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Предметом	чергової	історичної	розвідки	серії	«Класики	медицини»	стала	
легендарна	 київська	 бувальщина,	 яку	 автор	 уперше	 почув	 від	 патріарха	
вітчизняної	 внутрішньої	 медицини	 професора	 Анатолія	 Петровича	
Пелещука.	 Тож	 викладені	 результати	 здійсненого	 пошуку	 із	 глибокою	
пошаною	присвячуються	його	світлій	пам’яті.	Книга	буде	корисною	фахівцям	
з	історії	медицини	та	лікарям-практикам,	науковим	працівникам,	викладачам	
і	 молоді	 медичних	 вузів,	 усім	 кого	 цікавить	 наукова	 історія	 української	
медицини.

Серед	 широкого	 розмаїття	 київських	 легенд	 і	 бувальщин	 оповідь	 про	
відомого	 київського	 професора-терапевта,	 корифея	 світової	 медицини,	
одного	 із	 засновників	 київської	 школи	 терапевтів	 Василя	 Парменовича	
Образцова	та	бойового	генерала,	визначного	державного	діяча,	«таємного	
Никодима	українства»	Михайла	 Івановича	Драгомирова	 займає	особливе	
місце.	 Ці	 дві	 непересічні	 постаті	 залишити	 по	 собі	 для	 нащадків	 багату	
фахову	 спадщину.	 В	 історичній	 розвідці	 про	 їх	 життєву	 й	фахову	 звитягу	
постає	 велична	 картина	 творчої	 й	 пристрасної	 наснаги,	 титанічної	 праці	
неординарних	особистостей,	яка	й	виплекала	з	них	геніїв.	
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ПОСВЯТА

У	загальноцивілізаційному	вимірі	заснування	в	середині	ХІХ	сторіччя	
Київської	школи	внутрішньої	медицини	є	одним	 із	важливих	 і	логічних	
поступів	 становлення	 світової	 наукової	 клінічної	медицини.	Сам	факт	
розбудови	на	перехресті	різних	культурних	впливів	за	короткий	в	 істо-
ричному	вимірі	проміжок	часу	результативної	національної	наукової	клі-
нічної	школи	внутрішньої	медицини	із	чітко	означеним	власним	систем-
ним	підходом	на	засадах	гуманістичних	традицій	є	унікальним.	Сьогод-
ні,	із	позиції	історичної	ретроспективи,	можемо	навести	беззаперечний	
фактаж	щедрого	ужинку	Київської	школи	внутрішньої	медицини	фунда-
ментального	значення.	Серед	них	—	оригінальна	концепція	організації	
медичної	освіти	на	засадах	клінічної	медицини,	методична	глибока	ков-
зна	пальпація	органів	черевної	порожнини,	уперше	прижиттєво	діагнос-
тований	тромбоз	вінцевих	судин	і	детально	описана	його	клінічна	карти-
на,	уперше	прижиттєво	описаний	інфаркт	легені,	встановлені	механізми	
утворення	 бронхіальних	 зліпків	 у	 пацієнтів	 із	 захворюваннями	 серця,	
розроблена	універсальна	класифікація	хронічної	серцево-судинної	не-
достатності,	закладені	гуманістичні	засади	медичної	етики	та	деонтоло-
гії,	започаткування	геронтології	як	науково-практичної	галузі	медицини	
тощо.	 І	цей	важливий	поступ	у	становленні	світової	наукової	 клінічної	
медицини	 був	 успішно	 здійснений	 на	 благодатній	 київській	 землі	 на	
основі	 глибокої	 освітньо-культурної	 традиції	 за	 вдалого	 використання	
інструментарію	 прогредієнтних	 тенденцій	 євроінтеграційних	 процесів.	
Яскравий	 представник	 вітчизняної	 медичної	 науки	 Г.Й.	 Бурчинський	
у	кінці	минулого	сторіччя	влучно	констатував:	«…традиції,	що	склались	
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у	 київській	школі	 терапевтів,	 як	 і	 кожні	 високі	 традиції,	 є	 невід’ємною	
частиною	 загальної	 культури,	 без	 якої	 немислима	 діяльність	 лікаря».	
Цікавим	епізодом	цього	поступу	є	й	наведена	в	цьому	виданні	 історія	
одного	 епохального	 медичного	 відкриття.	 А	 київську	 бувальщину	 про	
неї	автор	уперше	почув	від	професора	медицини	Анатолія	Петровича	
Пелещука,	тож	це	видання	із	глибокою	пошаною	присвячене	його	світ-
лій	пам’яті.

ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я 
України» в сьогодення. Цю, одну із найстаріших лікарень Києва, професор 
А.П. Пелещук називав «рідною». Її 100-річний шлях від Євангелічної лікарні 

та Київської Центральної басейнової клінічної лікарні Міністерства 
охорони здоров’я України» («лікувального закладу водників») до сьогодення 

є звитяжним.
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МАЙСТЕР-КЛАС КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСОРА МЕДИЦИНИ

Серед	широкого	розмаїття	київських	легенд	і	бувальщин	мене	особли-
во	вразила	оповідь	про	відомого	київського	професора-терапевта,	кори-
фея	світової	медицини,	одного	із	засновників	Київської	школи	терапевтів	
Василя	Парменовича	Образцова	та	бойового	генерала,	визначного	дер-
жавного	діяча,	«таємного	Никодима	українства»	Михайла	Івановича	Дра-
гомирова.	Уперше	я	її	почув	в	1993	році	на	одному	із	показових	занять	зі	
слухачами	курсів	ФПК	із	внутрішньої	медицини,	яке	феєрично	провів	про-
фесор	А.П.	Пелещук.	Корінний	киянин,	Анатолій	Петрович,	був	закоханим	
у	своє	рідне	місто	та	його	історію.	Великий	патріот	Київської	терапевтич-
ної	школи	та	своєї	alma	mater,	Національного	медичного	університету,	він	
надавав	 виключно	 важливого	 значен-
ня	 дослідженню	 та	 популяризації	 істо-
рії	 української	медицини	й	робив	це	«і	
словом,	 і	ділом».	Тож	після	блискучого	
клінічного	 розбору	 та	 результативного	
консиліуму	 Анатолій	 Петрович	 розпо-
чав	 змістовно	 гортати	 сторінки	 минув-
шини	 київської	 медицини.	 Тоді,	 незва-
жаючи	 на	 поважний	 вік	 (80	 років!),	 він	
жваво	та	захоплююче	й	розповів	історію	
про	 доленосне	 опікування	 київського,	
волинського	 та	 подільського	 генерал-
губернатора	 М.І.	 Драгомирова	 ство-
ренням	в	Університеті	 св.	Володимира	
належних	 умов	для	розквіту	 наукового	
та	клінічного	таланту	одного	з	корифеїв	
і	засновників	Київської	школи	терапев-
тів	В.П.	Образцова.

Атмосфера	 спілкування	 була	 фан-
тастичною.	 Усі	 присутні	 усвідомлюва- Професор А.П. Пелещук
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ли,	що	мають	унікальну	можливість	безпосереднього	спілкування	з	па-
тріархом	 вітчизняної	 терапії.	 Анатолій	 Петрович	 Пелещук	—	 яскравий	
представник	плеяди	фундаторів	 вітчизняної	медицини	другої	 половини	
ХХ	 сторіччя,	 професор,	 доктор	 медичних	 наук,	 заслужений	 діяч	 науки	
і	 техніки	УРСР	 (1971),	лауреат	Державної	премії	УРСР	 (1980),	лауреат	
премій	імені	М.Д.	Стражеска	(1992)	та	імені	Ф.Г.	Яновського	(1997)	НАН	
України.	 Він	 майже	 три	 десятиріччя	 завідував	 однією	 з	 базових	 клініч-
них	кафедр	Національного	медичного	університету,	а	в	1965	році	ство-
рив	і	очолив	(за	сумісництвом)	відділ	терапевтичної	нефрології	Інституту	
урології	та	нефрології	АМН	України.	Науково-педагогічний	досвід	профе-
сора	 А.П.	 Пелещука	 узагальнено	 в	 понад	 350	 наукових	 працях,	 серед	
яких	більше	ніж	два	десятки	монографій,	посібників	 і	 підручників.	Його	
нагороджено	орденами	«Знак	пошани»,	Вітчизняної	війни	2-го	ступеня,	
Богдана	Хмельницького	та	багатьма	медалями.	Але	найбільше	Анатолій	
Петрович	пишався	тим,	що	йому	вдалося	створити	в	стінах	рідного	Київ-
ського	медичного	 інституту	популярну	в	Україні	та	далеко	за	 її	межами	
наукову	 терапевтичну	 школу.	 У	 науково-педагогічній	 школі	 професора	
А.П.	Пелещука	виховано	6	докторів	і	32	кандидати	медичних	наук,	серед	

Лекція професора А.П. Пелещука
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яких	відомі	та	шановані	вчені:	академік	Л.А.	Пиріг,	професори	Т.Д.	Нику-
ла,	П.М.	Боднар,	А.С.	Свінціцький,	А.Д.	Тодоренко	та	багато	 інших.	Не-
ймовірно,	але	факт:	обіймаючи	керівні	посади	та	беручи	активну	участь	
у	 громадському	житті,	Анатолій	Петрович	не	був	 членом	КПРС.	 І	 ніхто	
ніколи	не	чув	від	нього	в	пострадянські	часи	з	приводу	цього	коментарів	
із	кон’юнктурними	мотивами.

Тож	ніхто	серед	курсантів	ФПК,	які	зазвичай	під	час	підвищення	в	сто-
лиці	 кваліфікації	 свого	 фаху	 намагаються	 вирішити	 якомога	 більше	
різних	 приватних	 питань,	 вже	нікуди	 не	 поспішав.	 Заняття	 відбувалось	
серед	 спеціально	 відкритих	 на	 цей	 час	 меморіальних	 експозицій,	 при-
свячених	академіку	В.М.	Іванову.	Тут	потрібно	зауважити,	що	професор	
А.П.	Пелещук	свято	беріг	пам’ять	про	свого	Вчителя	академіка	Вадима	
Миколайовича	Іванова	—	засновника	терапевтичної	клініки	кафедри	на	
базі	Київської	центральної	басейнової	клінічної	лікарні	МОЗ	України	(від	
2011	р.	—	Республіканська	клінічна	лікарня	МОЗ	України).	За	його	ініці-
ативи	та	безпосередньої	участі	на	базі	цього	лікувального	закладу	було	
засновано	 терапевтичну	 клініку	 ім.	 академіка	 В.М.	 Іванова	 (Постанова	
№	212	Ради	Міністрів	УРСР	від	28	лютого	1962	р.).	Під	безпосереднім	ке-

Ошатне погруддя академіка Вадима Миколайовича Іванова
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рівництвом	Анатолія	Петровича	в	його	
кабінеті	загальними	зусиллями	співро-
бітників	кафедри,	учнів	і	родичів	Вади-
ма	 Миколайовича	 було	 встановлено	
експозиції,	 присвячені	 Вчителю.	 Зго-
дом	наполегливий	Анатолій	Петрович	
домігся	й	організації	меморіальної	кім-
нати	академіка	В.М.	Іванова	та	засно-
ваної	ним	академічної	клінічної	школи	
внутрішньої	медицини.	У	меморіальній	
кімнаті	 кафедрою	проводились	значу-
щі	наукові	форуми.	Професор	А.П.	Пе-
лещук	любив	особисто	показувати	кур-
сантам,	 інтернам,	 студентам	 і	 гостям	
кафедри	 дорогі	 та	 рідні	 його	 серцю	
експозиції	 й	 супроводжував	 їх	 неймо-
вірно	цікавими	поясненнями.	І	тоді	час	
втрачав	владу	над	київським	професо-
ром	 медицини.	 Зрештою	 така	 плідна	
форма	 комунікації	 з	 легкої	 руки	 Ана-
толія	Петровича	стала	доброю	тради-

Професор Свінціцький А.С. біля 
експозиції присвяченої Анатолію 

Петровичу Пелещуку під час занять 
із курсантами ФПК
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цією	 кафедри.	 Із	 часом	 особливої	
популярності	набули	саме	форуми	
молодих	 учених-інтерністів	 у	 ме-
моріальній	 кімнаті	 кафедри.	 Ця	
плідна	 традиція,	 незважаючи	 на	
чергову	 зміну	 профілю	 кафедри	
(з	внутрішньої	медицини	медично-
го	факультету	на	внутрішню	меди-
цину	 стоматологічного)	 і	 сьогодні	
не	 тільки	 збережена,	 але	 й	 при-
множена.	Стараннями	вже	учня	та	
наступника	Анатолія	Петровича	по	
завідуванню	кафедрою	професора	
А.С.	 Свінціцького	 в	 меморіальній	
кімнаті	 встановлено	 експозицію,	
присвячену	 й	 професору	 Пелещу-
ку	А.П.	Під	 керівництвом	Анатолія	
Станіславовича	 започатковані	 й	
наукові	читання	пам’яті	професора	
А.П.	Пелещука.	Вони	стали	тради-
ційними	—	вже	відбулися	ІV	наукові	
читання.

