, що означало для юнака катастрофічні наслідки і 

приводило до того, що серед гімназистів зустрічалися випадки самогубства. 

 То ж виникає запитання: чому все-таки, не зважаючи на ці 

характеристики, єлисаветградську чоловічу гімназію іноді називають 

«школою геніїв»? Тут, думається, треба враховувати один важливий момент: 

до випускного класу доходила тільки третина учнів з тих, які вступали до 

першого класу. Залишалися найбільш здібні до навчання, які водночас, були і 

найбільш вольовими в досягненні життєвої мети. Що і визначало їхнє 

майбутнє.  

                                                             
12 Див.: Воспоминания врача Ширмана. – Кировоград: Імекс-ЛТД, 2011. 
13 Єлисаветградська гімназія. Відповідальний редактор В.Громовий. – Кіровоград, 1997. 
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 Єлисаветське реальне училище багато в чому було альтернативним до 

чоловічої гімназії. Ця протилежність визначалася перш за все тим, що воно 

було земським, утримувалося за кошти Єлисаветградського та 

Олександрійського повітових земств. Через те земські реальні училища, на 

відміну від класичних гімназій, не так відчували на собі «важку руку» 

імперської освітньої політики. Не дарма граф Дмитро Толстой, міністр 

освіти, а пізніше і шеф жандармів, роздратовано називав реальні земські 

училища «розсадником вільнодумства».  

 Під щасливою зіркою утворився цей навчальний заклад – його 

засновником був уродженець нашого краю Павло Зелений (с. Зелене, 

Компаніївський район). Як голова Єлисаветградського земства і як людина, 

наділена не лише видатними організаторськими здібностями, а й високою 

громадянською свідомістю, він багато зробив для розвитку освіти й культури 

в нашому краю. Особливо він опікувався реальним училищем, завдяки йому 

було побудоване розкішне приміщення. Ось як його описав Леонід Куценко: 

«Приміщення виростає на нульовому півповерсі, і різновеликі вікна першого 

й другого поверхів ніби піднімають його над тими, хто за ним спостерігає з 

двору. До речі, цей ефект виразно спрацьовує, коли заходиш до училища. 

Мармурові східці ще лише мають вивести відвідувача на рівень першого 

поверху, а йому вже відкрита вся грандіозність приміщення і ніби 

накочуються на нього широкі парадні сходи другого поверху. На блискучих 

паркетних підлогах килимові доріжки. Неймовірно високі стелі й просторі 

коридори добре підсвічуються вікнами… 35 кімнат, 14 класів, 300 учнів»14.  

 Але Павло Зелений – не єдина щаслива зірка, що засяяла над цим 

навчальним закладом. Короткий час у ньому викладав знаменитий учений-

лінгвіст, у минулому декан історико-філологічного факультету 

Новоросійського університету Віктор Григорович. По-справжньому зіркова 

пора училища настала, коли протягом 1876-1883 рр. його директором був 

випускник Новоросійського університету Михайло Завадський. За цей час 

                                                             
14 Куценко Леонід. Dominus Маланюк: тло і постать.  – К.: Просвіта, 2002. – С. 68.   
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він сформував потужний педагогічний колектив, уся діяльність якого була 

спрямована на пошуки та реалізацію найбільш прогресивних для того часу 

педагогічних підходів. Про високий науково-педагогічний рівень викладання 

свідчить те, що під керівництвом Михайла Завадського кілька років (1881-

1882) видавався перший в Україні педагогічний журнал «Педагогічний 

вісник». Викладач історії Володимир Ястребов був археологом, видатним 

дослідником історії та етнографії краю. Він же створив у реальному училищі 

перший краєзнавчий музей, а викладач фізики Пржишиховський – власну 

метеостанцію.  

 Випускники цього училища не мали права вступати в класичні 

університети, проте їм відкривалися перспективи інженерно-технічних, 

агрономічних спеціальностей. Важливо, що гарна підготовка в точних науках 

(математика, фізика) була згармонізована з чудовою мовно-літературною 

освітою, про високий рівень якої Леонід Куценко писав у монографії 

«Dominus Маланюк: тло і постать» (К., 2002. – С. 53–58). Читанню учнями 

книг приділялася величезна увага. Важлива деталь: викладачів, які 

відповідали за позакласне читання, звільнювали від шести недільних уроків і, 

окрім того, доплачували за цю роботу не менше 450 рублів за рік. (Треба 

врахувати, що вчитель за рік отримував 1000–1200 рублів).  

 Важливим є ще й інший факт. За словами Євгена Чикаленка, «в 

реальній школі у нас атмосфера була натурально московська, як по всіх 

школах в Росії, але з тою ріжницею, що тут нас ніхто не переслідував за 

розмову на українській мові, як це робилось по державних школах»15. Якщо 

В. Винниченко був виключений з чоловічої гімназії за демонстроване ним 

своє українство і якщо серед знаменитих випускників цієї гімназії немає 

жодної людини, яку можна було б вважати представником української 

культури, і якщо вже не раз згадуваний письменник Дон-Амінадо  у своїх 

спогадах «Поезд на третьем пути» жодного разу не вжив слово «Україна» чи 

«українці», проте часто вживав «хохлы», «хохляцький элемент» і т. п., то 

                                                             
15 Чикаленко Євген. Спогади (1861–1907). – К.: Темпора, 2003. – С. 76.  
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серед випускників реального училища – буквально гроно видатних діячів 

української культури та науки.  

 Показовим у цьому плані є доля Ольгерда-Іполіта Бочковського – 

українського соціолога, політолога, етнолога, одного з провідних фахівців з 

теорії нації та національних відносин першої половини ХХ століття. За 

походженням він був наполовину поляк, наполовину – литвин. Хрещений в 

Єлисаветградському костьолі. В родині розмовляли польською.  

 Склавши випускні екзамени в реальному училищі на «відмінно», він 

два роки навчався в Петербурзькій Політехніці та в Петербурзькому 

Лісовому інституті. Після революційних подій 1905 року опинився в Празі. 

Навчаючись на філософському факультеті Карлового університету, 

познайомився з майбутнім президентом Чехословацької республіки Томашем 

Масариком. Приєднався до місцевої української громади. Удосконалював 

свої знання української мови, читаючи твори М. Коцюбинського. У 1916 році 

(!) видав українською мовою монографію «Поневолені народи царської 

імперії (До національної справи в Росії)», перший абзац якої засвідчує його 

вражаючу інтелектуальну проникливість, яку іноді характеризують як 

здатність бачити суть речей і явищ: «Царська Росія, – так починає свою 

передмову Бочковський, – віддавна хорує (хворіє. – Г.К.) на одну своєрідну 

манію – визволення неросійських і немосковських народів з чужого «ярма». 

