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В. С. Бакіров
Доповідь «Харківський університет: традиції благодійності» на
Асамблеї вчених рад 29 січня 2019 року

Шановні колеги, дорогі гості!
Однією з найбільш шляхетних форм людської поведінки є
благодійність, щира та безоплатна підтримка наукових, освітніх установ,
мистецьких закладів, людей, яким потрібна допомога в певні скрутні часи.
Благодійність
дозволяє
усвідомити
цілісність
людського
співтовариства, допомагає людям відчувати свою відповідальність за світ, в
якому ми всі живемо.
У понад двовіковій історії Харківського університету можна знайти
чимало яскравих прикладів благодійності професорів, вихованців, друзів
університету.
Уже саме створення університету було б неможливе без пожертвувань
багатьох людей — як на Харківщині, так і на суміжних теренах — які
відгукнулися на заклик Василя Назаровича Каразіна.
У пам’ятнику Каразіну, що нині зустрічає нас перед входом до головного
корпусу університету відображено саме цей момент.
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Василь Назарович 1 вересня 1802 року виступив перед слобідськоукраїнським дворянством, переконуючи в потребі збору коштів.

Люди зібрали понад 400 тисяч рублів, що на наші гроші, за моїми дуже
приблизними розрахунками, складає близько 56 мільйонів гривень. Історичні
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документи зберігають прізвища багатьох дворян, купців, інших
представників громади, які зробили посильний внесок у цю справу, і без
їхніх благодійних внесків університет просто б не виник.
До речі, цей пам’ятник також був створений коштом харків’ян, які
буквально по копійці зібрали гроші для того, щоб закарбувати вдячність
людині, яка заснувала університет і змінила тим самим історичну долю
Харкова.
Сам Василь Каразін став першим меценатом Харківського
університету, передавши на його потреби тисячу карбованців. І на етапі
створення університету, і в подальші роки він дбав про розширення
університетського книжкового фонду, передаючи до бібліотеки цінні
видання з особистої колекції.
Значну допомогу університету ще з перших десятиліть існування
надавали його випускники.
Так окрасою університету був Музей красних мистецтв і
старожитностей, фонди якого налічували понад дві тисячі експонатів.
Колекцію, що поповнювалася, головним чином, коштом меценатів, складали
справжні шедеври пензля Айвазовського, Брюллова, Ван-Дейка, гравюри
Дюрера, малюнки та акварелі ХІІ–ХІХ століть.
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Тут зберігалися також витончені зразки народної декоративноужиткової творчості, цінні предмети сакрального мистецтва. Найбільші
дарунки надійшли від випускників університету Івана Єгоровича Бецького,
Аркадія Миколайовича Алфьорова, Аполлона Михайловича Матушинського.
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Мешканці міста, університетські професори і вихованці вважали за
честь подарувати до фондів бібліотеки власні зібрання книг. Серед тих, хто
заповів власні книжкові колекції університету, були соціолог Максим
Максимович Ковалевський, історик мистецтв Єгор Кузьмич Рєдін, фізикохімік Павло Дмитрович Хрущов, юрист Борис Григорович Філонов та багато
інших.
Численними рідкісними експонатами поповнювалися й університетські
природничі колекції. Наприклад випускник університету Микола Степанович
Турчанінов заповів своїй Альма-матер унікальний гербарій, що нараховував
близько 150 тисяч аркушів і містив близько 53 тисяч зразків видів рослин. У
наш час його більша частина входить до складу Національного гербарію
України.
Професор Олександр Васильович Гуров передав університету власну
геологічну колекцію, що налічувала понад півтори тисячі одиниць
зберігання. Професор Олександр Михайлович Нікольський пожертвував
понад півсотні наочних зоологічних експонатів.

З другої половини ХІХ століття досить популярною формою
благодійництва стало заснування благодійних студентських стипендій.
Наприклад ростовський лікар Георгій Іванович Ткачов залишив
Харківському університету 75 тисяч карбованців. Щорічно банківські
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відсотки від цієї суми мали йти на допомогу студентам-медикам та стипендії
для уродженців Ростова-на-Дону.
Професор Харківського університету, харківський міський голова Єгор
Степанович Гордєєнко пожертвував 1 200 карбованців золотом і 3 100
сріблом на стипендію «найбіднішому і найдостойнішому зі студентів».