А	тоді	майстерно	вплетена	про-
фесором	 А.П.	 Пелещуком	 історія	
про	 Василя	 Парменовича	 Образ-
цова	та	Драгомирова	Михайла	Іва-
новича	справила	на	присутніх	неабияке	враження	й	викликала	чималий	
інтерес.	 Подив	 спричинила	 оповідь	 про	 те,	 як	 командуючий	 Київським	
військовим	округом	і	київський,	волинський	і	подільський	генерал-губер-
натор	у	святкові	дні,	одягнувши	вишивану	сорочку,	залюбки	спілкувався	
з	киянами	про	насущні	проблеми	громади.	Зацікавлено	була	сприйнята	й	
розповідь	про	товариські	«пампушкові	посиденьки»	в	генерал-губернато-
ра	Михайла	Драгомирова	із	цвітом	київської	інтелігенції	—	В.Б.	Антонови-
чем,	П.Г.	Житецьким,	М.В.	Лисенком,	М.К.	Пимоненком	і	багатьма	іншими.	
Із	реакції	всіх	присутніх	викладачів	медичних	вишів	я	зрозумів,	що	факт	
про	сприяння	М.І.	Драгомирова	в	кар’єрі	київського	професора	В.П.	Об-
разцова	є	інкогніто	й	для	них.	На	їх	запитання:	«А	де	ж	можна	ознайоми-
тись	у	літературі	із	цією	історією?»	Анатолій	Петрович	на	мить	спохмур-
нів	та	зауважив,	що,	на	жаль,	багато	подій	 із	життя	київської	спільноти	

II читання пам’яті професора 
А.П. Пелещука, І Всеукраїнська 

науково-практична конференція 
«Актуальні питання внутрішньої 

медицини». Головує проф. 
Т.Д. Никула, виступає акад. 

Л.А. Пиріг — провідні учні  
проф. А.П. Пелещука (2014)



11

www.medkniga.kiev.ua

Київська бувальщина одного епохального медичного відкриття

через	кон’юнктурні	упередження,	м’яко	кажучи,	не	вітались.	За	хвильку	
Анатолій	Петрович	трохи	примружившись,	скромно	промовив:	«Ця	відо-
ма	серед	київських	лікарів	 історія	передається	з	покоління	в	покоління	
спадкоємно».	Ще	згодом,	хвилю	помовчавши,	якось	умить	просвітлівши,	
з	оптимізмом	сказав:	 «Я	вірю,	що	в	майбутньому	вона	буде	належним	
чином	досліджена	й,	цілком	можливо,	описана».	І	вже	насамкінець	він	ще	
раз	виразно	наголосив	на	доленосній	значущості	опіки	М.І.	Драгомирова	
«лєкарєм	Василієм	Образцовим»	для	розквіту	таланту	цього	корифея	Ки-
ївської	школи	внутрішньої	медицини.

Генерал Михайло Іванович 
Драгомиров

Василь Парменович Образцов — 
київський професор-терапевт, 

корифей світової медицини, один 
із засновників Київської школи 

терапевтів
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ПОСТАТІ ОБРАЗЦОВА ВИСИЛЯ ПАРМЕНОВИЧА  
ТА ДРАГОМИРОВА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА У ВІДГОМОНІ ЧАСУ

Зрозуміло,	 що	 сприяння	М.І.	 Драгомирова,	 який	 одночасно	 обіймав	
посади	командувача	Київського	військового	округу	та	київського,	волин-
ського	 й	 подільського	 генерал-губернатора,	 було	 конструктивним	 (щоб	
не	сказати	визначальним)	у	створенні	належних	передумов	для	розквіту	
в	Університеті	св.	Володимира	наукового	та	клінічного	таланту	одного	із	
засновників	Київської	школи	терапевтів	професора	В.П.	Образцова.	Але	
що	ж	все-таки	було	визначальним	для	логіки	подій	цієї	київської	буваль-
щини?	У	наших	візаві	істотно	значущою	була	різниця	у	віці	(21	рік)	і	в	со-
ціальному	положенні.	Життєвий	шлях,	інтереси	й	уподобання	засновника	
військової	педагогіки,	видатного	військового	теоретика,	знаного	публіцис-
та	та	філософа,	генерал-ад’ютанта,	генерала	від	інфантерії,	професора	
тактики	й	військової	історії,	талановитого	військового	та	цивільного	адмі-
ністратора,	що	обіймав	посади	начальника	Академії	Генерального	штабу,	
командувача	багатьма	військовими	з’єднаннями,	зрештою	генерал-губер-
натора	М.І.	Драгомирова,	та	«лєкаря»	В.П.	Образцова	мають	дуже	мало	
спільного.	Зазначимо,	що	загалом	банальна	ситуація,	коли	можновладці	
мали	особистого	«придворного»	лікаря	для	тодішнього	 (як,	 зрештою,	й	
сучасного)	 суспільства,	 є	 досить	 звичною.	 Пригадаємо	 з	 київських	 бу-
вальщин	хоча	б	історію	з	особистими	лікарями	київського	генерал-губер-
натора	Д.Г.	Бібікова	(який	в	1812	році	в	Бородинській	битві	втратив	руку).	
Власне,	Дмитро	Гаврилович	в	1837	році	привіз	 із	Петербурга	до	Києва	
Августа-Фрідріха	Мерінга	(старшого	брата	відомого	київського	професо-
ра	Ф.Ф.	Мерінга).	Зрозуміло,	що	за	високої	протекції	кар’єра	Августа-Фрі-
дріха	в	Україні	була	блискучою.	В	1841	році	А.-Ф.	Мерінг	прийняв	присягу	
на	вірність	Російській	 імперії,	а	в	1842-му	—	отримав	дворянство.	Його	
герб	було	 занесено	в	 гербовник	дворян	Російської	 імперії.	У	1842	році	
йому	за	протекції	генерал-губернатора	навіть	було	запропоновано	поса-
ду	директора	університетської	терапевтичної	клініки	та	очільника	першої	
кафедри	внутрішньої	медицини	в	Університеті	 св.	Володимира.	На	мо-
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мент	пропозиції	А.-Ф.	Мерінгу	виповнилось	37	років.	До	честі	Августа-Фрі-
дріха	він	категорично	відмовився	від	цієї	відповідальної	посади.	Будучи	
досвідченим	лікарем-практиком	старої	школи,	він	розважливо	вирішив,	
що	не	зможе	гідно	виконувати	обов’язки	очільника	університетської	кліні-
ки.	Він	резонно	вважав,	що	на	зламі	становлення	клінічної	медицини	не-
достатньо	володіє	знаннями	щодо	нового	клініко-анатомічного	напрямку	
в	терапії.	В	1843	році	Август-Фрідріх	придбав	власний	маєток	у	селі	Ков-
раї	Золотоніського	повіту	тоді	Полтавської	губернії	та	залишив	лікарську	
практику	в	Києві.	Незважаючи	на	такий	гідний	для	наслідування	вчинок	
Августа	Фрідріховича,	мусимо	визнати,	що	недолуга	 традиція	 вирішен-
ня	 кадрових	 та	 організаційних	 питань	 медичної	 галузі	 можновладцями	
та	лікарями,	що	 їх	курують,	виходячи	з	власних,	а	не	загально-суспіль-
них	інтересів,	збереглась	і	натепер.	А	тоді	сімейним	лікарем	Д.Г.	Бібікова	
став	популярний	на	той	час	у	Києві	професор	М.І.	Козлов.	І	вже	Михайло	
Іванович	поїхав	до	Петербурга	 з	Д.Г.	Бібіковим,	якого	було	призначено	
міністром	внутрішніх	справ	імперії.	Там,	за	високої	протекції	Дмитра	Гав-
риловича	професор	М.І.	Козлов	спочатку	обійняв	посаду	віце-директора	
медичного	департаменту	МВС,	а	потім	 і	 начальника	Медико-хірургічної	
академії	Санкт-Петербурга.	Та	от	тільки	повідана	професором	Пелещу-
ком	А.П.	слухачам	курсів	ФПК	історія	про	В.П.	Образцова	та	М.І.	Драгоми-
рова	зовсім	не	мала	найменших	ознак	кон’юнктурного	підходу	чи	їх	суто	
прагматичних	 особистих	 зацікавлень.	 А	Анатолій	Петрович	 був	 тонким	
психологом	і	мав	особливе	відчуття	щодо	характеру	людських	взаємин.

Після	тієї	пам’ятної	оповіді	вже	минуло	майже	25	років.	У	нашому	сус-
пільному	житті	відбулись	кардинальні	зміни.	Вони	не	тільки	збудили	осо-
бливий	інтерес	до	багатьох	визначних	подій	та	особистостей,	але	й	зробили	
можливим	доступ	і	вивчення	багатьох	архівних	документів.	Факти	—	вперта	
річ,	а	їх	ретельне	вивчення	та	неупереджений	аналіз	можуть	дати	правиль-
не	розуміння.	На	щастя,	сьогодні	маємо	неабиякий	поступ	у	встановленні	
фактажу	життєвого	шляху	й	наших	героїв.	Вже	з	позицій	сьогоднішнього	
дня	всебічно	оцінено	наукову	спадщину,	cистематизовано	біографічні	дані	
й	навіть	встановлено	нові	факти	з	життя	корифея	світової	внутрішньої	ме-
дицини	київського	професора-терапевта	В.П.	Образцова	[1-12].	Зрештою	
завдяки	 успішно	 здійсненому	В.Г.	Передерієм	 та	В.П.	Шипуліним	 (очіль-
ники	 кафедри	 внутрішньої	 медицини,	 яку	 протягом	 11	 років	 свого	 часу	
очолював	і	професор	В.П.	Образцов)	історико-аналітичному	дослідженню	
точно	встановлено	саму	дату	народження	Василя	Парменовича	—	1	січня	
1851	року	(за	старим	стилем)	[2].	Бо,	як	відомо,	у	публікаціях	про	В.П.	Об-
разцова	трапляються	різні	дати	його	народження	—	1849,	1850,	1851	роки.
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Тішить	 і	 те,	що	натепер	ми	 все	ж	 спромоглися	 повернути	добре	 ім’я	
визначного	державного	діяча	Михайла	Івановича	Драгомирова	[13-21].	Ки-
ївській	інтелігенції	цей	високопоставлений	чиновник	царської	адміністрації	
добре	знаний	як	«таємний	Никодим	українства»	останніх	десятиріч	ХІХ	сто-
ліття.	Цим	шанобливим	найменуванням	Михайло	Іванович	завдячує	одно-
му	з	корифеїв	українського	театру	М.К.	Садовському	(справжнє	прізвище	
Тобілевич).	Микола	 Карпович	 у	 книжці	 «Мої	 театральні	 згадки»	 [22]	 від-
верто	зазначив:	«…на	місце	графа	Ігнатьєва,	після	приїзду	царя	до	Києва,	
був	призначений	на	пост	Київського	генерал-губернатора	М.І.	Драгомиров.	
Це	був,	можу	сказати,	таємний	Никодим	українства.	За	його	влади	ми	зі-
тхнули	вільніше,	і,	незважаючи	на	всі	доноси	жандармерії	в	особі	генерала	
Новицького,	який	писав,	що	Драгомиров	українофільствує,	він	такий	був	
сильний	у	двірських	сферах,	що	утримався	на	своїм	посту	до	самої	своєї	
смерті».	До	цього	часу	ця	постать	була	відома	досить	вузькому	колу	фа-
хівців-військовиків	та	істориків.	Мені	особисто	розповідав	шановний	Салюк	
Микола	Михайлович*	(співробітник	Музею-садиби	генерала	М.І.	Драгоми-
рова)	соромливу	історію	про	візит	в	1977	році	до	Конотопа	делегації	пред-
ставників	 громадськості	 болгарського	 міста-побратима	 Мездрих.	 Приїзд	
було	приурочено	до	сторіччя	звільнення	Болгарії	від	османсько-турецької	
навали.	Тож	вдячні	болгари	неодмінно	бажали	віддати	честь	і	вклонитись	
могилі	визначного	уродженця	Конотопщини,	славного	українця,	генерала	
Михайла	 Івановича	Драгомирова.	Вони	ж	 бо	 пам’ятали,	що	 в	 1877	 році	
саме	він	командував	успішною	військовою	операцією	з	форсування	росій-
ськими	військами	Дунаю.	Сьогодні	в	Болгарії,	у	Великотирновській	і	Пернік-
ській	областях,	є	два	містечка,	названі	на	честь	Михайла	Драгомирова.	Але	
родинну	садибу	Драгомирових	у	Конотопі	було	зруйновано	ще	в	1918	році	
та	 спалено	 унікальну	 бібліотеку	 генерала.	 Зруйновано	 було	 й	 родинний	
склеп	Драгомирових.	Та	болгарська	делегація	вважала	своїм	священним	
обов’язком	 здійснити	 покладання	 на	 могилу	 героя	 Російсько-турецької	
війни	генерала	М.І.	Драгомирова	вінок	 із	живих	квітів,	що	були	вирощені	
в	Болгарії.	Переляканий	Конотопський	міський	 комітет	 КПУ	приймає	 ви-
мушене	рішення	негайно,	хоча	б	символічно,	відновити	могилу	славного	
земляка.	Два	дні	болгарську	делегацію	возили	з	вінком	живих	квітів	по	Ко-
нотопу	(то	до	пам’ятника	Леніну,	то	на	вагоноремонтний	завод).	Тим	часом	
поспіхом	«відновили	могилу».	Тільки	після	того,	як	«символічна	могила»	
набула	пристойного	вигляду,	болгарська	делегація	змогла	її	відвідати.