Царизм дуже радо виступає в ролі оборонця поневолених народів та борця за 

національний принцип. Так само і в цій всесвітній війні (йдеться про першу 

світову. – Г.К.). Росія знову одяглася в свій визвольний плащ і проголосила 

себе адвокатом та освободителем поневолених народів ледве чи не на всій 

кулі земській»16. Щоб зрозуміти проявлене лише в цьому короткому 

фрагменті його книги здатність молодого Бочковського проникати в суть 

речей та явищ, необхідно порівняти висловлені ним думки з позиціями 

адептів «руського міра», які в теперішній Україні мають вельми 

                                                             
16 Бочковський Ольгерд-Іполіт. Поневолені народи царської імперії. – Прага, 1916. – С. 4.  
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представницькі партії. А з того часу, коли Бочковський написав ці рядки, 

проминуло вже більше віку…  

 Такою ж вражаючою інтелектуальною проникливістю був наділений і 

Євген Маланюк, який закінчив училище в 1914 році. (Про це мені 

неодноразово доводилося писати. – Див.: Григорій Клочек. Євген Маланюк: 

«Проза поета». – К., 2019. – С. 42–47). Звичайно ж, така особливість 

інтелекту визначається природною обдарованістю. Проте дуже важливо, щоб 

вона була пробуджена і пройшла перші стадії свого формування в 

шкільному, юнацькому віці. Високоякісна мовно-літературна, художня і, 

взагалі, гуманітарна освіченість стимулювала становлення у випускників 

реального училища гуманістичного світогляду, розвивала національну 

свідомість. Важливо також і те, що гуманітарно спрямована освіченість 

гармонійно поєднувалася з вивченням математичних та природничих 

дисциплін.  

 Можна чимало цікавого говорити і про особливості навчання та 

виховання в Єлисаветградській жіночій гімназії. Проте обмежимося лише 

однією картиною з гімназійного побуту, взяту зі спогадів колишньої 

гімназистки. Начальницею гімназії була Г. Алєксєєва, «висока літня дама з 

гладко зачесаним сивим волоссям, – згадує Марія Плахотіна. – Обличчя – 

застигла, сувора маска, ніколи не посміхається і нічого не виражає… Носила 

довге, темно-синє шовкове плаття із стоячим коміром. У руці – ларнет. Коли 

начальниця з’являлася на початку коридору, всі гімназистки завмирали в 

реверансі. Вона проходила з кінця в кінець коридору, ніби ні на кого не 

дивлячись, але горе було тій, котра не встигла зробити реверанс. 

Оголошувалася догана і покарання…»17. А втім, Дон-Амінадо не дарма писав 

про жіночу гімназію як про  одного з «трьох китів», на яких тримався 

Єлисаветград. З її гарного приміщення, яке й досі вважається одним із 

кращих у нашому місті, буквально випромінювалася аура привабливої 

                                                             
17 Сергій Шевченко. Старі стіни: Єлисаветградська громадська жіноча гімназія (1860–1920 рр.). – 

Кіровоград, 2007. – С. 119. 
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жіночності. Краса, вихованість, скромність, які до того ж поєднувалися з 

гарною та всебічною освіченістю, – такими рисами відзначалися випускниці 

гімназії. Поряд з гімназією – кавалерійське училище. Далі, за кілька сотень 

метрів, – чоловіча гімназія.  То ж погляди / думки / мрії майбутніх офіцерів-

кавалеристів з одного боку, та погляди / думки / мрії гімназистів з іншого, 

протилежного, боку, линули в бік жіночої гімназії. Той же Дон-Амінадо 

через багато років, пишучи свої спогади, перераховує імена/прізвища трьох 

гімназисток, у яких він, навчаючись у восьмому, випускному класі гімназії, 

по черзі закохувався. Серед гімназистів навіть були випадки самогубства, 

спричинені нерозділеним коханням до гімназистки. Про один із них, що 

стосується Євгена Кармазіна, родича відомої письменниці Зінаїди Тулуб, 

написав Володимир Панченко18.  

-5- 

 У 1908 році до цих трьох навчальних закладів (кавалерійське 

юнкерське училище не враховуємо, бо воно – окрема історія) додалося 

четверте – Єлисаветградське громадське комерційне училище. Його поява 

була зумовлена бурхливим становленням капіталістичних відносин, коли 

торгівля (комерція) набувала особливого значення і потребувала економічно 

грамотних працівників. У багатьох містах Російської імперії почали 

з’являтися школи, які мали задовольнити цей запит. Поступово сформувалася 

модель такого училища. В його навчальних планах поєднувалися 

загальноосвітні предмети зі спеціальними – комерційно-економічними. 

Важливо, що такі училища підпорядковувалися міністерству торгівлі та 

промисловості, а не міністерству освіти з його імперською ретроградністю. 

Це давало можливість комерційним училищам більше свободи у 

вибудовуванні власної освітньо-навчальної політики. Інша особливість цих 

закладів полягала в тому, що на них не розповсюджувалися обмеження 

                                                             
18 Див.: Володимир Панченко. Зупинитися і озирнутись. – К.: Темпора, 2020. – С. 40.  
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стосовно прийому учнів іудейського віросповідання – для гімназій та 

університетів такі обмеження існували, вони були суворо регламентовані.  

 Віталій Постолатій пише, що найактивнішими ініціаторами відкриття 

громадського комерційного училища  в Єлисаветграді були «Ю.Е. Бібер, В.Й. 

Томкін, Р.Е. Ельворті, Г.О.Златкевич, І.С. Заславський та інші жителі, імена 

яких були відомі далеко за межами нашого краю. Їх об’єднувало бажання 

створити у місті передовий ефективний комерційний навчальний заклад. То 

ж сподівання батьківського активу і творчий пошук та ідеї талановитого 

педагога В.І. Харцієва знайшли одне одного»19.  

 Василя Харцієва не випадково запросили очолювати цей новий заклад –  

на той час він був помітною постаттю в освітянській сфері, до того ж мав 

чималий досвід як інспектор та викладач Катеринославського комерційного 

училища, директором якого з 1901 по 1918 рік був Антін Синявський – 

талановитий вчений, педагог україноцентричного спрямування. Є. Чикаленко 

у «Спогадах» описує факт, коли Синявського викликали в Петербург, де 

чиновник міністерства фінансів, у відомстві якого знаходилися комерційні 

училища, загрожував йому звільненням з посади директора через те, що він 

виписував україномовну газету «Рада»20. (До речі, зауважимо в дужках, 

Антін Синявський короткий час, протягом 1948-1949 років, працював на 

посаді професора Кіровоградського педагогічного університету. Він взагалі в 

радянські часи дуже часто переходив з одного університету до іншого, 

буквально кочував по просторах Радянського Союзу – від Далекого Сходу до 

Буковини. Вочевидь, уникав таким чином загрози бути арештованим). 

