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ПОСТАТЬ В ІСТОРІЇ

ПАЛКИЙ УКРАIНСЬКИЙ ЛОМОНОСОВ
Звєрєва Н.

Давні греки говорили, що життя — це не прожиті роки, а  те, що залишається у  пам’яті нащадків. 
Доля Василя Каразіна засвідчила, на думку його першого біографа Якова Абрамова, один із найви-
разніших прикладів несправедливості історії: видатна особистість, котра за науковими знаннями та 
ідеями стояла на ціле століття попереду свого часу, лишається забутою для суспільства.

Греко-украiнське корiння
Народився Василь Кара

зін 10 лютого 1773 року в селі 
Кручик (нині Харківської об
ласті). Батьки мали намір на
звати хлопчика Богданом, але 
під час хрещення дитині дали 
ім’я Василь. 

Дід Василя, грек із Болга
рії Олександр Караджі, пере
селився в Росію ще за часів 
царя Петра І. Він блискуче 
проявив себе у війнах, які 
вела Росія, й одержав звання 
капітана.  Його батько, Назар 
Олександрович, теж був офі
цером, який уславився в бага
тьох  війнах Російської імпе
рії й за це був пожалуваний 
царицею Катериною II у вічне 
й потомствене володіння селом 
Кручик із 244 душами кріпаків. Мати Василя, 
Варвара Яківна, походила з козацького роду Ко
валевських — одного з давніх родів України. По 
батьківській лінії рід Ковалевських походив від 
козацького старшини Семена Ковалевського, брат 
якого командував кіннотою в Богдана Хмель
ницького.

10-річного Василя граф Румянцев записав до 
кірасирського полку, а  з 1791  року він іде на 
військову службу сержантом до лейб-гвардії 
Семенівського полку в Петербурзі .

Учень Григорiя Сковороди
Дитячі роки Василя минали в тихому україн

ському селі, у спілкуванні з рідними, місцевими 
селянами та їхніми дітьми. Щоденно він бачив 
їхню працелюбність, кмітливість, практичний роз
рахунок. Мабуть, це певною мірою сприяло форму
ванню кращих рис характеру хлопця. Початкову 

освіту Василь Каразін здо
був у приватному харківсько
му пансіонаті. Є версія, що 
домашнім учителем дітей 
Каразіна був Григорій Са
вич Сковорода. Коли бать
ка не стало, піклуватися про 
хлопця почав фельдмаршал   
П. Румянцев. Він сподівався, 
що юнак продовжить шлях діда 
й батька й стане військовим. 
Проте хлопця вабила наука. 

Він відвідує лекції в гірни
чому училищі, де вдосконалює 
знання в галузі математики, 
фізики, хімії, медицини. Зре
штою юнак замислюється над 
реаліями життя й під впливом 
Французької революції дохо
дить думки, що саме простий 
народ є справжнім творцем 

життя, історії. Тому восени 1795 року він вирі
шує залишити військову службу й повернутися 
в Україну, до свого маєтку в Кручику. 

Деяки вчені вважають, що у відкритті першого 
в  Україні університету неабияку роль відіграв 
Григорій Сковорода, адже перші поміщики, які 
підписалися на нечувану суму в 618 тисяч кар-
бованців сріблом для заснування навчального 
закладу, були підготовлені до цього: усі вони 
були або учнями, або знайомими та друзями 
 Сковороди .

Час змiн
Відчуваючи задушливу атмосферу царюван

ня Павла І, Каразін вирішив виїхати за кордон, 
проте йому було відмовлено в паспорті. Тому він 
намагався залишити Росію нелегально. На бе
резі Німану його з  дружиною (до речі, колиш
ньою кріпачкою) було схоплено та ув’язнено 

�� Василь Назарович Каразін
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спочатку у Віленській фортеці, а пізніше пере
везено до СанктПетербурга. Незважаючи на це, 
Павло І призначає Каразіна до канцелярії дер
жавного скарбника й директора медичної колегії 
колезьким перекладачем. 

Але влада на царському престолі знову змі
нюється. Імператора Павла І було задушено, тому 
престол заступив його син Олександр І, який на 
той час сповідував ліберальні ідеї. 

Каразін пропонує йому програму реформ у дер
жавному керівництві, господарюванні, культурі, 
пише про необхідність поступового скасування 
кріпацтва, про дозвіл на приватну власність, по
ліпшення умов розвитку сільського господарства, 
промисловості, зовнішньої та внутрішньої торгівлі.