*	 Автор	висловлює	щиру	вдячність	Миколі	Михайловичу	Салюку	—	співробітнику	Музею-
садиби	 генерала	 М.І.	 Драгомирова	 —	 за	 його	 допомогу	 та	 консультації	 в	 підготовці	
матеріалів	до	друкування.
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У	 2005	 році	 побачила	 світ	фундаментальна	 історико-біографічна	 по-
вість	 «Михайло	Драгомиров»	 авторства	 невтомного	 сподвижника	 та	 до-
слідника	Андрія	Андрійовича	Матвієнка.	Це	видання	є	результатом	здій-
снених	протягом	не	одного	десятиріччя	досліджень,	розкиданих	по	світах	
унікальних	архівних	документів	та	особистих	історико-краєзнавчих	пошуків	
Андрія	Андрійовича.	Між	 іншим,	це	в	Україні	 з	 1916	року	перше	окреме	
видання,	присвячене	Михайлу	Івановичу.	На	відміну	від	виданої	тоді	В.	Різ-
ниченком	невеликої	 брошури	 (16	 сторінок)	 сьогодні	 вже	маємо	всебічне	
та	глибоке	дослідження	життєвого	шляху	Драгомирова	М.І.	у	поважному	й	
гарно	проілюстрованому	об’ємному	виданні	(416	сторінок).

І от він — урочистий момент...
А.А. Матвієнко на відкритті музею
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У	 2007	 році	 в	 місті	 Конотопі	
в	 колишньому	 родовому	 будинку	
та	 затишній	 садибі	 засновано	 істо-
рико-меморіальний	 Музей-садибу	
генерала	 М.І.	 Драгомирова.	 Музей	
став	місцем	проведення	 конферен-
цій,	 презентацій,	 семінарів	 і	 попу-
лярних	Конотопських	читань	міського	
краєзнавчого	 музею	 ім.	 О.М.	 Лаза-
ревського.	Друковані	матеріали	його	
наукових	 та	 освітньо-просвітниць-
ких	форумів	 дають	 змістовне	 розу-
міння	непересічної	постаті	Михайла	
Івановича	Драгомирова.

У	2006	році	 сподвижниками-кра-
єзнавцями	 віднайдено	 родинний	
склеп	 Драгомирових	 і	 відновлено	
справжню	 могилу	 генерала-героя.	
Сьогодні	 в	 Печерському	 районі	 Ки-
єва	 на	 честь	 Михайла	 Івановича	
Драгомирова	названо	вулицю	(вона	
пролягає	від	вулиці	професора	Під-
висоцького	 до	 вулиці	 Салтикова-
Щедріна).	 У	 його	 рідному	 Конотопі	
на	вулиці	Драгомирова	встановлено	
пам’ятник-погруддя	генералу-герою.

Відтак	 систематизовані	 біогра-
фічні	дані	легендарних	киян	профе-
сора-терапевта	 В.П.	 Образцова	 та	
обдарованого	 військового	 педагога,	
талановитого	 військового	 й	 цивіль-
ного	адміністратора	М.І.	Драгомиро-
ва	натепер	дають	можливість	неупе-
реджено	визначити	характер	і	логіку	
їх	взаємин.
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Музей-садиба генерала Михайла Івановича Драгомирова

Експозиція музею
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Конотопські краєзнавці-сподвижники

2006 рік...



19

www.medkniga.kiev.ua

Київська бувальщина одного епохального медичного відкриття

ХРОНОЛОГІЯ БІОГРАФІЧНИХ ДАТ  
МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА ДРАГОМИРОВА

Народився я в серці Малоросії — Чернігівському Конотопі, —  
тож не може раптом з мене вийти якийсь там тамбовець, могильовець 
чи калужанин, ба навіть бердичівець — кожному своє.

М.І. Драгомиров

Громадський діяч має цілком віддаватися громаді й не думати  
про себе. Працюючи не на себе, а на народ, він не має права 
оголошеннями особистої чесноти чи співчуття полегшувати 
страждання супротивника і настільки ж посилювати страждання своїх 
військ чи свого народу.

М.І. Драгомиров

У	родовому	хуторі	Драгомирівський,	що	поблизу	сотенного	козацько-
го	містечка	Конотоп	(нині	районний	центр	Сумської	області),	у	дружнього	
подружжя	дрібних	дворян	Драгомирових	(Івана	Івановича	та	Галини	Ро-
манівни)	 9	листопада	1830	року	 знайшовся	довгожданний	первісток	—	
синочок	 Михась.	 У	 дитинстві	 його	 так	 із	 любов’ю	 називали,	 очевидно,	
віддаючи	належне	батьковому	родоводу,	що	походив	 із	Галичини.	Відо-
мо,	що	його	прадід,	Антон	Драгомирецький,	походив	із	містечка	Єзупіоль	
біля	Станіславова	(сьогодні	Івано-Франківська),	які	були	тоді	під	владою	
Речі	Посполитої.	Гордий	український	шляхтич	галичанин	Антон	Драгоми-
рецький	не	хотів	миритися	з	полонізацією	свого	краю.	Він	у	30-х	роках	
ХVIII	 cторіччя	 переїзджає	 на	 Лівобережну	 Україну,	 а	 в	 1739	 році	 одру-
жується	 з	 дочкою	 українського	 козака	Матвія	Моцкевича	 й	 оселяється	
в	селі	Рябці,	що	адміністративно	входило	до	Стародубського	полку.	Дід	
Михайла	Драгомирова,	Іван	Антонович,	рано	залишився	без	батька	й	ви-
ховувався	в	сім’ї	козака	Моцкевича,	діда	по	матері.	В	1761	році	він	під	
прізвищем	Моцкевич	вступив	на	військову	службу	до	армії	Московської	
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держави,	а	за	15	років	вийшов	у	відставку	в	званні	 капітана.	Одружив-
шись,	він	оселився	в	маєтку	своєї	дружини	під	Конотопом.	В	1786	році	
було	внесено	в	родословну	книгу	дворянста	Новгород-Сіверського	наміс-
ництва	вже	під	прізвищем	Драгомирецький-Моцкевич.	Через	два	роки	він	
звернувся	в	Новгород-Сіверське	депутатське	зібрання	з	проханням	змі-
нити	своє	прізвище	на	русифіковане	Драгомиров.	

Батько	Михайла	Драгомирова,	Іван	Іванович	Драгомиров,	в	1804	році	
розпочав	військову	службу	в	кавалерії,	в	1825	році	в	чині	майора	пішов	
у	відставку	й	повернувся	до	батьківського	хутора	Драгомирівський.	Тут,	
власне,	й	народився	Михайло	Драгомиров	і	провів	свої	дитячі	роки	(його	
мати	—	Ганна	Романівна	Балика).	Очевидно,	військове	минуле	пращурів	
Михайла	Драгомирова	й	визначило	його	життєву	стезю.	Після	закінчення	
Конотопського	училища	в	1846	році	батько	везе	Михайла	до	Петербурга.	
Після	 клопотання	 його	 було	 зараховано	до	Дворянського	 полку.	 З	 того	
часу	й	розпочинається	військова	служба	Михайла	Драгомирова.

Після	Дворянського	полку	Михайло	 Іванович	пройшов	зразковий	ви-
шкіл	у	Військовій	академії	(Миколаївській	академії	генерального	штабу).	
Був	залишений	служити	в	генеральному	штабі.	Став	професором	тактики	
у	Військовій	академії.	У	ході	Австро-прусської	війни	1866	року	був	пред-
ставником	Росії	при	прусській	військовій	ставці.	В	1869-1873	роках	—	на-
чальник	штабу	Київської	 військової	 округи	 зі	 збереженням	посади	про-
фесора	у	Військовій	академії.	У	Російсько-турецьку	війну	1877-1878	років	
М.І.	Драгомиров	командував	14-ю	піхотною	дивізією,	яка	на	початку	серп-
ня	1877	року	першою	переправилася	через	Дунай	біля	міста	Систова	під	
вогнем	турків.	За	доблесні	дії	при	переправі	його	нагороджено	орденом	
святого	Георгія	3-го	ступеня.	Тоді	ж,	12	серпня	1877	року,	під	час	оборони	
Шипки,	був	небезпечно	поранений	у	ногу	та	змушений	залишити	діючу	
армію.

В	1878	році	Михайла	Івановича	Драгомирова	було	призначено	началь-
ником	Миколаївської	академії	генерального	штабу	з	присвоєнням	зван-
ня	генерал-ад’ютанта.	В	1879	році	видав	свою	головну	працю	«Учебник	
тактики».	 Був	 добре	 відомий	 як	 принциповий	 противник	швидкостріль-
ної	зброї.	В	1889	році	 генерала	М.І.	Драгомирова	призначено	команду-
вачем	військами	Київського	військового	округу.	Саме	перед	цим,	скасу-
вання	1888	року	Харківської	військової	округи,	до	нього,	крім	Київської,	
Волинської	та	Подільської,	долучилися	Чернігівська,	Курська,	Харківська	
та	Полтавська	губернії.	У	1897-1903	роках	Михайло	Драгомиров	обійняв	
іще	й	 посади	 київського,	 волинського	 та	 подільського	 генерал-губерна-
тора.	В	1901	році	Михайла	Івановича	Драгомирова	нагороджено	найви-
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щим	російським	орденом	—	святого	Андрія	Первозванного.	В	1903	році	
призначено	 членом	Державної	 ради.	Улітку	 цього	ж	 року,	 коли	 роки	 та	
здоров’я	почали	вимагати	свого,	він	подав	у	відставку,	а	вже	в	жовтні	пе-
реїхав	до	Конотопа,	оселившись	у	будинку	по	вулиці,	яка	нині	носить	його	
ім’я.	У	1905	році	Михайло	Драгомиров	відхилив	пропозицію	зайняти	пост	
головнокомандувача	російською	армією	на	Далекому	Сході	під	час	Росій-
сько-японської	війни.	Ось	так,	із	гідністю	Драгомиров	Михайло	Іванович,	
генерал	від	інфантерії,	професор,	колишній	начальник	Академії	Геншта-
бу	Російської	імперії,	командуючий	Київською	військовою	округою,	Голов-
ний	Військовий	губернатор	України,	член	Державної	Ради,	відомий	вій-
ськовий	письменник	 і	педагог,	почесний	член	Московського	 і	Київського	
університетів,	Миколаївської	 академії	 Генштабу,	Шведсько-Норвежської	
Королівської	військової	академії	в	Стокгольмі	закінчив	свій	шлях	держав-
ного	діяча.	