В університеті кількість іменних стипендій (серед яких більшість
складали приватні) у 1913 році досягла 241. Окрім стипендій, приватні особи
встановлювали грошові допомоги, премії.
Кількість стипендій збільшилася, і вже з 1909 року в типографії
університету почали щорічно друкувати спеціальні правила під назвою
«Правила стипендій, допомог і премій, які існують при Імператорському
Харківському університеті коштом капіталів, пожертвуваних університету
для цих цілей різними особами».
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Ця благодійна традиція отримала продовження у ХХІ столітті.
Випускник університету Ю. Сапронов заснував стипендію для студентів та
аспірантів природничих спеціальностей, завдяки якій сотні талановитих
студентів й аспірантів отримали необхідну підтримку. Асоціація випускників
і друзів університету виплачувала стипендію імені І. Є. Тарапова. Такі
приклади можна продовжувати.
Повертаючись назад, у ХІХ століття, слід згадати про те, що
університетські діячі дбали про освіченість простого люду. Ще в 1869 році
група професорів під керівництвом Миколи Миколайовича Бекетова
ініціювала створення Харківського товариства поширення грамотності серед
народу. Товариство опікувалося створенням народних бібліотек-читалень, а
згодом ініціювало та здійснило видання «Народної енциклопедії наукових і
прикладних знань» у 14 томах.
Професор Харківського університету Андрій Миколайович Краснов
наприкінці 1890-х років організував робочі курси, кількість слухачів яких вже
в 1907 році перевищила 1 100 осіб. Коли у 1912 році професор за станом
здоров’я був змушений залишити Харків, робітники піднесли йому адресу, в
якій, зокрема, писали:
«Ми бачили в Вас кращого нашого друга і вчителя. Ваші лекціїбесіди, повні глибокого знання, просякнуті Вашою любов’ю і бажанням
дати нам правильне розуміння, вірні знання, залишили в нас незгладимі
сліди. Відвідуючи Ваші лекції, ми виросли у власних очах. Від Вас ми
дізналися, як живе світ, дізналися про красу природи і про те, як людині
потрібно жити у світі».
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Представники університетської корпорації неодноразово виступали в
місті з благодійними доповідями. Зібрані під час них кошти спрямовувалися
на найгостріші соціальні потреби та культурне будівництво.
Чимало відомих харківських лікарів, які отримали освіту в нашому
університеті, уславилися завдяки своєму гуманізму і милосердю. Дитячі та
санітарні лікарі Владислав Андрійович Франковський, Петро Іванович
Шатилов, хірург Микола Петрович Трінклер і багато інших безкоштовно
лікували незаможних пацієнтів та власним коштом забезпечували їх ліками.
Лютнева й Жовтнева революції 1917 року, громадянська війна та
політична нестабільність призвели до загальної розрухи і зубожіння. Старі
форми благодійності відійшли в минуле. Але вона зовсім не зникла.
Згадуючи ті буремні роки, не можна не сказати про Фритьйофа
Нансена – лауреата Нобелівської премії миру «За багаторічні зусилля в
наданні допомоги беззахисним». За допомогою його організацій у Харкові
були відкриті дві їдальні для студентів (кожна з них – на тисячу осіб),
надавалися підручники та одяг. Підтримували вони і викладачів – не тільки
продуктами та речами, але й обладнанням і книгами.
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Яскравою сторінкою в історії благодійності в Харківському
університеті були роки Другої світової війни. Ми знаємо про Харківських
студбатівців. Але менше знаємо про те, що як тільки нацистська Німеччина
та її союзники напали на Радянський Союз, викладачі, співробітники і
студенти перераховували свої кошти у фонд оборони. Лише за серпень 1941
року в цей фонд було відраховано одноденний заробіток (6, 5 тисяч
карбованців), здано облігацій на 55 тисяч карбованців. Студентська молодь
на суботниках і недільниках заробила мільйон 274 тисячі карбованців. Ці
гроші також передали до фонду оборони.
У тилу, в евакуації ця благородна справа була продовжена. Колектив
викладачів і студентів Об’єднаного Українського державного університету,
що діяв в м. Кзил-Орда в Казахстані, за жовтень 1942 – квітень 1943 року
зібрав понад 21 тисячу карбованців на будівництво трьох танкових колон і
двох авіаескадрилей.
Війна скінчилася, почалася напружена праця з відновлення
університету, Харкова, країни в цілому. Близько мільйону годин безоплатно
відпрацювали викладачі, співробітники і студенти університету на
відновленні Будинку проектів — нового головного корпусу. Студенти і
професори добровільно виходили на суботники та недільники, розчищували
завали, прибирали сміття, стираючи сліди минулої війни. У цьому залі
знаходяться люди, які це робили і яким ми за це щиро вдячні.
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Шановні колеги! Ми всі бачили чудовий пам’ятник студбатівцям,
зведений у 1999 році поблизу головного корпусу.
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Кошти на створення пам’ятника кілька років збирали студенти
будівельних загонів. Щоб встановити пам’ятник, Вчена рада у 1999 році
оголосила збір коштів, згодом пам’ятник було встановлено.
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До речі, в університетському просторі ми бачимо зараз своєрідну і
унікальну історію університету у бронзі — цілий комплекс пам’ятників,
меморіальних
дощок,
присвячених
видатним
університетським
особистостям.
Це пам’ятник Василю Назаровичу Каразіну на його батьківщині в селі
Кручик:

