Віртуальна виставка:

“Поспішайте робити добро!"
До 240 - річчя від дня народження Ф.П.Гааза
(4.09.1780 – 16.08.1853)
Федір
Петрович Гааз
лікар
німецького
походження,
філантроп,
католицький громадський діяч, відомий
як «святий доктор». Член Московського
тюремного комітету і головний лікар
московських в'язниць.
Девізом
доктора
були
слова,
запозичені
у
апостола
Павла:
"Поспішаєте
робити
добро!".
Вони
висічені
на
його
надгробку
на
Введенському
кладовищі. Огорожа
могили обрамлена арештантськими, "гаазовскими" кайданами. Всі
свої гроші і майно Ф.П.Гааз пожертвував на допомогу ув'язненим,
на благоустрій Поліцейської лікарні для безпритульних, на школу
для арештантських дітей. Також він домагався перегляду
несправедливих вироків і заборони поміщикам засилати своїх
кріпаків.
Ф. П. Гааз народився в містечку Бад - Мюнстерайфель на
заході Німеччини в великий і небагатій родині аптекаря. Закінчив
католицьку церковну школу в Кельні, вивчав філософію і
медицину в Йенському і Геттінгенському університетах. У
Віденському університеті закінчив курс медичних наук, після чого
працював у Відні лікарем з очних хвороб. Вилікував дружину
російського князя Миколи Рєпніна - Волконського, після чого на
запрошення останнього в 1802 році прибув до Москви в якості
домашнього лікаря Рєпніних-Волконських.
Про німецького доктора швидко дізналися, він отримав велику
приватну практику. Крім цього Гааз безкоштовно лікував бідних в
Преображенській, Старокатеринівській і Павлівській лікарнях. За
що
за
наполяганням
імператриці
Марії
Федорівни
був
нагороджений орденом Святого Володимира IV ступеня. У 1807
році був призначений головним лікарем Павлівської лікарні, в якій
практикував як терапевт.

У 1809 і 1810 роках здійснив дві поїздки на Кавказ, під час
яких вивчав мінеральні джерела. Відкрив джерела Желєзноводськ
і Єсентуки. За підсумками поїздки випустив звіт «Моє відвідування
Олександрівських вод» - перший і найбільш повний опис гарячих
джерел Кавказьких Мінеральних Вод.
Під час Вітчизняної війни 1812 року був хірургом у Російській
армії. Разом з армією дійшов до Парижа. Після закінчення
закордонного походу вийшов у відставку, поїхав в рідне місто.
Згодом повернувся в Москву, де наступні десять років був
головним лікарем Павлівської лікарні.
У 1825 році за рекомендацією генерал-губернатора Москви
Дмитра Голіцина став головним лікарем міста. За рік перебування
на посаді навів чистоту у всіх лікарняних установах, аптекарських
складах. У Гааза з'явилися і недоброзичливці, які писали в
доносах, що головний лікар витрачає казенні гроші і займається
безглуздими проектами. Не стерпівши кляуз, через рік Гааз
звільнився і знову повернувся до лікарської практики. Він придбав
будинок в центрі Москви, купив садибу в підмосковному Тишково,
завів в ній суконну фабрику. Його білосніжні рисаки були одними
з кращих в місті. Лікар багато читав, листувався з філософом
Фрідріхом Шеллінгом.
У 1827 році був призначений головним лікарем московських
тюрем, також увійшов в новозаснований комітет піклування про
в'язниці. Наступні чверть століття Ф.П.Гааз присвятив поліпшенню
життя російських ув'язнених.
Він домігся звільнення від кайданів старих і хворих, а також
скасування в Москві практики приковування по кілька ув’язнених
до залізного прута, а також скасування гоління голови у жінок.
Завдяки йому з'явилися тюремна лікарня і школа для дітей
арештантів. Ф.П.Гааз придумав і впровадив легкі кайдани для
арештантів, оплатив перековку укладених в такі кайдани і,
звелівши себе закувати, пройшов з ними етап, щоб переконатися
в правильності власних розрахунків.

На благодійність пішли всі заощадження доктора, а також його
підмосковний маєток і особняк в Москві. У народі за таку
самовідданість його прозвали «святим доктором».
Ф.П.Гааз помер 16 серпня 1853 року, було поховано за
казенний рахунок на Введенському кладовищі в Москві. В останню
путь доктора і мецената проводжали близько 20 тисяч городян.
https://w.histrf.ru/articles/article/show/gaaz_fiedor_pietrovich
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