Уночі	15	жовтня	1905	року	Михайла	Івановича	Драгомирова	не	стало.	
17	жовтня	1905	року	відбулося	винесення	тіла	генерала	з	будинку	до	па-
рафіяльної	Вознесенської	церкви.	Скорботну	процесію,	що	повільно	ру-
халася,	супроводжувало	багато	людей,	які	запрудили	конотопські	вулиці.	
Наступного	 дня	 (18	жовтня)	 відбулося	 поховання	Михайла	Драгомиро-
ва.	На	могилі	М.І.	 Драгомирова,	 над	 склепом,	 було	 встановлено	 вели-
кого	дубового	хреста	з	нішею,	де	були	прилаштовані	 ікона	св.	Михайла	
та	лампадка,	а	місце	поховання	огородили	металевою	огорожею.	Після	
жовтневих	подій	1917	року	могилу	було	 зруйновано.	Завдяки	піклуван-
ню	громадськості	було	встановлено	надмогильну	плиту	та	огорожу	над	
«могилою	Драгомирова»,	але	не	на	місці	родового	склепу	Драгомирових,	
а	трохи	на	віддаль.
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ХРОНОЛОГІЯ БІОГРАФІЧНИХ ДАТ  
ВАСИЛЯ ПАРМЕНОВИЧА ОБРАЗЦОВА

Медицина — це наука, що вимагає високого мистецтва.
В.П. Образцов

Як годинникар при визначенні дефекту в часомірі просто бере лупу, 
розглядає механізм, віднаходить ту чи іншу причину псування… так 
і лікар повинен оглянути, дослідити хворого й повідомити, в якому 
органі або в якій системі є анатомічне чи функціональне порушення та 
як від нього страждає весь організм у цілому, а потім відразу ж скласти 
собі план того, яким чином можливо поправити це порушення.

В.П. Образцов

Василь	 Парменович	 народився	 1	 січня	 1851	 року	 (за	 старим	 сти-
лем)	на	хуторі	Попівка	села	Грязовці	Хреновської	волості	Вологодської	
губернії	 в	 родині	 священика.	Після	 закінчення	 курсу	духовної	 семінарії	
в	1870	році	вступив	до	Медико-хірургічної	академії	в	Санкт-Петербурзі.	
Закінчивши	академію,	отримав	диплом	лікаря	 і	 в	1875	році	 вступив	на	
службу	земським	лікарем.	Майже	півтора	року	(в	1875-1877	рр.)	працю-
вав	у	Великому	Устюзі	Вологодської	губернії.

В	 1877	 році,	 із	 початком	Російсько-турецької	 війни,	Образцова	 В.П.	
було	призначено	в	42-й	піхотний	резервний	батальйон,	де	з	11	листопа-
да	1877	року	по	18	листопада	1878	року	він	служив	молодшим	лікарем	
у	 піхотному	 батальйоні,	 який	 входив	 до	 складу	 Ольтеніцько-Калараш-
ського	з’єднання.	В	1879	році	Василь	Парменович	повертається	з	війни	
зі	 світло-бронзовою	медаллю	на	 андріївсько-георгіївській	 стрічці.	Після	
виходу	 у	 відставку	 він	 відправився	 для	 удосконалення	фахових	 знань	
у	Німеччину,	яка	була	одним	 із	центрів	науково-медичної	думки.	Моло-
дий	лікар	мріяв	стати	хірургом.	Однак	незнання	німецької	мови	завадило	
потрапити	йому	в	хірургічну	клініку	професора	Р.	Фолькмана	та	пройти	
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вишкіл	на	кафедрі	патологоанатома	Рудольфа	Вірхова.	Усіма	правдами	
й	неправдами	В.П.	Образцов	все	ж	зміг	влаштуватись	на	«робоче	місце»	
в	Бреслау	 (нині	місто	Вроцлав	у	Польщі)	до	відомого	патологоанатома	
того	 часу	Еміля	Понфіка.	У	 його	лабораторії	Василь	Парменович	 здій-
снив	 свою	першу	наукову	розвідку	—	дослідження	морфології	 крові	 та	
кістковомозкового	кровотворення.

В	 1879	 році	 В.П.	 Образцов	 успішно	 склав	 докторський	 іспит,	
а	в	1880	році	під	керівництвом	професора	Ф.М.	Заварикіна	закінчив	ви-
конання	 на	 кафедрі	 гістології	 Медико-хірургічної	 академії	 докторської	
дисертації	«До	морфології	утворення	крові	в	кістковому	мозку	в	ссавців».	
Після	 її	 захисту	 він	 обійняв	 посаду	 ординатора	 Київського	 військового	
шпиталю.

Однозначно	судити	про	те,	як	проходила	служба	В.П.	Образцова	в	гос-
піталі,	 натепер	складно.	Проте	можемо	стверджувати,	що	саме	в	Київ-
ському	військовому	шпиталі	—	базі	медичного	факультету	Університету	
св.	Володимира	—	він	отримав	змогу	здобути	належний	клінічний	вишкіл	
у	 клініці	 внутрішніх	 захворювань.	Зрештою	Василь	Парменович	про	це	
щиросердно	 засвідчує	 сам,	 описуючи	 факт	 знаменитого	 прижиттєво-
го	 встановлення	діагнозу	 тромбозу	 вінцевих	 судин	 професором	Мерін-
гом	Ф.Ф.	Та	отримавши	в	1885	році	неочікуване	призначення	в	Мінський	
військовий	шпиталь,	 він	 приймає	рішення	 вийти	 у	 відставку.	 Зі	 служби	
в	Київському	військовому	госпіталі	В.П.	Образцова	було	звільнено	9	лип-
ня	1885	року.

В	1885-1886	роках	Василь	Парменович	займається	приватною	прак-
тикою,	а	також	працює	ординатором	терапевтичного	відділення	Київської	
Олександрівської	лікарні.	В	1887	році	він	перемагає	на	всеросійському	
конкурсі	виборів	на	посаду	завідувача	терапевтичного	відділення	Олек-
сандрівської	міської	лікарні.

В	 1891	 році	 В.П.	 Образцова	 було	 обрано	 приват-доцентом,	 а	 в	
1893	році	—	професором	Київського	університету	по	кафедрі	приватної	
патології	 й	 терапії.	 Окрім	 дисертації,	 надрукував	 низку	 робіт,	 переваж-
но	 з	 клінічної	 діагностики.	 Розробив	методи	 глибокої	 ковзної	 пальпації	
органів	 черевної	 порожнини	 (1887),	 вистукування	 грудної	 клітки	 безпо-
середньо	одним	пальцем	(1910).	У	1909	році	став	першим	у	світі	з	тих,	
хто	докладно	описав	клінічну	картину	тромбозу	(у	співавторстві	зі	своїм	
учнем	М.Д.	Стражеском),	в	1910	році	описав	клінічну	картину	 інфаркту	
міокарда.

В	1903-1918	роках	Василь	Парменович	директор	університетської	фа-
культетської	 терапевтичної	 клініки	 (будинок	№	17	по	бульвару	Шевчен-
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ка),	яка	пізніше,	вже	як	складова	міської	лікарні	№	22,	буде	названа	його	
ім’ям.	Образцов	В.П.	—	багаторічний	голова	Київського	фізико-медичного	
товариства,	Київського	товариства	лікарів,	є	одним	 із	засновників	Київ-
ської	терапевтичної	школи.	В	1915	році	професор	В.П.	Образцов	за	ста-
ном	здоров’я	подав	у	відставку,	але	після	революції	знову	повернувся	на	
кафедру.	В	1918	році	стан	здоров’я	все	ж	змусив	Василя	Парменовича	
покинути	педагогічно-наукову	діяльність.	Разом	із	тим,	він	і	надалі	продо-
вжував	вести	приватний	прийом	і	залишався	головою	київської	громади	
лікарів,	допомагав	колегам	у	важкий	час	громадянської	війни.

В	1919	професор	В.П.	Образцов	переніс	інсульт,	що	ускладнився	гемі-
плегією	та	втратою	мови.	В	грудні	1920	року	Василь	Парменович	захворів	
на	грип,	який	ускладнився	пневмонією.	На	той	час	його	зятя	М.Д.	Стра-
жеско	та	старшої	дочки	Наталі	вже	рік	як	не	було	в	Києві,	а	друга	дружи-
на	та	малолітні	діти	були	нездатними	на	допомогу.	І	27	грудня	1920	року	
практично	всіма	забутий	професор	В.П.	Образцов	помер	в	Георгіївській	
лікарні	 для	 знедолених	 киян	 Києво-Покровського	 жіночого	 монастиря.	
Поховали	його	спочатку	на	монастирському	цвинтарі,	а	в	1934	році	пере-
несли	прах	на	Лук’янівське	кладовище.	Там	довгий	час	його	могила	була	
в	запустінні	й	убогості.	Сьогодні,	згідно	із	заповітом	професора	В.П.	Об-
разцова,	 на	Лук’янівському	 кладовищі	 над	 його	могилою	 стоїть	 добро-
тний	хрест.
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НА ШЛЯХУ ДО ЗВИТЯГИ: ДОКИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД

Як	бачимо	з	викладеної	хронології	дат	біографій	шановних	громадян	
київської	спільноти	М.І.	Драгомирова	та	В.П.	Образцова,	до	1877	року	їх	
перебування	в	часових	інтервалах	і	географічних	просторових	територіях	
зовсім	не	перетинаються.	І	тільки	ретельний	аналіз	хронологічних	даних	
біографій	 наших	 героїв	 дає	 нам	 змогу	 пильно	 простежити	 їх	 життєвий	
шлях,	 порівняти	 конкретні	 події	 їхнього	 життя	 та	 спробувати	 зрозуміти	
сутність	взаємин.	Відтак,	дати	народження	Михайла	Івановича	та	Васи-
ля	Парменовича	свідчать	про	те,	що	вони	належали	до	різних	поколінь.	
Дитинство	й	становлення	наших	героїв	як	особистостей	відбулись	у	ро-
динах	і	громадах	із	різними	традиціями.	Хоча,	зрозуміло,	що	М.І.	Драго-
миров	і	В.П.	Образцов	були	дітьми	періоду	розквіту	Російської	імперії	й	
жили	в	конкретних	реаліях	її	дійсності.	При	цьому	Михайло	Драгомиров	
добре	пам’ятав	про	своє	походження	і	до	того	ж	досконало	знав	свій	ко-
зацький	родовід.	«Народився	я	в	серці	Малоросії	—	Чернігівському	Ко-
нотопі,	—	тож	не	може	раптом	з	мене	вийти	якийсь	там	тамбовець,	мо-
гильовець	чи	калужанин,	ба	навіть	бердичівець	—	кожному	своє»,	—	не	
криючись,	відверто	говорив	він	[13].	А	якось	в	1884	році,	після	закінчення	
одного	із	засідань	Управи	військово-санітарного	товариства,	головою	якої	
було	обрано	генерала	М.І.	Драгомирова,	у	нього	відбувся	цікавий	діалог	
зі	своїм	підлеглим,	тоді	ще	полковником	Володимиром	Олександровичем	
Сухомлиновим	 (згодом	 генерал	 від	 кавалерії,	 військовий	міністр	Росій-
ської	 імперії	в	1909-1915	роках).	«А	ви	знаєте,	Михайле	Івановичу,	моє	
прізвище	…	зазнало	…	змін.	Мій	дід	походив	з	українського	роду	Сухом-
линів.	Батько	також	мав	прізвище	Сухомлин.	Та	при	переселенні	до	Сим-
бірської	губернії	наприкінці	XVIII	сторіччя	воно	перетворилося	на	Сухом-
линов»,	—	поділився	з	шефом	сокровенним	Володимир	Олександрович.	
І	у	відповідь	на	це	зізнання	він	почув:	«До	1788	року	наш	рід	мав	прізви-
ще	Драгомирецькі-Моцкевичі.	Але	того	ж	таки	року,	на	клопотання	мого	
діда	Івана	Антоновича	ми	перетворилися	на	Драгомирових.	Так	і	зникло	
козацьке	прізвище	…	у	нашій	гілці	родоводу…»	[13].	Така	ретельна	обі-
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знаність	М.І.	Драгомировим	своїм	родоводом	є	цілком	зрозумілою.	І	тут	
потрібно	зважати	на	те,	що	шляхецький	рід	Драгомерицьких	належить	до	
шанованого	гербу	української	шляхти	Сулимів,	який	має	прадавні	витоки	
іще	з	часів	Київської	Русі	[23].	Тож	Михайло	Іванович	мав	чим	пишатись*.
*	Гілка	шляхецького	роду	Драгомирецьких	належить	до	давнього	шляхетського	гербу	Сули-
мів.	Цей	герб	(із	деякими	незначними	відмінностями),	окрім	родин	Сулими	(Орли)	та	Дра-
гомирецьких,	також,	належав	іще	кільком	шляхецьким	родам	(Обідовським,	Шкляревським,	
Савичам-Тихоновичам	тощо)	 [23].	До	наших	днів	дійшли	тільки	три	 історично-родословні	
роботи,	в	яких	є	дані	про	рід	генерала	М.І.	Драгомирова	та	його	витоки.	Це	«Родословная	
книга	Черниговского	дворянста»	графа	А.М.	Милорадовича,	більш	повна	робота	«История	
малороссийского	 дворянства»,	 написана	 графом	Б.Г.	 Бергером	 в	 1852	 році	 та	 книга	Лу-
комського	В.К.	«Малороссийский	гербовник	с	рисунками	Е.	Нарбута»	1914	року.	Із	поданих	
в	них	описів	очевидно,	що	рід	складається	з	двох	гілок:	первинна	—	Драгомирецькі	 і	по-
дальша	—	Драгомирови	[24,	25].