Відповідь імператора під час першого побачен
ня була непередбачуваною: Каразіну дозволено 
писати імператору в обхід канцелярії. Цар при
своює йому чин колезького радника, їхні стосун
ки стають дружніми.

Це надихає Каразіна, і він поринає у справу 
організації народної освіти. Так, за його ініціати
вою у вересні 1802 року було створено Міністер
ство народної освіти, аналогів якому не мала жод
на країна Європи.

Перший мiнiстр народноi освiти
Каразін був упевнений, що тільки народна 

освіта забезпечить процвітання Російської імпе
рії. Тому він прагне відкрити додаткові вищі на
вчальні заклади. Олександр І погодився відкрити 
ще два університети — у Києві й Казані, проте Ва
силь Назарович наполіг на відкритті університету 
в Харкові. 

Каразін закликав земляків почати збір до
бровільних пожертвувань для будівництва вишу. 
Щоби прискорити цей процес, він першим вносить 
1 000 крб. Потім у Петербурзі Каразін знаходить 
32 сім’ї першокласних ремісників і відправляє їх 
до Харкова на будівельні роботи. Туди ж було на
діслано кількасот цінних книг, які стали підґрун
тям університетської бібліотеки.

Проте милість імператора Олександра І змі
нюється на зневагу до Василя Назаровича, та 
й дворяни не вірять у можливість реалізації цих 
планів. І все ж таки 24 січня 1803 року було до
зволено відкрити університет у Харкові. Але 
1804 року Василь Каразін був усунений від уні
верситетських справ і звільнений із Міністерства 
освіти. Попри ці обставини, зусилля вченого не 
залишилися марними. Його справу продовжили 

вихованці КиєвоМогилянської академії, про
фесори Ілля Тимківський та Іван Рижський 
(саме він стане згодом першим ректором універ
ситету). 

У Російській імперії було лише три універси-
тети: Московський, Дерптський і  Віленський . 
В  Україні діяла лише Києво-Могилянська ака-
демія, яку уряд 1819  року  перетворив на Ду-
ховну академію .

29 січня 1805 року відбулося урочисте від
криття університету в Харкові. Самого Василя 
Каразіна на відкритті не було. Влада не зважала 
на те, що він сам збирав кошти, мав шалені борги, 
закладав свій маєток, переймався всім — від чор
нильниці до місць у студентському гуртожитку, 
а також подарував університету свою бібліотеку. 
Університет було відкрито. Ім’я Василя Каразіна 
на урочистостях не було згадано.

Поперед часу
Опальний Василь Каразін із 1804 року жив 

у своєму занедбаному маєтку в Кручику. Тут він 
побудував першу школу для селян, яка, до речі, 
діє до сьогодні, звільнив своїх кріпаків від ви
зисків на користь духовенства, передав селянам 
землю у спадкове володіння. У Кручику Каразін 
організував селянське самоврядування, органом 
якого була дума, статут діяльності якої розробив 
Василь Назарович. Обов’язками думи були: по
ліцейський нагляд, рекрутські набори, утриман
ня школи. До того ж, вона опікувалася сиротами 
й надавала позики селянам. 

Упродовж усього життя Василя Каразіна за
хоплювала наука, а найбільше — наукові досяг
нення в різних галузях природознавства. Най
більш перспективними й цікавими він уважав 
хімію й метеорологію. Каразін уперше пояснив 
необхідність створення мережі метеорологічних 
станцій по всій Росії, і лише через півстоліття ця 
ідея була обґрунтована французьким астрономом 
Левер’є і сприйнята науковим світом. 1813 року, 
дізнавшись, що російська армія, переслідуючи 
Наполеона, відчуває велику потребу у продоволь
стві, Каразін виготовив зразки різних концентра
тів, сушених овочів, макаронів та ін. Він розробив 
інструкції, як усе це виготовляти на місці… При
кро, але жодної підтримки винахідник від царя 
не дістав. Також ніхто не підтримував ідею па
рового двигуна, яка була реалізована лише через 
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тридцять три роки в Англії. Василь Каразін ро
бить другий винахід — парове опалення. І знову 
той самий результат: 1841 року якийсь німецький 
інженер Кіпферлінг отримує авторське свідоцтво 
на парову систему опалення. Каразін підійшов 
до розв’язання проблеми виготовлення штучних 
алмазів 1823 року — на два роки раніше, ніж за 
кордоном.