 Співдружня робота із Синявським озброїла Харцієва прогресивними 

принципами організації навчального процесу. Вони й лягли в основу 

формування Єлисаветградського комерційного училища. Саме в той час в 

Росію почали проникати із західноєвропейських країн ідеї «нової школи». Це 

були елітні школи, що організовувалися спеціально для дітей з багатих 

                                                             
19 Постолатій Віталій. Комерційна освіта в Єлисаветграді // Єлисавет. – 24 червня 1993 року. – С. 2. 
20 Чикаленко Євген. Спогади. – К.: Темпора, 2002. – С. 295–296) 
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буржуазних родин. Навчання у них було дуже дорогим, наповнення класів –

малочисельне, навчальні та виховні підходи – ліберальними, але водночас і 

ефективними. Віталій Постолатій відзначив, що «В. Харцієву вдалося втілити 

в життя нові педагогічні ідеї в умовах звичайної масової школи»21.  

 Треба віддати належне Віталію Постолатію, Альоні Каві, Надії 

Калиниченко та іншим дослідникам, які здійснили значну роботу з вивчення 

навчально-виховного процесу керованого Харцієвим училища. Всі вони 

прийшли до однозначного висновку – цей навчальний заклад можна і треба 

вважати одним із найкращих в дореволюційній Росії.  

 Ще на початку своєї роботи директором училища В. Харцієв виступив 

на загальних батьківських зборах з конкретною програмою перетворення 

училища у зразкову школу. І це завдання йому вдалося виконати. Зараз, коли 

знайомишся з аналітично-описовими дослідженнями навчально-виховного 

процесу цього закладу, приходиш до висновку, що він за багатьма 

параметрами відповідає основним принципам гуманної педагогіки в її 

сучасному розумінні. В. Постолатій цитує срібного медаліста училища 

випуску 1913 року Н. Вердинського, який таким чином характеризує 

навчання в школі В. Харцієва: «Нова школа намагається викликати в учнів 

над усе самодіяльність й особисту ініціативу в усьому. І ці якості, в 

сукупності з інтелектуальним і моральним розвитком, можуть стати основою 

їхнього гармонійного розвитку… Ми в людині над усе цінуємо усвідомлення 

нею власної гідності, самостійності, самодіяльності й яскравої 

індивідуальності… Нова педагогіка намагалася якомога менше обмежувати 

свободу учня й надавати його самостійності максимальний простір. Але 

надаючи індивідуальним пориванням учня широкий простір, нова школа в 

той же час усіма силами намагається розвинути в ньому контроль за собою й 

підкорити його волю розумній дисципліні. Ось тут широко розвинута 

система управління приходить на допомогу педагогічній науці, дає їй той 

                                                             
21 Постолатій Віталій. Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865 – 1965). – Кіровоград: Нашвидав, 2006. – 

С.82) 
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необхідний у всякому гуртожитку закон, якому всі повинні безумовно 

підкорятись…»22.  

 Якщо, приглядаючись до експерименту Харцієва в його створенні 

зразкової школи, спробувати визначити основні складові його успіху, то 

треба прийти до висновку, що він обумовлений системністю в реалізації 

задуму. Рушійною силою у швидкому та ефективному вибудовуванні 

навчального закладу нового зразка («нової школи») були педагогічні 

принципи, сформульовані у щойно наведених висловлюваннях Н. 

Вердинського. В. Постолатій уточнює ці принципи таким чином: «Головна 

ідея концепції В. Харцієва полягала у вихованні особистості вільної, всебічно 

розвиненої, озброєними міцними і потрібними в житті знаннями. Учень 

розглядався не як пасивний об’єкт навчання й виховання, а як дієва сторона 

цього процесу»23  

 Поняття «гуманна педагогіка» з’явилося і почало активно 

використовуватися в період поступової  саморуйнації комуністичної 

тоталітарної системи і формування нової – демократичної. Це  довгий 

процес, який почався ще до розпаду СРСР. Він породив двох видатних 

педагогів Василя Сухомлинського та Шалву Амонашвілі, імена яких стали 

знаковими для гуманної педагогіки.  

 Звичайно ж, як про це вже йшлося, на концепцію авторської школи 

вплинули ідеї теорії «нового» виховання і «нових шкіл», що на межі століть 

сформувалася у Франції (Едмон Демолен), в Англії (Сесіл Редді), Німеччині 

(Герман Літц) та в інших європейських країнах. Визначальними ознаками 

«нових шкіл» було врахування індивідуальних та вікових особливостей 

учнів, розвиток їх самостійності. Мета полягала не у формуванні 

інтелектуалів-ерудитів, а людей, здатних застосовувати набуті знання на 

практиці, широко практикувалося учнівське самоврядування.  

                                                             
22 Постолатій Віталій. Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865–1965 р.р.). – Кіровоград: Нашвидав, 

2006. – С. 85. 
23 Там само – С. 82. 
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 Ці ідеї були сприйняті Антіном Синявським, директором 

Катеринославського комерційного училища, в якому, як ми вже знаємо, до 

переїзду в Єлисаветград працював Харцієв. Проте немає сумніву, що така 

школа нового типу утворювалася як альтернатива ретроградству тогочасних 

класичних гімназій з їх культом зубріння, суворої дисципліни та жорсткого 

переслідування всякого вільнодумства.  

 Комерційне училище розміщувалося на тому місці, де зараз 

знаходиться пам’ятник трамваю (на розі вулиць Дворцової та Шульгіних), 

тобто за кілька сотень метрів від чоловічої гімназії. Ці два навчальні заклади 

були явно опозиційні один до одного. Про це свідчить бодай той факт, що в 

1911 році гімназистам було заборонено прогулюватися по Двірцевій вулиці, 

де вони могли зустрітися з учнями комерційного училища, які, на думку 

керівництва гімназії, були погано виховані і через те могли негативно 

впливати на гімназистів.  