Герб	Драгомирецьких	у	Російській	 імперії	 з’явився	так.	У	другій	половині	30-тих	років	
ХVIII	 cторіччя	 український	шляхтич	Антон	 Іванович	Драгомирецький	 переселяється	 з	 Га-
личини	в	Гетьманщину.	Антон	Іванович	назавжди	покинув	стародавнє	й	затишне	містечко	
Єзупіль	на	Придністров’ї	(16	кілометрів	від	Станіславівської	фортеці	—	сьогодні	обласний	
центр	Прикарпаття	місто	Івано-Франківськ)	Речі	Посполитої	[26]	і	переїхав	у	містечко	Ряб-
цево	Стародубської	полкової	адміністративної	одиниці	Гетьманщини	(1919	року	Стародуб-
ський	повіт	було	від’єднано	від	України	та	передано	Росії,	а	в	1926	році	його	було	включено	
до	складу	Брянської	губернії)	[27,	28].	Між	тим,	Єзупіль	загальновизнано	одним	із	найдав-

Група селянок у святкових костюмах. Чернігівська губернія
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ніших	поселень	Галицького	Придністров’я	[29].	І	перша	відома	письмова	згадка	про	родове	
містечко	Антона	Івановича	Драгомирецького	в	записі	№	32	«Найдавніших	записів	галицьких	
судів	1435-1475	років»	(Akta	grodzkie	i	ziemskie,	T.12,	s.3,	№	32)	датована	ще	7	листопадом	
1435	року.	Хоча	 тоді	 воно	називалося	Чешибіси	 (Чешибіш)	 і	 було	укріпленою	дерев’яно-
земляною	фортецею	(бо	ж	неподалік	знаходилась	переправа	через	стратегічно	важливий	
Дністер).	1597	року	містечко	перейменували	(стараннями	його	власника	Якуба	Потоцького)	
на	Єзупіль.	У	XIX-на	початку	ХХ	століття	Єзупіль	—	містечко	Станіславівського	повіту.	На	
той	час	воно	мало	власну	печатку	зі	складним	символом:	бича	голова,	під	якою	—	колісний	
плуг;	обабіч	плуга	—	сокира	й	ціп,	нижче	—	перехрещені	граблі	й	коса.

Ця	символіка	сакрально	відтворює	життєвий	уклад	цього	славного	містечка	та	філосо-
фію	його	мешканців.	У	радянські	часи	селище	називалося	Жовтень.	Рішенням	Верховної	
Ради	України	від	9	липня	2003	року	йому	офіційно	повернуто	історичну	назву	(де-факто	це	
відбулось	значно	раніше).

Герб української (литов-
сько-руської) шляхти Сули-

мів і Драгомирецьких

Старий Єзупіль в 1919 році 
[Джерело: https://1ua.com.ua/nf7053051]
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Якою	 ж	 була	 мотивація	 таких	 дій	 нащадка	 давнього	 галицького	 шляхецького	 роду?	
Мусимо	визнати	те,	що	обставини	та	причини	рішення	Антона	Драгомирецького	покинути	
родинне	гніздо	належним	чином	не	є	дослідженими.	Хоча	деякі	автори	(наприклад,	Несві-
доміна	Н.В.,	Капустіна	І.М.	[23])	посилаються	на	релігійну	нетерпимість	у	Речі	Посполитій	
до	християн	східного	обряду.	Вагомий	аргумент.	Та	 контекст	 тогочасного	 історичного	 тла	
в	Галичині	 виходив	далеко	 за	межі	міжконфесійного	протистояння.	 Галицька	шляхта	до-
бре	пам’ятала	свої	витоки,	щиро	пишалась	ними	та	вважала	себе	прямими	спадкоємцями	
аристократії	Галицько-Волинського	князівства	—	«Королівства	Русі»,	яке	було	добре	відо-
мим	в	Європі	як	держава	князя	Данила.	Національне,	релігійне	та	економічне	гноблення	
польських	загарбників	викликало	її	активний	опір	і	не	давало	можливості	повноцінно	інте-
груватись	у	політичну	еліту	Речі	Посполитої.	Показовою	в	цьому	відношенні	є	хоча	б	доля	
галицького	шляхецького	роду	Височанів	[30,	31].	Не	те,	що	без	жодних	засторог	щодо	своїх	
маєтностей,	а	й	ризикуючи	навіть	cамим	життям	батько,	а	потім	і	син	стають	провідника-
ми	національно-визвольних	змагагань	українців	Галичини	в	часи	Хмельниччини.	Вони	без	
жодних	вагань	очолюють	15	тисячне	військо	галицьких	повстанців.	Гнат	Височан	керуючи	
повстанцями	героїчно	загинув.	Його	син	Семен	Височан	із	честю	пройшов	шлях	борця	за	
Україну	до	кінця.	У	Гетьманщині	став	полковником	лисянським	і	канівським.	За	Україну	за-
гинув	на	засланні	в	Сибірі	[32,	33].

На	жаль,	щодо	 галицького	шляхтича	Антона	Драгомирецького,	 дані	 літератури	 є	 об-
меженими	 та	 суперечливими.	 Тож,	 констатуючи	 фактаж	 тогочасної	 історичної	 галицької	
дійсності	висловимо	власну	версію.	А	 контекст	 історичних	подій	на	момент	переселення	
А.І.	Драгомирецького	в	Гетьманщину	явно	перегукується	із	часами	Хмельниччини.	Досте-
менно	 ж	 відомо	 те,	 що	 29	 (18)	 вересня	
1739	 року	 було	 укладено	 Бєлградський	
мирний	договір	між	Російською	й	Осман-
ською	імперіями	[34,	35].	За	ним	Російська	
імперія	отримала	право	на	Азов	 (але	по-
винна	 була	 знищити	 його	 фортикаційні	
укріплення).	Крім	того,	до	Росії	були	при-
єднані	 незначні	 території	 Правобережної	
України,	 зайнятої	 раніше	 Туреччиною.	
«Бар’єром»	між	Росією	й	Туреччиною	були	
оголошені	кабардинські	землі	на	Північно-
му	Кавказі	та	приазовські	території.	Проте,	
ні	виходу	до	Чорного	моря,	ні	права	мати	
фортеці	й	флот	в	Азовському	морі	Росій-
ська	 імперія	 так	 і	 не	 отримала.	 Ось	 так,	
загалом	 безславно,	 закінчилась	 чергова	
російсько-турецька	війна	1735-1739	років.	
У	ній	бойова	потуга	українських	козацьких	
з’єднань	була	використана	сповна	[36,	37].

До	складу	так	званої	Дніпровської	армії	
(командуючий	 —	 генерал-фельдмаршал	
Б.-К.	 Мініх)	 входили	 12730	 лівобережних	
козаків,	 2360	 слобідських	 і	 322	 запорож-
ці).	 Імперія	 щедро	 та	 без	 жалю	 платила	
козацькою	кров’ю	за	окупацію	(«собіраніє	
ісконно	 русскіх»)	 все	 нових	 і	 нових	 тере-
нів.	Для	вдоволення	 імперського	шовініз-
му	вона	кровожерливо	забирала	козацькі	
життя	і…	відразу	ж	викреслювала	їх	зі	сво-
єї	 пам’яті.	 Тільки	на	 зорі	 нового	 третього	

Козацьке поховання на Хортиці часів ро-
сійсько-турецької війни 1735-1739 років

[Джерело: https://zabytki.in.ua/uk/1379/pam-
yatnik-zagiblim-u-rosiisko-turetskii-viini-1735-

1739-rokiv-na-khortitsi]
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тисячоліття	(у	2006-му	році)	вже	в	Українській	державі	на	острові	Хортиця	були	віднайдені	
та	гідно	поховані	жертви	тієї	війни.	На	роздоріжжі	встановлено	козацький	хрест	та	надмо-
гильний	камінь	[37].

Основні	 військові	 дії	 російсько-турецької	 війни	 1735-1739	 років	 відбувались	 у	 Криму,	
Приазов’ї	 та	 на	 Чорноморському	 узбережжі.	 І,	 зважаючи	 на	 відсутність	 якихось	 значних	
звитяг,	генерал-фельдмаршал	Б.-К.	Мініх	під	кінець	війни	(у	1739	році)	представляє	імпе-
ратриці	Анні	 Іоанівні	 план	нанесення	удару	по	Молдавії	—	турецькому	союзнику.	Найко-
ротший	шлях	лежав	через	Річ	Посполиту.	І,	хоча,	це	тоді	була	іще	суверенна	країна,	вона	
після	втрати	козацької	потуги	та	основних	українських	теренів	за	словами	 історика	Анто-
на	Керсновського	«…	була	не	в	силах	змусити	поважати	свій	нейтралітет».	Тож	1739	року	
58-тисячна	армія	Мініха	переправилася	через	Дністер	біля	села	Синьків,	що	в	Заліщиць-
кому	районі	сучасної	Тернопільщини,	 та	вступила	на	територію	Молдавії.	17	 (28	серпня)	
османська	армія	 поблизу	Ставучан	 зазнає	нищівної	 поразки.	Без	бою	були	 зайняті	Ясси	
та	фортеця	Хотин	(30	серпня).	Її	комендант	Колчак-паша	(предок	майбутнього	білогвардій-
ського	адмірала)	здався	в	полон.	І	тут	цікавим	є	історичний	факт	—	під	час	цього	перемож-
ного	походу	від	очолюваної	Б.-К.	Мініхом	армії	відокремився	підрозділ	легкої	кавалерії.	Він	
здійснює	зухвалий	рейд	по	Прикарпаттю	[38].	Історик	Садок	Баронч	зазначає,	що	керував	
загоном	бригадний	генерал,	командувач	молдавським	легкокінним	корпусом	князь	Костян-
тин	Кантемір.	Цей	син	колишнього	молдавського	господаря	Антіоха	Кантеміра	перейшов	на	
російську	службу.	Крім	молдаван,	у	цьому	легкокінному	корпусі	служили	валахи	(румуни),	
серби	та	болгари	—	800	осіб.	От	тільки	в	скарзі	польського	гетьмана	Юзефа	Потоцького	
згадується	з’єднання,	що	налічувало	3000	саме	козаків.	Серйозна	сила.	6	серпня	козаки	й	
гусари	перейшли	Черемош	і	пограбували	Кути.	Далі,	уздовж	ріки	дісталися	Снятина,	Горо-
денки	й	через	Заболотів	пішли	на	Тисменицю.	11	серпня	вони	здійснили	невдалий	штурм	
Станіславова,	після	чого	загін	повернувся	до	Молдавії.	Дорогою	назад	мстивий	К.	Кантемір	
наказав	спустошити	Тлумач,	Раковецький	замок	і	ще	раз	Городенку.	На	думку	румунського	
літописця	 Костянтина	Дапонтеса,	 цей	 рейд	 був	 намаганням	 російських	 командувачів	 за-
володіти	чималими	скарбами.	У	«Хроніці	дакійській»	він	згадує,	що	перед	падінням	Хотина	
його	комендант	Колчак-паша	вивіз	до	Станіславова	казну.	Він	перебував	у	дружніх	стосун-
ках	із	Юзефом	Потоцьким	і	гетьман	пообіцяв	товаришу	зберегти	золото.	Саме	за	цими	ко-
штовностями	й	вирушив	К.	Кантемір.	Опосередковано	на	користь	цієї	версії	свідчить	і	те,	що	
після	російського	полону	Колчак-паша	не	повернувся	до	Туреччини,	де	його	чекала	страта,	
а	перебрався	до	Станиславова,	де	незабаром	і	помер.