Наукова діяльність ученого була багатогран
ною. Наведімо перелік його наукових зацікавлень 
та результатів винахідництва: отримання селітри 
на добриво з допомогою електролізу, отримання 
скипидару, соди, крохмалю, нашатирю, мідного 
купоросу, есенції трав, желатину. Учений удо
сконалив способи топлення сала, виготовлення 
свічок із воску, одержання вапна, рослинної олії, 
виготовлення мила й цементу. Каразин запропо
нував новий спосіб вичинення шкіри, виведення 
нових сортів пшениці, ячменю, жита; одержання 
спирту з картоплі; розробив нові способи консер
вування та сушіння плодів, спосіб бальзамування 
тварин.

За короткий час Василь Каразін написав фун-
даментальну працю «Історія медицини в Росії» 
та історико-політичний трактат «Про причини 
поступового падіння курсу (рубля) і про заходи 
щодо його підвищення» .

Був він жалуваний і «ласкою» царя. 26 листо
пада 1820 року Василя Каразіна було ув’язнено на 
шість місяців у Шліссельбурзькій фортеці, а по
тім заслано в село Кручик. До самої смерті йому 
було заборонено проживати в Москві й Санкт
Петербурзі через бурхливу діяльність, поради ца
рям не втручатися в життя чужих країн і рефор
маторські ідеї щодо суспільного устрою Росії. 

В останні роки перебування у Кручику вчений 
зацікавився виноградарством і виноробством. 
І тут він розробив декілька методик отримання 
високоякісного вина. За пропозицією міністра 
державного майна Каразіну було дозволено пере
вірити свої методики в Криму. Восени, повертаю
чись додому після численних експедицій, Василь 
Каразін добряче промок, застудився і хворим при
був до Миколаєва. Йому ще вдалося дописати звіт 
про кримську поїздку «Неупереджений погляд 
на південний берег Тавриди й на його вироби». 
4 жовтня 1842 року Василь Каразін помер. По
ховано його на цивільному цвинтарі в Миколаєві, 
а ім’я генія було забуте на тривалий час.

Василя Каразіна визнало наукове співтовари-
ство країни . Він був почесним і  дійсним чле-
ном семи наукових товариств Росії, його оби-
рали в різні роки членом колегій Московсько-
го й Харківського університетів, Московського 
товариства природознавців, Товариства ша-
нувальників російської словесності при Мос-
ковському університеті, Товариства історії та 
старожитно стей і багатьох інших .

Мiсце в iсторii
За рік до століття від дня народження Василя 

Каразіна, 1872 року, Рада Харківського універси
тету за ініціативи відомого письменника Г. П. Да
нилевського звернулася до російського уряду за 
дозволом розпочати збирання коштів на спору
дження пам’ятника Каразіну. Лише в жовтні 
1874 року губернські земські збори асигнували на 
це п’ять тисяч карбованців і ще стільки ж — на 
заснування стипендії імені Каразіна. 

Модель скульптури пам’ятника у глині було 
замовлено петербурзькому скульптору І. Андреа
летті, а проект п’єдестала — академіку архітекту
ри О. М. Бекетову.

Лише 1903 року проект пам’ятника було схва
лено харківськими земськими зборами й Радою 
університету. Його урочисте відкриття відбулося 
20 червня 1907 року.

Василь Назарович Каразін у повний зріст сто
їть тепер на залізному постаменті біля входу до 
Харківського національного університету, що 
від 1999 року носить його ім’я. А в Миколаєві 
на цивільному кладовищі є напівзабута могила
склеп, у якому покоїться прах цього велета духу.  
Усередині — стела з написом: «Виновник учреж
дения в России Министерства Народного просве
щения, основатель Харьковского университета, 
учредитель и правитель дел филотехническо
го общества, помещик, поставивший первым 
крепостных людей на степень людей свободных, 
возводитель цветущей торговли и благосостоя
ния граждан Харькова, естествоиспытатель, по
давший первую мысль о возможности сделать из 
метеорологии науку точную, полезную для лю
дей, почетный член двух университетов — Мос
ковского и Харьковского, член разных обществ, 
русских и иностранных, штатский советник 
и кавалер».

 