 Зрозуміло, що свої педагогічні ідеї Харцієв міг реалізувати лише при 

сформованому колективу педагогів-однодумців. Одним із провідних учителів 

училища, соратником Харцієва був Андрій Петрович Феоктистов, якого 

шанобливо називали Єлисаветградським Песталоцці. Він був організатором 

скаутського руху, відомий також як здібний психолог, автор психолого-

педагогічних досліджень, про що свідчить його резонансна для того часу 

стаття «Об одарённости. Опыт экспериментально-психологического 

исследования» («Русская школа». – 1909. – № 11).  

 Географію в школі викладав Костянтин Шило, зять композитора 

Миколи Лисенка. Разом зі своєю дружиною Галиною Миколаївною він 

організовував в училищі чудові музичні вечори українського тематичного 

спрямування.  

 Французьку мову викладала Марія Костянтинівна Лангемак – мати 

одного з винахідників легендарної «Катюші» Георгія Лангемака.  

 Чудовими вчителями малювання, креслення та каліграфії (ці 

дисципліни на той час вважалися особливо значущими) були випускники 
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Строгановського художньо-промислового училища Митрофан Максимович 

та Михайло Щеглов.  

 Кожний із названих та й не названих тут педагогів були шанованими у 

місті особистостями.  

 Друга важлива складова функціонування училища як навчально-

виховного об’єкту стосується роботи з батьками. Роль батьківського комітету 

була дуже вагомою. Він займався багатьма справами – шукав і знаходив 

додаткові кошти з метою допомогти неімущим учням з оплатою за навчання, 

сприяв поповненню училищної бібліотеки, організовував літній відпочинок.  

 Рівень самоорганізації учнів був надзвичайно високим, у певному 

розумінні навіть безприкладним. «Учні самі складали програми літературно-

музичних вечорів, самі забезпечували фінансовий бік справи (кошторис, 

витрачання грошей, організація буфетів з чаєм та бутербродами), самі 

прибирали класи й коридори після вечорів»24. Учнівський парламент 

вирішував важливі проблеми училищного життя.  

 Щоб повніше описати навчально-виховний процес комерційного 

училища як цілісну систему, як авторську школу Харцієва, потрібно було б 

детально зупинитися і на спробі відмовитися від бальної системи 

оцінювання, замінивши її об’єктивними характеристиками, і на дослідженні 

причин  неуспішності, і на анонімному анкетуванні, здійснюваному з метою 

вносити корективи в навчальний процес, і на постійній турботі про те, що 

зараз іменується як «підвищення кваліфікації» викладачів (окремі педагоги 

виїздили навіть за кордон для участі у з’їздах та конференціях професійного 

спрямування).  

 А ще необхідно було б охарактеризувати добре продумані такі види 

навчально-виховної роботи як читання та обговорення учнями рефератів на 

суботніх вечорах, обговорення нових резонансних художньо-літературних 

творів на музичних і театральних заходах.  

                                                             
24 Там само. – С. 83 
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 Окрема сторінка – подорожі учнів у супроводі вчителів. Їздили в Крим, 

в Асканію Нову. Коли дізнаєшся про часті відвідини учнями училища 

Чорного лісу, то напрошується порівняння із знаменитими «подорожами в 

природу», що описані В. Сухомлинським у його «Серце віддаю дітям».  

 А ще – доглянутий і ошляхетнений учнями парк «Альгамбра», який був 

розташований на березі Інгулу.  

 Важливо відзначити, що, на відміну від чоловічої гімназії, українськість 

в училищі не переслідувалася. В бібліотеці можна було прочитати газету 

«Рада», а на літературних вечорах декламувати поезії Тараса Шевченка, 

Леоніда Глібова, Степана Руданського…  

 Все це дає підстави погодитися з неодноразово висловлюваним 

твердженням, що комерційне училище, створене та очолюване Василем  

Харцієвим, було одним із найкращих навчальних закладів Російської імперії.  

-6- 

 Лютневу революцію 1917 року Харцієв прийняв з ентузіазмом. На 

деякий час очолюване ним комерційне училище перетворилося в центр, у 

якому сконцентровувалося суспільно-політичне життя міста. Але це було 

недовго. З настанням більшовицької влади один за одним позакривалися 

навчальні заклади, про які йшлося у нашій розповіді. У 1918 році перестало 

існувати й комерційне училище. Проте Харцієв без роботи не залишився, бо 

вже надто значним був його авторитет як ученого, педагога та організатора 

освіти.  

 Не будемо перераховувати всі посади, які йому випало займати в 

післяреволюційний час – їх перелік зайняв би значну текстову площу. Та все 

ж поступово визначилося його професійне спрямування – його досвід як 

вченого та педагога був украй необхідний для організації в краї педагогічної 

освіти.   

 Навчальні заклади, у яких готувалися педагогічні кадри для нашого 

степового краю, набували постійної трансформації, логіку якої намагався 
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збагнути Віталій Постолатій у вже не раз згадуваному дослідженні 

«Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865-1965рр.)».  

 У 1921 році були організовані Єлисаветградські вищі трирічні 

педагогічні курси, керівниками яких протягом кількох років (1922-1924) був 

Харцієв. (Шлях, розпочатий у 1921 році організацією Єлисаветградських 

вищих трирічних педагогічних курсів у 1921 році, завершився утворенням  у 

1997 році педагогічного університету, якому зараз виповнюється 100 років).   

Вищі трирічні курси трансформувалися в Зінов’євський педагогічний 

технікум (1925-1930).  Саме в цей час Харцієву було присвоєне звання 

професора. Подальша трансформація педагогічного закладу проходила через 

такі етапи: інститут соціального виховання (1930-1933), педагогічний та 

учительський інститут (1933-1941).   

 У цих закладах Харцієв викладав українську мову, методику вивчення 

її в школі та теорію літератури. З 1 вересня 1934 року, коли була організована 

кафедра української мови і літератури, він був її завідувачем.  

 Як могло статися, що він, який довгі роки був викладачем російської 

словесності, так швидко і легко перейшов на викладання української мови? І 

взагалі, як пояснити українськість людини, яка довгий час працювала в 

освітянській сфері, яка була пройнята великоросійським імперським духом, з 

його категоричним несприйманням всього українського?   

 Поставлене питання є принципово важливим для глибшого розуміння і 

поцінування Василя Харцієва як особистості. 

 І тут нам необхідно знову повернутися до часів формування не лише 

його професіоналізму як вченого-філолога, а й внутрішньої світоглядної 

культури. Зрозуміло, що вона формувалася під впливом Олександра Потебні, 

його найближчого оточення.  