Ось	у	цьому	ж	1739	році	галицький	шляхтич	Антон	Іванович	Драгомирецький	назавжди	
покинув	 рідний	 край	 і	 став	 до	 військової	 служби	 в	Стародубському	 полку	 Гетьманщини.	
Він	одружується	із	дочкою	козака	Матвія	Моцкевича	в	селі	Рябцево	Стародубського	повіту.	
Протягом	багатьох	сторічь	сини	Галичини	болісно	переносять	вимушену	розлуку	з	малою	
Батьківщиною.	Є	якась	нездоланно	притягальна	сила	в	боголюбивого	Галицького	краю.	Тож	
уродженці	Галичини,	незважаючи	на	свою	етнічну	приналежність,	назавжди	залишаються	
її	щирими	дітьми.	Скільки	їх:	ректор	Болонського	університету	Юрій	Дрогобич,	професор-
терапевт,	 яскравий	 представник	 нової	 віденської	 медичної	школи,	 ректор	Ягеллонського	
університету	та	президент	Кракова	 (і	 за	цього	незмінний	депутат	Галицького	сейму)	про-
фесор-терапевт	Йосиф	(Юзеф)	Дітль,	письменник	Леопольд	фон	Захер-Мазох,	військовий	
лікар,	адмірал	флоту	Австро-Угорської	імперії	Я.І.	Окуневський,	професор	І.П.	Пулюй,	рек-
тор	Карлового	університету,	академік	І.Я.	Горбачевський,	нобелівські	лауреати	письменник	
Шмуель	Агнон	та	хімік	Роальд	Гофман,	мислитель,	економіст	та	громадський	діяч	із	світо-
вим	 ім’ям	Богда́н	Гаврили́шин	…	і	не	злічити.	Для	всіх	них	відчуття	єдності	 із	Галичиною	
виявилось	сакрально	нездоланним.	Серед	них	 і	 галицький	шляхтич	А.І.	Драгомирецький.	
Через	п’ять	років	розлуки	 із	батьківським	краєм	 і	родинним	містечком	Єзупіль	Антон	 Іва-
нович	раптово	помирає.	Його	малолітній	син	 Івась	залишається	сиротою.	На	щастя	його	
вихованням	 зайнявся	 дідусь	—	 козак	Матвій	Моцкевич.	 В	 1763	 році	 Іван	 Антонович	 під	
призвіщем	Моцкевич	поступає	на	службу	в	Псковський	драгунський	полк.	В	1772	році	він	
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був	переведений	в	Астраханський	полк,	а	вже	1777	року	пі-
шов	у	відставку	зі	служби	у	званні	капітана.	Одружився	на	
Олені	Яківні	Троцькій	із	роду	Кирила	Троцького,	поселився	
в	родинному	маєтку	Троцьких	на	хуторі	Сарнавщина	Коно-
топського	 повіту	 Чернігівської	 губернії.	 По	 пред’явленню	
патента	на	чин	капітана	в	1786	році	був	внесений	в	родо-
словну	 книгу	 Новгород-Сіверського	 намісництва	 вже	 під	
прізвищем	 Драгомирецький-Моцкевич.	 Тут	 він	 служив	 ко-
лежським	асесором,	а	потім	Головним	конотопським	казна-
чеєм	до	1880	року.	В	1788	році	він	звернувся	до	Новгород-
Сіверських	 Депутатських	 Зборів	 з	 проханням	 іменуватись	
йому	Драгомировим,	що	й	було	дозволено.	Причина	цілком	
зрозуміла	—	 призвіще	 Драгомирецькі	 насторожувало.	 На	
службу	до	московського	війська	Іван	Антонович	вступив	під	
прізвищем	Моцкевич.	Але	після	військової	служби	домігся	
свого	 внесення	 в	 родословну	 книгу	Новгород-Сіверського	
намісництва	під	прізвищем	Драгомирецький-Моцкевич,	бо	
думав	 про	 своїх	 майбутніх	 спадкоємців.	 Бажання	 закріпити	 шляхетне	 походження	 своїх	
майбутніх	дітей	є	цілком	зрозумілим.	Та	після	гетьманів	Івана	Мазепи	та	Павла	Полуботка	
в	царської	адміністрації	довіри	до	родової	української	шляхти	не	було	ніякої.	Тож,	знову	ж	
переймаючись	долею	нащадків,	він	погоджується	трансформувати	(русифікувати)	родове	
шляхецьке	призвіще	Драгомирецьких.	З	того	часу	й	почало	існувати	прізвище	Драгомиро-
вих	[13,	23,	39].

Іван	Антонович	та	Олена	Яківна	в	шлюбі	мали	сина	Івана	й	5	дочок.	Внук	Антона	Дра-
гомирецького,	 Іван	 Іванович	Драгомиров	26	 вересня	 1787	 року	 народження,	 в	 1804	 році	
поступив	 юнкером	 у	 Тверський	 драгунський	 полк.	 В	 1808	 році	 він	 став	 прапорщиком,	
в	1823	році	—	капітаном,	із	1825	року	—	майор.	Приймав	участь	у	війні	з	турками,	Вітчиз-
няній	 війні	 1812	 року	 й	 у	 бойових	 походах	 Російської	 армії	 1813-1814	 років.	 Від	 шлюбу	
Іван	Іванович	мав	чотирьох	дітей:	двох	синів	—	Михайла	(1830	року	народження)	та	Івана	
(1840	року	народження)	і	двох	дочок	—	Варвару	і	Калісфену.	Син	Івана	Івановича	—	Ми-
хайло	Іванович	Драгомиров	—	пройшовши	шлях	військової	служби	від	федфебеля	Дворян-
ського	полку	до	генерала	від	інфантерії,	прославив	це	прізвище,	залишивши	в	історії	слід	
доблесного	захисника	Вітчизни	та	прогресивного	військового	теоретика	того	часу.	Другий	
син	Івана	Івановича	—	Іван	і	теж	Іванович,	фаховий	військовик	—	доблесний	офіцер	армії,	
став	родоначальником	іншої	родової	гілки	Драгомирових.	Його	сини	Гнат,	Василь,	Григорій	
вирішили	зберегти	прадівсьське	прізвище	Драгомирецьких	[23,	24,	25,	39].

Отже,	Драгомирецькі	й	Драгомирови	—	представники	одного	й	того	ж	
древнього	 шляхетського	 роду	 герба	 Сулимів.	 Родоначальником	 цього	
роду	є	Антон	Іванович	Драгомирецький,	прадід	М.І.	Драгомирова.	Пере-
хідний	місток	від	Драгомирецьких	до	Драгомирових	зробив	Іван	Антоно-
вич	Драгомирецький,	дід	М.І.	Драгомирова.

А	 Василь	 Парменович	 був	 вихідцем	 із	 родини	 сільського	 священно-	
служителя	з	російської	 глибинки	—	Вологодської	 губернії.	Тож,	бажаючи	
з’ясувати	 істинну	 дату	 його	 народження,	 В.Г.	 Передерій	 і	 В.П.	 Шипулін	
звернулися	 з	 відповідним	 запитом	 до	 Державного	 архіву	 Вологодської	
області,	 за	 місцем	 його	 народження.	 В	 отриманій	 ними	 архівній	 довідці	
чітко	 зазначено	 те,	 що	 Василь	 Образцов	 народився	 та	 зареєстрований	

Герб Драгомирових
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у	метричній	книзі	Василівської	управи	Вологодського	повіту.	Там	же	зазна-
чено	 його	 батьків:	 тато	—	Пармен	 Іванович	Образцов	 і	мати	—	Євгенія	
Дмитрівна	й	місце	народження	село	Попівка,	що	біля	містечка	Грязовець	
Хреновської	волості	Вологодської	губернії	[2].	А	от	вищу	освіту	і	Михайло	
Іванович,	 і	Василь	Парменович	здобували	в	столичному	середовищі	Пе-
тербурга	в	елітарних	вищих	закладах	військового	відомства	імперії.	Разом	
із	тим,	у	Михайла	Драгомирова	—	це	елітарний	Дворянський	полк	 із	від-
мінним	здобуттям	початкової	військової	освіти	(курс	фельдфебелів)	і	закін-
чена	із	золотою	медаллю	в	1856	році	Миколаївська	академія	Генерального	
штабу	з	жорсткою	муштрою,	але	й	належним	матеріальним	забезпеченням	
і	зрозумілою	перспективою	кар’єри	військовика.	А	Василь	Парменович,	на-
вчаючись	в	Імператорській	медико-хірургічній	академії,	перебував	у	скрут-
ному	матеріальному	становищі	[1].	Давав	він	собі	раду	дякуючи	мізерним	
заробіткам	у	церковному	хорі.	Студент	В.	Образцов	між	заробітком	 і	ре-
волюційною	діяльністю	старанно	бігав	на	лекції	вже	відомого	тоді	хірурга	
М.В.	Скліфосовського,	із	жадібністю	слухав	професора	С.П.	Боткіна	[3].	За-
хопленість	хірургією	та	клінічними	дослідженнями	залишилася	в	нього	на	
все	життя.	Як	свідчить	хронологія	біографій	наших	героїв,	вони	навчались	
у	Петербурзі	в	різний	час,	отже,	і	не	могли	зустрічатись.

Потрібно	розуміти	й	те,	що	за	викладеною	вище	сухою	хронологією	
біографій	ховається	сповнене	пригод	життя	обдарованих	особистостей,	

Петроград. Миколаївська академія Генерального штабу
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творча	й	невтомна	праця	яких	 і	 зробила	 з	 них	 геніїв.	Обидва	вони	на-
вчались	успішно	й	були	кращими	серед	кращих.	Їх	доля	під	час	навчання	
склалась	по-різному.	Відтак,	і	після	здобуття	фахової	освіти	умови	їх	ста-
новлення	й	традиції	 громад,	серед	яких	воно	відбувалось,	залишались	
суттєво	відмінними.

Михайло	Драгомиров	після	навчання	в	Дворянському	полку	прапор-
щиком	лейб-гвардії	Семенівського	полку	бере	участь	в	Угорському	поході	
в	1848-1849	роках	[20].	25	серпня	1854	року	в	чині	поручика	він	вступив	
до	Імператорської	військової	академії	(з	1855	року	Миколаївська	акаде-
мія	Генерального	штабу).	Після	успішного	 її	 закінчення	 (був	другим	ви-
пускником	в	її	історії	удостоєним	медалі,	за	успіхи	його	прізвище	внесено	
на	мармурову	дошку	 кращих	випускників)	 зарахований	до	Генерально-
го	штабу	 [19,	20].	Уже	в	1857	році	Михайло	 Іванович	опублікував	свою	
першу	друковану	працю	«Про	висадки	в	стародавні	та	новітні	часи»	[19].	
Це	видання	до	початку	XX	сторіччя	було	найпопулярнішим	 історичним	
дослідженням	 про	 військові	 десантні	 операції	 [13].	 Праця	 починається	
аналізом	 десантувань	 у	 стародавні	 часи	 доби	 розвитку	 грецького	 вій-
ськового	мистецтва	аж	від	спорядження	військової	експедиції	проти	Трої.	
Далі	розглядається	опис	десантів	у	середньовіччя	(експедиції	норманів	
у	 Північному	 й	 Балтійському	 морях	 та	 Італії,	 підкорення	 Вільгельмом	
Завойовником	Англії,	походи	Олега	та	Святослава	до	Греції,	експедиції	
доби	хрестових	походів	і	низка	морських	експедицій	Туреччини	для	під-
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корення	східних	островів	Середземного	моря)	із	наступною	оцінкою	де-
сантних	експедицій	шведів	до	Німеччини	(1630)	і	Данії	(1700).	Доведено,	
що	 саме	Швеції	 належить	 першість	 в	 організації	 десантів	 під	 прикрит-
тям.	Подано	опис	невдалої	трирічної	експедиції	Наполеона	Бонапарта	до	
Єгипту	(1798)	та	спільного	десанту	англійських	і	російських	військ	у	Гол-
ландії	в	1799	році.	Але	особливо	важливе	місце	в	дослідженні	посідає	ре-
тельний	аналіз	чинників	успіху	об’єднаного	англо-французького	десанту	
в	Криму	в	1854	році.	Зазначимо	й	те,	що	молодий	учений-військовик	се-
ред	багатьох	чинників	чітко	визначив	і	новизну,	якою	відзначалася	ця	опе-
рація,	—	розвиток	пароплавства.	Можна	з	певністю	говорити	про	те,	що	
чітке	визначення	М.	Драгомировим	на	тлі	історичної	аналітики	військових	
чинників	успіху	десантування	звернуло	на	себе	увагу	прибічників	доко-
рінних	військових	реформ.	А	необхідність	їх	здійснення	після	дошкульної	
поразки	Російської	імперії	в	Кримській	війні	1853-1856	років	була	очевид-
ною.	За	відмінні	успіхи	в	науках	йому	в	1857	році	було	присвоєно	звання	
штабс-капітана	[20].	Для	вивчення	військової	справи	в	1858	році	Михайло	
Іванович	був	відряджений	за	кордон	[20].