пам’ятники видатним вченим О. М. Ляпунову та Д. І. Багалію біля
Північного корпусу:
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три бюсти Нобелівським лауреатам, чиє життя пов’язане з нашим
університетом:

нещодавно відкритий пам’ятник видатному українському літератору та
громадському діячу П. П. Гулаку-Артемовському:
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Меморіальні дошки викладачів та вихованців університету:
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Усе це створено завдяки благодійній допомозі друзів університету.
Багато людей, причетних до цього, присутні сьогодні у залі й на сцені.
Ми їм щиро вдячні.
Завдяки Асоціації випускників, викладачів і друзів Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, інших організацій і окремих

18
благодійників
впорядковано
багато
іменних
аудиторій,
інших
університетських приміщень. Зокрема реконструйовано музей історії
університету, створено «ЛандауЦентр», відкрито першу галерею сучасного
мистецтва — «ЄрміловЦентр».
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Харківське міське товариство болгарської культури імені М. Дринова
допомогло у створенні центру болгаристики і балканських досліджень.
Також було ініціатором збору коштів на пам’ятник М. Дринову, що
встановлено у Софії.
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Благодійний аукціон на користь поранених бійців АТО, проведений у
січні 2015 року, став початком існування Художньої галереї імені Генріха
Семирадського.
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Аудиторії та приміщення університету прикрашають багато робіт,
подарованих народним художником України, лауреатом Шевченківської
премії Віктором Івановичем Ковтуном, Ніною Семенівною Вербук та іншими
митцями.
Є інші приклади благодійної допомоги університету. Так член
Наглядової ради, голова громадської організації «Генерал», В. І. Голік разом
із друзями відновив годинник на вежі університету, що тривалий час не
працював і, здавалося, ніколи не запрацює.
Значну благодійницьку роботу проводить організація випускників
фізико-технічного факультету, що допомагає студентам брати участь у
міжнародних турнірах тощо.
В університеті постійно проводяться благодійні акції. Одна з них
проведена благодійним фондом «Ренесанс» і присвячена будівництву
корпусу Інституту астрономії.
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Зібрано значну суму коштів, що дозволило розпочати будівництво і
врешті-решт ми отримали чудове приміщення, якому заздрять всі українські
(і не тільки) астрономи.
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Нещодавно виникла ще одна благодійна ініціатива. Студентська рада
започаткувала студентські зимові благодійні бали, під час яких збираються
кошти на підтримку дитячого лікувального закладу — Інституту охорони
материнства і дитинства. У 2017 році та наприкінці 2018 року під час балів
зібрано 550 тисяч гривень, що використано на придбання лікувального
обладнання. Щира подяка всім, хто взяв участь у цих акціях, спрямованих на
допомогу хворим дітям.
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Шановні колеги! На жаль, неможливо більш-менш повно охопити цю
тему. На завершення доповіді хочу сказати, що університет має великі і
шляхетні традиції благодійності, що продовжуються. Можливо, ми не все
зробили і робимо, щоб ці традиції зміцнювалися і поширювалися. Ми над
цим будемо працювати, шукати нові форми, долучати все більше викладачів,
студентів, випускників, друзів університету.
Дозвольте щиро подякувати всім університетським благодійникам —
минулим, теперішнім і прийдешнім.
Дозвольте всіх привітати із ще однією річницею відкриття
Каразінського університету, дозвольте побажати всім здоров’я, миру і
злагоди в наших родинах та у країні!
Дякую за увагу!
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