 У статті про Олександра Потебню, що розміщена в російській 

«Википедии», акцентується на тому, що він «рассматривал русский язык как 

единое целое – совокупность великорусских и малорусских наречий, и один 

– русский литературный язык считал достоянием не только великороссов, но 
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и белорусов и малороссов в равной степени». Твердження явно тенденційне, 

породжене прагненням будь-що кваліфікувати Потебню як видатного суто 

російського вченого. Насправді ж все було не таким однозначним як 

подається у щойно цитованій «Википедии».  

 Олександр Потебня походив з козацько-старшинського роду. Його 

українськість дуже виразно проявлялася ще в молодому віці – в час навчання 

у Харківському університеті та й у перші роки після його закінчення. 

Захоплювався українським фольклором, записував багато пісень. Був одним 

із активістів харківської «Громади». Один із її членів говорив про нього: 

«Теплий парень, спасибі йому, ніяк не переслухаєш його, як піде балакати, і 

до пісень аж труситься, бо певно зна в них силу»25 Відоме висловлювання 

Христини Алчевської про тогочасного Потебню: «Мне показали кумира их 

кружка профессора Потебню с античным, точно выточенным профилем и 

светлыми золотистыми волосами, с каким-то вдохновенным взглядом 

голубых глаз. Он привлекал к себе самые горячие симпатии молодежи и 

когда говорил нам об историческом прошлом нашей родины, о нашей песне, 

о нашей поэзии и призывал нас к изучению и к любви к ней, мы восторженно 

слушали его целыми часами»26.  

 Проте після 1863 року з Олександром Потебнею сталися разючі зміни. 

Їх причини з максимально можливою ретельністю дослідив Юрій Шевельов.  

 Щоб зрозуміти внутрішню драму Олександра Потебні, треба знати, що 

під час польського так званого січневого повстання 1863 року він втратив 

своїх трьох братів – Андрія, Петра й Миколу. Всі вони загинули в боротьбі з 

російським царизмом, тобто були на стороні польських повстанців. І якщо 

про Петра і Миколу відомо не так і багато, то участь Андрія Потебні у тому 

повстанні була визначною. Він, офіцер Шліссельбурзького піхотного полку, 

                                                             
25 Шевельов Юрій. Олександр Потебня і українське питання. Спроба реконструкції цілісного образу 

науковця // Олександр Потебня. Мова. Національність. Денаціоналізація. Статті і фрагменти. – Нью-Йорк, 
1992. – С. 16. 
26 Цит. за: Шевельов Юрій. Олександр Потебня і українське питання. Спроба реконструкції цілісного образу 

науковця // Олександр Потебня. Мова. Національність. Денаціоналізація. Статті і фрагменти. – Нью-Йорк, 

1992. – С. 15-16. 
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що був розквартирований у Варшаві, організував таємну спілку російських 

офіцерів у Польщі, яку згодом назвали «Організація Потебні». Приятелював 

із Зігмундом Сераковським, близьким товаришем Тараса Шевченка. Сам 

Сераковський теж прийматиме активну участь у повстанні 1863 року – 

керував повстанськими загонами в Литві, в одному бою був поранений, 

попав у полон, за вироком польського суду був повішаний у Вільно.  

 У липні 1863 року Андрій стріляв у намісника Царства Польського 

Лідерса. Замах був невдалий. Андрій пропав безвісти – вочевидь, встиг 

покинути межі імперії. Повернувся під час повстання. Був важко поранений. 

Відомо, що його останніми словами були «Дай вам Бог перемогти в боротьбі 

супроти тиранії…» – їх він сказав товаришам по боротьбі.  

 На околиці Кракова, неподалік місця, де відбувався останній бій, в 

якому брав участь Андрій Потебня, знаходиться братська могила, у якій 

поховано його прах. На надгробку написано: «Тут спочиває шістдесят п’ять 

невідомих повстанців 1863 року і серед них академік Стефан Залевський і 

українець Андрій Потебня – колишній офіцер російських військ та соратник 

Олександра Герцена. Вічна слава бійцям за нашу і вашу свободу».  

 Не дарма нібито відходимо від основної теми розмови і зупиняємося на 

темі загиблих  у польському повстанні трьох (!) братів Олександра Потебні. 

Мимоволі думаєш, як могло статися, що троє молодих людей, народжених і 

вихованих у славній українській родині з давніми козацько-старшинськими 

коренями, так самовіддано стали на бік польських повстанців? При цьому 

треба враховувати природну розумово-інтелектуальну обдарованість усіх 

братів Олександра Потебні: Андрій з відзнакою закінчив офіцерське 

училище, Микола навчався на останньому курсі Київського університету, 

разом із своїм однокурсником, у майбутньому відомим українським 

філологом Павлом Житецьким, складав російсько-український словник.  

 Відповідь на поставлене питання дає Юрій Шевельов. Аналізуючи 

листи Олександра Потебні до приятеля з Харківської Громади Івана 

Біликова, писані в Берліні протягом 1862 року, тобто до польського січневого 
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повстання, він відзначає не лише активний україноцентризм молодого 

вченого, а й те, що він «сміливо розглядає можливість злуки України з 

Польщею. В думках він виходить за межі старої Слобожанщини й 

Гетьманщини і бачить українські землі як цілість: «Мы не можем забыть 

своего ближайшего кровного родства с простым людом Подолии, Волыни, 

Галича и т.д. и права принимать к сердцу их дела». Він закликає переглянути 

всю історію українсько-польських взаємин»27.  

 Брати думали й почували однаково. Вони ненавиділи імперську Росію. 

І ця ненависть була породжена глибинним відчуттям свого українства. Однак 

тогочасне українство не було спроможне на боротьбу з імперським молохом. 

Воно відчайдушно, на інстинктивному рівні, намагалося зберігати свою 

ідентичність хоча б тим, що Олександр Потебня у 1862 році разом з 

«кількома товаришами, перебравшися в народний одяг, відбули спеціяльну 

експедицію в глибину Охтирського й Полтавського повітів з метою зібрати 

фольклор» (Олександр Потебня. Мова. Національність. Денаціоналізація. – 

С. 16), а його брат Микола, як уже знаємо, створював російсько-український 

словник. Часи, коли Україна боролася за свою волю, залишились в далекому 

минулому. Про це трохи пізніше напише Леся Українка:  

 

  І ти колись боролась, мов Ізраїль,  

  Україно моя! Сам Бог поставив  

  Супроти тебе силу невбаганну  

  Сліпої долі. Оточив тебе  

  Народами, що, мов леви в пустині,  

  Рикали, прагнучи твоєї крови.  

  Післав на тебе тьму таку, що в ній  

  Брати братів не пізнавали рідних. 