У	Франції,	 Бельгії	 та	 Англії	М.	 Драгомиров	 завзято	 займається	 зби-
ранням	 відомостей	 із	 військових	 наук,	 особливо	 цікавиться	 питаннями	
тактики.	Його	 звіти	вражають	 глибокою	аналітикою	та	вмінням	логічно,	
а	не	на	віру	й	без	практичного	підтвердження,	сприймати	розрекламовані	
теорії	або	явища.	У	листопаді	1858	року	штабс-капітан	Драгомиров	М.І.	
їде	до	Італії,	де	його	й	застає	війна	Франції	та	Італії	проти	Австрії.	Через	
військові	дії	йому	продовжують	термін	відрядження	ще	на	рік.	 І	Михай-
ло	Іванович	як	спостерігач	при	штабі	сардинської	армії	взяв	участь	в	Ав-
стро-італо-французькій	війні	1859	року	[13].	Повернувшись	із	Сардинії	до	
Росії,	він	видав	«Нариси	австро-італо-французької	війни	1859	року»	[19].	
Вражає	серйозне	ставлення	й	гуманізм,	з	якими	28-річний	бойовий	офі-
цер	у	звітах	описує	стан	військової	медицини	в	європейських	арміях.	Тож	
процитуємо	дані,	які	щодо	цього	наводить	у	своєму	фундаментальному	
дослідженні	[13]	Андрій	Андрійович	Матвієнко.

«Неабияку	увагу	приділив	Драгомиров	і	студіям	організації	чужоземних	
шпиталів,	і	догляду	за	хворими	в	них.	У	його	рапортах	із	цього	питання	ви-
кладений	багатий	і	цікавий	матеріал,	де	докладно	описується	облаштуван-
ня	шпиталів	в	Англії,	Бельгії	та	Франції.	Зокрема,	в	рапорті	від	21	жовтня	
1858	року	при	описі	Гринвічського	шпиталю	він	зупиняється	й	на	питаннях	
утримування	таких	закладів	(питання,	чиїм	коштом	утримується	шпиталь,	
як	на	ті	часи,	річ	неабиякої	ваги),	облаштування	палат,	кількості	медичних	
відділень.	Як	позитивне	явище	відзначає	те,	що	палати	здебільшого	на	4,	
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щонайбільше	—	на	8	ліжок.	Повз	його	увагу	не	пройшли:	способи	венти-
ляції	 палат,	 опорядження	 ліжка	 (дзвоник	 для	 виклику	 сестри,	шнур	 для	
вставання,	солом’яник	із	трьох	частин),	догляд	за	хворими,	число	обслуги,	
розклад	чергування,	час	прибирання	в	палатах	тощо.

Він	описав	також	турботу	про	потреби	хворих.	Молодша	обслуга	свої	
обов’язки	виконує	ревно.	Він	відзначає,	що	до	хворого	йдуть	на	перший	
поклик.	 Пильнувати	 за	 сигналами	 викликів	 настановлено	 спеціальну	
людину.	Секрет	тут	у	 тім,	що	посаду	добре	оплачують	 і	охочих	завжди	
вдосталь.	З	іншого	боку,	найменша	неуважність	служника	до	хворого	ка-
рається	втратою	місця.	Тим	часом,	окрім	зарплатні,	простий	служник	чи	
доглядальниця	шпиталю	одержували	житло,	 стіл	 і	 кілька	пар	 усілякого	
одягу!	 Тож	 такий	 служник	 зацікавлений	 у	 виконанні	 своїх	 обов’язків	—	
на	шальках	терезів	його	власні	гаразди.	Драгомиров	відзначає	й	те,	що	
організація	догляду	 за	 хворими	дає	 їм	 змогу	 вільно	 скаржитися	на	 по-
ганий	догляд	обслуги,	 не	 боячись	 заслужити	репутації	 неспокійного	 чи	
примхливого	хворого.	З	утіхою	Драгомиров	констатує,	що	«чистота	скрізь	
дивовижна».	Його	цікавить	також	продовольче	забезпечення	хворих,	їх-
ній	раціон	тощо.

Відвідавши	 англійський	 шпиталь	 Королівської	 колегії,	 Драгомиров	
пише	 про	 взірцевий	 догляд	 за	 хворими	 в	 ньому.	 Тут	 читаються	 лекції,	
даються	безкоштовні	консультації	й	практикується	безкоштовне	забезпе-
чення	ліками	хворих.	Через	певний	час	праці	в	шпиталі,	після	опанування	
навичок	догляду	 за	 хворими,	доглядачці	 видають	спеціальний	диплом.	
Оскільки	такий	диплом	цінувався	і	в	інших	медичних	закладах,	доглядач-
ки	ретельно	виконували	свої	обов’язки.

Потім	Драгомиров	робить	висновок	про	те,	що	організація	та	стан	шпи-
тальної	справи	в	Бельгії	гірші,	ніж	в	Англії.	Дається	взнаки	французький	
вплив	на	організацію	цієї	справи.

У	Брюсселі	Драгомиров	відвідав	два	шпиталі	й	дав	 їхній	докладний	
опис.	Як	негативне	явище	в	брюсельських	шпиталях	Драгомиров	наво-
дить	заведену	в	них	зміну	шпитальних	лікарів	—	щоп’ять	років	їх	пере-
обирають,	і	те,	що	подальше	їхнє	настановлення	залежить	цілком	від	ад-
міністрації,	створеної	з	людей,	часто	необізнаних	із	медициною.	«Нерідко	
у	це	вплутується	економічний	бік	справи.	Якщо	настійні	вимоги	лікаря,	
націлені	на	поліпшення	лікування	хворих,	пов’язані	з	додатковими	витра-
тами,	стосунки	між	ним	та	адміністрацією	шпиталю	загострюються,	і	він	
ризикує	втратити	місце.	Декого	таке	становище	змушує	йти	на	компроміс	
із	сумлінням,	і	він	перетворюється	на	ремісника	від	медицини,	аби	тіль-
ки	зберегти	місце	та	догодити	адміністрації.	Звідси	й	обмежений	прийом	
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хворих,	і	передчасна	виписка.	Лікарі	не	мають	перед	адміністрацією	пра-
ва	голосу».

Перебуваючи	у	Франції,	Драгомиров	також	уважно	ознайомився	зі	ста-
ном	справ	у	лікувальних	закладах.	«Перше,	що	вражає	в	загальній	орга-
нізації	 цієї	 доброчинної	 галузі	 громадської	 діяльності,	 це	 величезні	 ре-
сурси,	призначувані	для	полегшення	мук	немаєтних	членів	суспільства,	
та	нагромадження	тих	ресурсів	переважно	коштом	приватних	пожертв.	
Адже	в	паризьких	 громадських	шпиталях	 і	 старечих	домах	налічувало-
ся	14	516	місць,	і	за	бюджетом	на	1859	рік	розмір	громадської	допомоги	
становив	21	620	000	франків	(5	403	000	крб)	сріблом.	Декотрі	із	цих	закла-
дів	захоплюють	своєю	величчю	й	чудовою	організацією»,	—	із	захватом	
пише	він.

У	Парижі	Драгомиров	відвідав	усі	найголовніші	шпиталі	й	докладно	їх	
описав,	додавши	плани	розміщення	приміщень	і	світлини.	Згадуючи	про	
низьку	оплату	праці	няньок	(15	ф.	на	місяць	попри	те,	що	одна	нянечка	
обслуговує	десять	хворих),	Драгомиров	писав:	«Взагалі-то	на	цю	части-
ну	служби,	судячи	з	усього,	не	слід	шкодувати	витрат:	будь-яка	економія	
тут	негайно	відобразиться	на	гараздах	хворих.	У	військових	шпиталях,	де	
прислуговують	солдати,	догляд	за	хворими	в	найжалюгіднішому	стані».

Пояснюючи,	чому	він	зосереджує	свою	увагу	на	лікарнях	та	шпиталях	
за	кордоном,	Драгомиров	пише,	що	ця	ділянка	є	надто	важливою	і	пере-
буває	під	«людським	інтересом».

Цікавим	є	й	те,	що	пильний	у	своїх	спостереженнях	молодий	дослідник	
військової	справи	звертає	увагу	на	значення	«національного	характеру»	
військовослужбовців.	У	цьому	ж	рапорті	М.	Драгомиров	говорить	про	та-
кий	важливий	чинник	успішного	навчання	бельгійських	солдатів,	як	їхній	
«національний	характер»,	що	перевершує	французький	наполег	ливістю	
та	 позитивними	якостями.	Михайло	 Іванович	 вже	 тоді	 розумів	 вагу	 на-
ціональних	особливостей	характеру	солдата	та	вважав,	що	їх	неодмінно	
треба	 враховувати.	 Для	 військових	 з’єднань	 Російської	 імперії	 це	 було	
особливо	актуальним.	Зрештою	бачимо,	що	після	повного	знищення	та	
переформатування	 царатом	 у	 ХVIII	 сторіччі	 українських	 козацьких	 вій-
ськових	формувань	(полки	Гетьманської	української	держави,	Запорізька	
Січ,	 слобожанські	 козацькі	 полки)	 військові	 негаразди	 та	дошкульні	 по-
разки	в	першій	половині	ХІХ	століття	постійно	супроводжують	Російську	
імперію.

Козацька	військова	традиція	була	знищена,	а	у	створених	на	основі	
козацьких	формувань	з’єднаннях	гусарів	 і	драгунів	нова	засновувалась	
непросто.	Тож,	 уже	в	 перших	 своїх	 працях	молодий	військовий	 учений	
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М.І.	Драгомиров	надає	великого	 значення	моральному	фактору	на	вій-
ні	та	ратує	проти	муштри	й	парадоманії,	якими	були	заражені	російські	
війська	в	миколаївську	епоху,	що	зрештою	й	призвело	до	поразки	в	Крим-
ській	війні	1853-1856	років.	Одразу	після	повернення	в	1859	році	до	Ро-
сії	М.І.	Драгомиров	був	підвищений	до	звання	капітана	й	отримав	призна-
чення	ад’юнкт-професора	в	Миколаївській	академії	Генерального	штабу	
по	кафедрі	тактики	[19,	20].

Важко	сказати,	як	би	склалась	професійна	кар’єра	молодого	прогре-
сивного	 вченого-військовика	 Михайла	 Івановича	 Драгомирова,	 якщо	 б	
уся	його	викладацька	та	наукова	діяльність	в	академії	не	збіглася	в	часі	
із	здійсненням	докорінних	військових	реформ	—	складником	буржуазних	
реформ	 у	Російській	 імперії.	 Скасування	 кріпацької	 залежності,	 судова	
та	земська	реформи	зробили	неминучим	перетворення	російської	армії	
на	масову	армію	буржуазного	типу.	У	зв’язку	з	розпочатими	реформами	
в	армії,	запровадженням	нових	видів	озброєння	виникла	й	необхідність	
докорінно	змінити	тактичну	підготовку	військ.	І	одним	із	військових	діячів,	
який	не	тільки	це	зрозумів,	а	й	щонайактивніше	йшов	назустріч	вимогам	
часу	в	теоретичних	розробках	і	на	практиці,	був	ад’юнкт-професор	Драго-
миров	М.І.	Військові	реформи	здійснювались	командою	військового	міні-
стра	Д.О.	Мілютіна.	У	цій	команді	реформаторів	доробок	Михайла	Івано-
вича	Драгомирова	як	новатора	у	військовій	педагогіці	та	розробці	новітніх	
підходів	у	тактиці	посідає	важливе	місце.	До	речі,	визначне	місце	в	цій	
команді	щодо	реформування	військової	медицини	посідав	і	родоначаль-
ник	Київської	школи	внутрішньої	медицини	директор	медичного	депар-
таменту	військового	відомства	імперії	професор-терапевт	Ф.С.	Цицурін.