  

                                                             
27 Цит. за:  Там само – С. 18.  
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 Три брати Потебні пристали до польського повстання саме тому, що 

воно був антиросійським, антиімперським, породжене бажанням поляків 

відродити свою державу. Брати побачили в цьому повстанні шанс для 

України – не дарма ж Олександр Потебня, як уже знаємо,  говорив про 

можливий перегляд історії україно-польських взаємин.  

 Українці не підтримали це повстання через майже повну 

змалоросійщеність своєї еліти. Історія Кирило-Мефодіївського товариства 

показово засвідчує, як імперія моментально і жорстко реагує на найменші 

прояви відродження національної свідомості в потенційної еліти.  

 Можна уявити, як важко пережив смерть своїх братів Олександр 

Потебня. Юрій Шевельов пише: «Він став зовсім іншою людиною, ніж та, 

про яку згадує кожен хто мав з ним справу до 1863 р.  

 Зникла безтурботність і веселощі, відкритість і товариськість»28. Він 

повністю віддавався розумовій праці. Був мовчазним і неприступним. 

Оживав лише під час лекцій, вражаючи читачів натхненним буянням своєї 

думки.  

 Ну а як з його українськістю? – запитаємо. Вона проявлялася, не 

зважаючи на Валуєвський циркуляр (1863 р.) та Емський указ (1876 р.). 

Проявлялася в редагуванні та підготовці до видання творів Г. Квітки-

Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, І. Манжури, в перекладі 

українською «Одісеї»…  

 Та все ж маємо зрозуміти, що той злам, який стався з ним після 1863 

року, багато чого змінив у його українськості. Ні, він не став малоросом у 

звичному розумінні цього слова, хоча багато і плідно працював на ниві 

російської словесності. Просто той «злам 1863 року» трансформувався в 

загострену «національну самокритику». З метою зрозуміти її сутність, 

звернемося до Д. Овсянико-Куликовського: «А.А. Потебня был коренной и, 

можно сказать, типичный малоросс, из мелкопоместных дворян Полтавской 

                                                             
28 Шевельов Юрій. Олександр Потебня і українське питання. Спроба реконструкції цілісного образу 

науковця // Олександр Потебня. Мова. Національність. Денаціоналізація. Статті і фрагменти. – Нью-Йорк, 

1992. – С. 21. 
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губернии, – пише він. – Он владел украинским языком в совершенстве, не 

только теоретически (это уж само собой), но и практически. Он знал и любил 

Малороссию, и характерные черты украинской национальной психики были 

выражены в нем определенно и ярко. И, разумеется, вопросы национально-

культурного развития Украйны были для него не только предметом 

теоретического интереса, но и живой и жгучей проблемой жизни. Понятно, с 

какою горечью и с каким негодованием реагировал он на «обрусительную» 

политику тогдашнего реакционного правительства в  украинском вопросе»29 

Водночас, наголошує Д. Овсянико-Куликовський, він дуже критично 

ставився до своєї нації, – докоряючи їй в недостатньому прагненні до 

самореалізації. Вважав, що українська національна еліта не використала свій 

шанс в кінці ХVIII до половини ХІХ ст. розвинути свою національну 

культуру та освіту. «Если бы тогда малорусское общество проявило хоть 

небольшую долю той национальной инициативы и энергии, какую 

обнаружили, например, чехи и сербы, то украинская национальность к 80-м 

годам упрочилась бы настолько, что никакие запреты уже не могли бы 

остановить ее дальнейшего развития»30– так передає думку Потебні Д. 

Овсянико-Куликовський. І далі наводить його репліку, «произнесенную 

тоном, в котором слышались и ноты национальной скорби, и ноты сарказма: 

«Шевченко!  Жизненность нации! Этнографический материал, а не 

нация!»31  

 Не будемо зараз вдаватися до аналізу цих позицій видатного вченого. 

Він мав підстави для таких тверджень. Як мали підстави для різних проявів 

національної самокритики Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка…  

«Повією ханів і царів» називав Україну один із її найрозумніших синів і, 

водночас, її найбільш патріотичний поет Євген Маланюк. Можна, наприклад, 

створити окреме дослідження того, як провідні поети-шістдесятники не раз 

                                                             
29 Овсянико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы. – В 2-х т. – Т. 2. – М.: Худож. лит., 1989. 

– С. 477. 
30 Там само – С. 480. 
31 Там само. – С. 489.   
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прямо чи завуальовано докоряли своєму народу у відсутності, як їм 

здавалося, прагнення бути сильною, високоорганізованою нацією. Згадаймо, 

з якою тривогою запитував Україну (свій народ, свою націю) Василь 

Симоненко про її готовність пройти шляхом боротьби за власне 

самоствердження:  

  Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.  

  Твоя краса цвіте в моїх очах.  

Але скажи: чи ти зі мною поруч  

  Пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?  

 Або ж згадаймо завуальований у «Парубоцькій баладі» Бориса 

Олійника докір Україні («Чураївні») в її зрадливості.  

 Або ж відчуймо гнітючий настрій Ліни Костенко, висловлений у 

підтексті її поезії «Плем’я Тода»: «Здається все. Здається, вже кінець».  

 Або ж зрозуміймо її сповнене розпачливим докором запитання до свого 

народу:  

  Які врятують тебе гуси,  

  о найнещасніший народ,  

  що, переживши такі струси,  

  не пережив своїх глупот. 

  І так далі. Подібні висловлювання, наповнені гіркою правдою 

«національної самокритики», часто-густо зустрічаються у кращих 

представників нашої еліти.  

 Подібні питання не зникають, а іноді навіть і посилюються  в часи 

незалежності. Малоросійство, за словами Євгена Маланюка, є хворобою 

хронічною, задавненою, її треба «ізживати». І це мало б бути чи не основним 

завданням «державних мужів» незалежної України. Але більшість із них 

цього робити не вміє, та й не прагне, бо й самі дуже часто є інфіковані цією 

хворобою. Іноді вона немовби послаблюється, і з’являється надія, що 

починається процес її активного «ізживання». Таке було, скажімо, під час 

«помаранчевої» революції (2004 р.) чи в час «революції гідності» (2014-2015 
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рр.). Однак цей процес швидко пригасав, хвороба малоросійства, яка для 

більшості населення, як виявляється, і не була хворобою, а звичним, майже 

комфортним станом.  

 Зараз не будемо заглиблюватися в аналіз проблеми малоросійства, 

проблеми, яка є головною, сказати б, ключовою проблемою у становленні 

вже не такої й молодої української державності. Можливо колись вона стане 

по-справжньому актуальною для суспільно-політичних, гуманітарних, 

психологічних наук, трансформується у серйозні та конструктивні 

обговорення в телевізійних розмовах «балакучих голів», та й державні мужі, 

які поділяють основні думки Маланюкового «Малоросійства», врешті-решт 

складуть критичну масу в нашому політикумі.  

 Зараз же пропоную просто уявити, який би величезний внесок в 

українську гуманітарну науку, а значить, в українську духовність, у розвиток 

нашого національного ІQ зробив би геніально обдарований потомок 

козацько-старшинського роду Олександр Потебня, якби він не змушений був 

би для власної самореалізації як вченого писати  російською мовою свої 

праці «Мысль и язык», «Из лекций по теории словесности», всі чотири томи 

«Из записок по русской грамматике» і т.д. і т.п., а навпаки сконцентрував би 

свої геніальні здібності вченого-гуманітарія на розробці рідної для себе 

української культури.  

 І що б це значило для української гуманітаристики, для українського 

літературознавства, якби неодноразово згадуваний і цитований нами Д. 

Овсянико-Куликовський, теж нащадок козацько-старшинського роду й 

науковий соратник О. Потебні, замість того, щоб робити значний внесок в 

російську гуманітаристику, ставши одним із піонерів  психологічної школи в 

літературознавстві, працював на ниві української науки,  

 І число таких українців, які, не маючи своєї національної держави, 

змушені були вільно чи невільно працювати на культуру, науку, 

промисловість чужої для себе імперії, бути її донором, є величезним. Йдеться 

про окраденість нації – про ту окраденість, думка про яку так турбувала 
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Тараса Шевченка, коли він перебував разом із братчиками в Петербурзькому 

казематі ІІІ жандармського відділення. Пам’ятаєте: «Та не однаково мені, / 

Як Україну злії люде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, окраденую, збудять… / 

Ох, не однаково мені». Саму сутність цієї окраденості, її глибокий трагізм 

намагалася пояснити землякам Леся Українка в драматичних поемах «Оргія» 

та «Бояриня».  

 Але ж, при чому тут Василь Харцієв? – запитаєте. А при тому, що він 

був одним із небагатьох його учнів, який як ніхто розумів свого вчителя як 

людину, яка пережила глибокий внутрішній злам, і як вченого, який, як ніхто 

до нього, так само, як мало хто після нього, розумів денаціоналізацію народу 

як зло, яке нищить його розумовий та духовний потенціал. «Вообще – 

денационализация, – читаємо в статті Потебні «Проблема национализации», 

– сводится на дурное воспитание, на нравственную болезнь: на неполное 

пользование наличными средствами восприятия, усвоения, воздействия, на 

ослабление энергии мысли; на мерзость запустения на месте вытесненных, 

но ничем незаменённых форм сознания; на ослабление связи подростающих 

поколений со взрослыми, заменяемой лишь слабою связью с чужими; на 

дезорганизацию общества, безнравственность, оподление. Даже когда 

подавляющие довольно близки к подавляемым, а последние не лишаются 

насилием имущества и не обращаются в рабство грубейших форм, 

денационализация все таки ведет к экономической и умственной 

зависимости и служит источником страданий»32. Василь Харцієв добре знав 

погляди свого вчителя на руйнівні процеси денаціоналізації. Про це свідчить 

його стаття «Учение А.А. Потебни о народности и национализме», 

надрукована в харківському журналі «Мирный труд» у 1902 році (ч. 2, 3, 5).  

 Все це і було для Василя Харцієва тією світоглядною основою, яка і 

визначила його українськість, яка проявлялася ще в часи його роботи 

директором Єлисаветградського комерційного училища, де проводилися 

                                                             
32 Потебня Александр. Проблема денационализации // Олександр Потебня. Мова. Національність. 

Денаціоналізація. – Нью-Йорк, 1992. – С. 73.  
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вечори з українською тематикою (збереглася світлина, у якій учні училища, 

що брали участь у виставі, були одягненні в українські строї). Для того часу 

це були надзвичайно сміливі акції. Його проукраїнськість проявилася  в  

активному сприйнятті лютневої революції 1917 року, а також у тому, що він, 

багатолітній викладач російської словесності, став викладачем української 

мови, завідувачем відповідної кафедри.  .  

-7- 

 Доля українського інтелігента ніколи не була легкою. Починаючи з 

групи молодих і талановитих українців, які на хвилі європейської «весни 

народів» (1848-1849 рр.), усвідомивши свою національну окремішність, 

організувалися в Кирило-Мефодіївське товариство. Поява цього братства  

настільки розтривожила російських імперців, що його членів зразу ж 

арештували, звезли до Петербурга, помістили в каземат, почали розслідувати. 

Доповіді про ці розслідування періодично лягали на стіл імператора Миколи 

ІІ.  

 З того часу переслідувалося усе українське. Відбувалося це шляхом не 

лише заборон усього українського та жорстокого переслідування всіх, хто 

посмів проявляти ознаки національної свідомості, а й шляхом вироблення 

певних ідеологічних установок на кшталт міфу про «єдиний народ», яким ще 

й досі користуються окремі політики. 

 Коренізація, що була задумана в Москві на початку 20-х років з метою 

«заспокоїти» пробуджувану національну свідомість «неросійських» народів, 

приручити їх до більшовицького центру, набула в Україні форму 

«українізації». Саме на цій хвилі українізації стався настільки бурхливий 

розвиток національної культури, що охопив не лише літературу, а й кіно, 

театр, живопис, породивши при цьому плеяду митців найвищого не лише 

вітчизняного, а й світового рівня (напр., О. Довженко, Лесь Курбас), що 

кремлівські стратеги зрозуміли: політику «коренізації» треба зупинити, бо 

вона не дасть можливості побудувати нову імперію – тепер уже 

більшовицького зразка.  
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 Але припиняти цей процес відродження можна було лише вульгарним 

шляхом – шляхом найжорстокіших репресій та фізичних знищень. Шляхом 

голодомору, Сандармоху, Соловків, таборів Гулагу на просторах 

«неісходимого» Сибіру…  

 Українізація 20-х років вивела з невідомості, проявила, висвітлила, 

укрупнила всіх найкращих, найбільш талановитих людей віками 

пригноблюваної нації. Коли переглядаєш, наприклад, довгий список осіб, 

репресованих в Україні, які побували в Соловках та розстріляні 27 жовтня - 4 

листопада 1937 року в урочищі Сандармох, то легко приходиш до висновку, 

що там була розстріляна українська еліта. Але ж Сандармох – не єдине місце, 

де відбувалися такі розстріли…  

 Коли простежуєш за життям Василя Харцієва після революції 1917 

року, то відчуваєш брак матеріалу, в тому числі і архівного, на який можна 

було б обпертися, відтворюючи «труди і дні» цієї непересічної людини.  

 Багато про нього говорять низка його уже згадуваних публікацій у 

тогочасному популярному журналі «Червоний шлях». Він зберігав високу 

науково-інтелектуальну форму, це виявлялося перш за все в захисті, 

пропаганді та адаптації до нових умов учення Потебні. Авторитет, 

напрацьований роками успішної наукової та педагогічної роботи, деякий час 

зберігався. Про це свідчить широке відзначення у 1927 році 35-річчя його 

педагогічної діяльності. Вітальна телеграма надійшла з Наркомату освіти 

України, добірка «Палке вітання працівнику на ниві науково-освітній – 

шановному професорові, члену Академії наук В.І. Харцієву» надрукувала 

місцева газета «Зінов’євський пролетарій». Повага була щира – про це 

свідчить бодай той факт, що газета приписала ювіляру навіть членство в 

Академії наук – насправді ж він не мав звання академіка.  

 На жаль, спогадів, які були б написані слухачами педагогічних курсів, а 

потім і студентами педагогічного інституту, в якому він викладав і був його 

першим професором, немає. Їх просто ніхто не писав через те, що в 1936 році 

він був арештований чекістами, а значить, належав до «ворогів народу». То ж 
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як про нього могли писати його студенти, які, звичайно ж, були 

комсомольцями?  

 Щоправда, писали співробітники, викладачі педагогічного інституту, ті, 

що працювали поряд з ним. Але писали не так про нього, як на нього, – 

тобто писали доноси. Наприкінці 1933 року група співробітників 

педінституту у складі Непийводи, Орлова, Федоренка і Палюхіна подала в 

місцеву газету «Соціалістичний наступ» лист, який по суті був написаний у 

широко розповсюдженому тоді «жанрі» відкритого доносу на викладачів, які 

на їх думку належали до «класово ворожих елементів». До них було 

зараховано і єдиного на той час в педінституті професора: «В. Харцієв – 

професор, керівник мовної кафедри відверто стоїть на позиції буржуазного 

вченого Потебні, пропагуючи це вчення, ототожнює його з марксизмом в 

літературознавстві. В програмі з української мови, методики мов і сучасного 

мовознавства Харцієв жодним словом не згадує про партійність у викладанні 

мови. Харцієв домагається розтворити марксизм у потебніянстві, по суті 

збруднити його буржуазною ідеологією…»33. З часу публікації цього 

доносу і до часу арешту Василя Харцієва була ще відстань у три роки. 

Можна лише уявити, як йому жилося в ці роки.  

 Ми вже багато знаємо про злочини більшовиків проти українського 

народу. Але ми ще недостатньо осмислюємо, в тому числі і в суто науковому 

плані, ті важкі наслідки для національного інтелекту, які завдали йому 

періодично здійснювані репресії проти національної еліти. І зовсім не 

роздумуємо над тим, яким чином, якою продуманою просвітительською, 

освітньою та культурною політикою можна в умовах незалежності домогтися 

«ізживання» згубних наслідків змалоросійщення народної свідомості, 

завданою відлученням народу від його культурно-інтелектуальної еліти. 

 Євген Маланюк був одним із небагатьох, хто, діагнозуючи хворобу 

малоросійства, вказав при цьому на її характерні симптоми: «В нормальній, 

                                                             
33 Цит за: Постолатій Віталія. Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865–1965 рр.). – Кіровоград: 

Нашвидав, 2006. – С. 94.  
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незмалоросійщеній психіці кожного сина народу, – пише він, –  існують 

своєрідні «умовні рефлекси» національного інстинкту: чорне – біле, добре – 

зле, вірне – невірне, чисте – нечисте, Боже – диявольське.  

 В малоросійстві ці рефлекси пригасають і слабнуть, часом аж до 

повного їх занику. В такім стані сама-но праця інтелекту не помагає, бо буде 

завжди с п і з н е н а»34. Пригашення цих «умовних рефлексів» національного 

інстинкту, коли народ не може розібратися, де чорне – біле, добро чи зло, 

Боже – диявольське, зараз спостерігаємо на кожному кроці: на виборах 

влади, в економічній, культурній, освітній і т.д. політиці.  

 Василя Харцієва не розстріляли в Сандармосі, не вислали в сибірські 

концтабори. На нього писали доноси, за ним стежили. Він був 

високоосвіченим, порядним, незалежним, з прекрасно розвинутим аналітико-

критичним мисленням. Користувався величезною повагою як учений та 

викладач. І через те, що був наділений такими чеснотами, він не вдавався до 

широко розповсюдженої у той час комуністично-більшовицької риторики. 

Влада не любила таких. Тому він був арештований і кілька місяців перебував 

у в’язниці в дуже важких умовах. Про що думалося йому, 72-річному 

професору, в тюремній одиночній камері? Які питання ставили йому на 

допитах напівграмотні чекісти? Цього ми не знаємо. Проте маємо розуміти 

всю абсурдність цієї ситуації, коли одного з кращих освітян України, знаного 

і шанованого вченого, абсолютно не винного ні в чому, тримають у в’язниці. 

Тогочасна влада і справді була від диявола…  

 Перебування в тюремній камері загострили хворобу нирок і шлунку. 

Після операції, його, знесиленого, відправили додому. Через кілька днів він 

помер.  

 Михайло Долинський, сусід Харцієва по дому, згадує, що на його 

похоронах було всього кілька людей. А ще згадує, що осторонь стояло кілька  

                                                             
34 Євген Маланюк. Книга спостережень. – К.: «Атіка», 1995. – С. 224.  
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спостерігачів – це люди з «органів» спостерігали за похоронами з метою 

зафіксувати тих, хто прийшов попрощатися з «ворогом народу».  

 Архів не зберігся. А жаль, бо в ньому знаходилася уже завершена праця 

«Мова і література». Знаючи наукову потужність цього улюбленого учня 

Олександра Потебні, можна з певністю сказати, що ця праця була б вагомим 

внеском в українську філологію.  

х   х   х 

 Одна із статей, присвячених Василю Харцієву, називається 

«Єлисаветградський професор, якого забули…».  

 Ця стаття написана якраз для того, щоб відновити пам’ять про нього. Бо 

ж добре відомо, що сила нації, її «здоров’я» визначається тим, наскільки вона 

знає свою історію, оберігає та шанує її. Але ж це стосується не лише нації та 

суспільства. Тож так важливо для нашого університету, якому виповнюється 

100 років, пам’ятати про свого першого професора…  
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