Для	того	щоб	зрозуміти	логіку	рішень	і	дій	визначного	військового	та	
цивільного	 адміністратора	Михайла	 Івановича	 Драгомирова,	 потрібно	
хоча	б	коротко	розглянути	ідеологію	команди	реформаторів	і	визначити	
характер	їх	відносин	з	іншими	владними	структурами	імперії.	Реформи,	
що	їх	провадила	команда	Д.О.	Мілютіна,	як	це	часто	бувало	в	таких	ви-
падках	у	Росії,	з	одного	боку,	викликали	схвалення	й	підтримку,	а	з	ін-
шого	—	наражалися	на	потужну	протидію.	Новації	Д.	Мілютіна	та	його	
сподвижників	зустріли	шалений	опір	реакційних	кіл,	стали	об’єктом	їхніх	
агресивних	 випадів.	 Зрештою	 інакше	 й	 бути	 не	могло.	Дворянство	 та	
поміщики	не	переставали	дивитися	на	розкріпачених	селян	як	на	свою	
власність	 і	бойкотували	призов	останніх	до	війська,	бо	це	позбавляло	
їх	 дешевих	 робочих	 рук,	 а	 отже,	 й	 прибутків.	 Деякі	 друковані	 органи	
почали	 активну	 й	 неприховану	 кампанію	 проти	 мілютінських	 реформ,	
а	водночас	і	проти	М.	Драгомирова	як	одного	з	соратників	міністра.	Цю	
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кампанію	очолили	шеф	жандармів	граф	П.	Шувалов	і	голова	міністер-
ства	народної	освіти	відомий	реакціонер	граф	Д.	Толстой.	Йдучи	на	пря-
мі	провокації,	не	без	відома	жандармського	III	відділку,	на	Д.	Мілютіна	
намагаються	начепити	личку	небезпечної	для	російської	держави	лю-
дини.	У	своєму	«Щоденнику»	Дмитро	Олексійович	зазначив:	«Недарма	
цареві	вже	давно	доповідали,	що	я	ліберал,	демократ,	червоний	і	вза-
галі	людина	небезпечна».	Піддаючи	критиці	миколаївські	порядки,	фео-
дально-кріпосницьку	систему,	будучи	прибічником	буржуазних	реформ	
та	 перебудов	 суспільного	життя,	Д.О.	Мілютін	 водночас	 із	 засторогою	
ставився	до	революційно-демократичного	руху,	вважаючи,	що	істотних	
змін	у	суспільному	житті	можна	досягти	й	ліберальними	заходами,	себ-
то	шляхом	«революції	спокійної».	Якось	під	час	зустрічі	з	М.І.	Драгоми-
ровим	Дмитро	Олексійович	 після	 ознайомлення	 з	 черговою	редакцій-
ною	 статтею	в	 «Московських	 відомостях»	 зауважив:	 «Я	розумію	один	
вид	корисних	революцій:	це	ті,	що	відбуваються	спокійно,	обмірковані	
в	головах	людей,	здатних	дати	істинну	користь	для	народу;	революція	
ж,	що	дихає	фанатизмом,	революція	насильницька,	так	звана	народна,	
не	призводить	до	поліпшення	суспільства,	бо	тільки	руйнує,	нічого	на-
томість	не	створюючи.	Де	сліпий	фанатизм	і	сила	безглуздого	натовпу,	
там	нема	розсудливості,	а	без	розсудливості	на	вряд	чи	можна	досягти	
успіху	в	громадському	впорядкуванні»	[13].

Із	1861	року	М.І.	Драгомиров	починає	активно	співпрацювати	з	росій-
ськими	військовими	журналами.	Власне,	у	60-х	роках	з’являється	багато	
його	 праць,	 на	 які	 звертають	 увагу	 військові	
фахівці.	Він	видає	зі	своїми	коментарями	ка-
нонізовану	 «Науку	 перемагати»	 О.В.	 Суво-
рова.	 Лекції,	 що	 їх	 читав	 ад’юнкт-професор	
Драгомиров	 М.І.	 в	 ті	 роки	 в	 академії,	 також	
зажили	 слави	 найкращих	 у	 стінах	 закладу.	
У	1861-1863	рр.	його	слухачем	за	курсом	так-
тики	був	спадкоємець-цесаревич	—	майбутній	
імператор	 Олександр	III.	 У	 грудні	 1863	 року	
Михайла	 Івановича	було	призначено	профе-
сором	 академії	 по	 кафедрі	 тактики.	 У	 квітні	
1864	року	М.І.	Драгомирову	присвоюють	зван-
ня	 полковника	 з	 призначенням	 начальником	
штабу	2-ї	 гвардійської	 кавалерійської	дивізії.	
Одночасно	з	виконанням	нових	обов’язків	він	
продовжував	професорську	діяльність	в	ака-
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демії.	У	червні	1866	року	Михайла	Івановича	було	відряджено	військовим	
агентом	у	прусську	армію	на	час	Австро-прусської	війни	1866	року.	Звіти	
його	відряджень	із	театрів	військових	дій	в	Європі	були	змістовними,	мали	
важливе	практичне	значення	для	вироблення	тактики	реформування	ро-
сійських	військ	і	викликали	особливий	інтерес.	Після	повернення	з	театру	
бойових	 дій	 він	 продовжив	 службу	 в	 академії,	 поєднуючи	 викладацьку	
діяльність	 із	 членством	у	дорадчому	 комітеті	 Головного	 управління	Ге-
нерального	штабу.	У	 тому	ж	1866	році	він	видав	«Записки	тактики	для	
військових	училищ»,	а	в	1868	році	публікує	докладний	нарис	«Розбір	ро-	
ману	«Війна	і	мир»	Л.Н.	Толстого	з	військової	точки	зору»	(праця	вийде	
окремим	виданням	у	Києві	в	1895	році).	У	1868	р	М.І.	Драгомиров	отримує	
звання	генерал-майора	[13,	19,	20].

У	 1869-1873	 рр.	 Михайла	 Івановича	 було	 призначено	 начальником	
штабу	Київського	військового	округу	зі	збереженням	посади	професора	
у	 Військовій	 академії.	 Щодо	 призначення	 генерал-майора	 Драгомиро-
ва	М.І.	начальником	штабу	Київського	військового	округу	є	дві	протилеж-
них	версії.	За	однією	[13]	причина	полягала	в	складній	ситуації	в	окрузі	
та	в	крайній	потребі	негайно	її	виправити.	За	іншою	[18]	—	талановитий	
професор	став	жертвою	 інтриг	проти	військового	міністра.	Консервато-
ри	 в	 оточенні	 Олександра	II	 прагнули	 показати,	що	 військові	 реформи	
Д.О.	Мілютіна	розхитують	підвалини	Російської	імперії.	Зважаючи	на	те,	
що	наприкінці	1868	року	в	підвідомчій	військовому	міністерству	Медико-
хірургічній	 академії	 почались	 заворушення,	 було	 визнано	 за	 необхідне	
взяти	всі	військово-навчальні	заклади	під	більш	жорсткий	контроль.	Про-
гресивного	військового	професора	М.І.	Драгомирова	перевели	в	штаб	Ки-
ївського	військового	округу.	На	користь	такої	версії	може	свідчити	й	те,	що	
після	1869	року	праці	Драгомирова	довго	не	публікувалися.	Очевидно,	
причиною	цього	стала	немилість,	в	якій	він	перебував.	Однак	у	1872	році	
він	знову	став	бажаним	автором	для	військових	журналів	і	навіть	увійшов	
до	 складу	 імператорської	 свити	—	мабуть,	Олександр	II	 змінив	 гнів	 на	
милість.

На	 посаді	 начальника	 штабу	 Київського	 військового	 округу	 генерал	
перебував	 близько	 чотирьох	 років.	 У	 Києві	 професор	 Драгомиров	 М.І.	
познайомився	з	членом	Київської	 громади	відомим	українським	 істори-
ком,	 археологом	 та	 етнографом,	 викладачем	 Київського	 університету	
св.	Володимира	—	Володимиром	Боніфатійовичем	Антоновичем	[13,	41].	
Михайло	 Іванович,	 якщо	 дозволяв	 йому	 час,	 любив	 відвідувати	 лекції	
на	 історичні	 теми,	що	 їх	читали	члени	Тимчасової	 комісії	для	розгляду	
стародавніх	 актів	 (наукова	 установа,	 створена	 в	 Києві	 в	 1843	 році	 при	
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канцелярії	київського,	подільського	і	во-
линського	генерал-губернатора).	Напри-
кінці	1869	року	на	лекції	про	княжі	часи	
в	Україні,	яку	блискуче	виголосив	голов-
ний	 редактор	 цієї	 комісії	 Володимир	
Антонович,	 і	 відбулось	 їх	 знайомство.	
Згодом	воно	переросло	в	щиру	багато-
річну	дружбу	(і	це	незважаючи	на	те,	що	
опальний	 київський	 учений-історик	 ще	
з	1857	року	перебував	під	таємним	на-
глядом	поліції).	З	огляду	на	біографічні	
дані	 генерала	 Михайла	 Драгомирова	
можемо	зауважити,	що,	власне,	вчений-
історик	В.Б.	Антонович,	якого	своїм	учи-
телем	 вважав	 сам	 М.С.	 Грушевський,	
розбудив	у	нього	особливий	інтерес	до	
історії	 України.	 Хоча	 допитлива	 вдача	
Михайла	 Івановича	ще	під	 час	 служби	
в	Петербурзі	 змушувала	його	турбувати	земляка-конотопця,	знаного	 іс-
торика,	 джерелознавця	 та	 архівіста	 Олександра	 Лазаревського	 щодо	
історичних	наукових	праць	 (пам’ятаємо	ж,	що	й	 перша	друкована	пра-
ця	 науковця-військовика	була	 історико-військовою).	Надалі	 за	 бажання	
осягнути	засади	й	духовні	надбання	минулих	часів	 такий	 інтерес	лише	
зростатиме	і	зростатиме.	А	нові	знайомства	цьому	тільки	сприятимуть.

14	березня	1873	року	 генерал-майор	Драгомиров	М.І.	 отримав	при-
значення	 на	 посаду	 командувача	 14-ї	 піхотної	 дивізії	Одеського	 округу	
і	покидає	Київ	[17].	І	вже	на	цій	посаді	невтомний	військовик-реформатор	

В.Б. Антонович
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продовжує	 створювати	 свою	школу	 з	 командирів	 різних	 рангів	 [13],	 які	
в	навчанні	підлеглих	виходили	з	принципу	підготовки	солдата	для	само-
стійних	 дій	 у	 бою.	Виключно	 важливу	 роль	Михайло	 Іванович	 надавав	
військовій	дисципліні,	виступав	за	сувору	законність	всіх	відносин	в	ар-
мії,	обов’язкову	для	всіх	військовослужбовців,	незалежно	від	службового	
становища.	Як	військовик-науковець	у	цей	період	він	багато	працює	над	
розвитком	теорії	тактики	стрілецьких	шеренг.	Серед	турбот	щодо	служ-
бових	обов’язків	 командувача	дивізії	 уваги	вимагали	й	родинні	 справи.	
У	 дружній	 родині	 Драгомирових,	 починаючи	 з	 1870	 року,	що	 не	 рік,	 то	
нове	поповнення.	10	січня	1870	року	в	них	народився	син	Іван,	8	серп-
ня	1871	року	—	донька	Софія,	а	4	липня	1872	року	—	син	Олександр.	
А	віддаючи	на	навчання	до	Кишинівської	чоловічої	гімназії	свого	старшо-
го	сина	Михайла,	генерал	знайомиться	з	нещодавно	прибулим	до	міста	
вчителем	цієї	гімназії	Іваном	Семеновичем	Левицьким	(Нечуєм-Левиць-
ким)	[13].	Письменник	викладав	історію,	а	також	російську	мову.	Іван	Се-
менович	був	чудовим	знавцем	історичної	науки,	тож	на	цьому	грунті	в	них	
і	 склалися	 добрі	 стосунки.	 Якось,	 перебуваючи	 в	 службових	 справах	
в	Одесі,	Михайло	Іванович	запізнався	з	видатним	діячем	українського	те-
атру,	драматургом	М.Л.	Кропивницьким.	Добрі,	щиросерді	стосунки	вони	
підтримували	до	кінця	життя.	Очевидно,	саме	Марко	Лукич	і	познайомив	
Михайла	Драгомирова	на	одній	із	вистав	в	одеському	театрі	з	професо-
ром	 університету,	 майбутнім	 лауреатом	 Нобелівської	 премії,	 біологом	
Іллею	Мечниковим.	Службові	обов’язки	вимагали	від	командира	дивізії	
М.І.	Драгомирова	час	від	часу	відвідувати	Миколаїв,	де	розташовувався	
54-й	Мінський	піхотний	полк.	Там	він	і	заприязнився	з	начальником	порту	
(який,	між	іншим,	був	і	військовим	губернатором	Миколаєва)	адміралом,	
генерал-ад’ютантом	Миколою	Андрійовичем	Аркасом,	батьком	відомого	
українського	історика	й	композитора	Миколи	Миколайовича	Аркаса.	Ро-
дина	Аркасів	імпонувала	М.І.	Драгомирову	загальнодемократичними	по-
глядами,	а	також	високим	почуттям	офіцерської	честі	братів	Миколи	та	
Захара.	До	речі,	старший	брат	адмірала	Захар	Андрійович	Аркас	засну-
вав	у	Севастополі	Морську	бібліотеку,	 займався	античною	археологією	
Причорномор’я.

Таким	чином,	 генерал-майор	Драгомиров	М.І.	 на	 початок	Російсько-
турецької	війни	був	авторитетним	військовиком	із	чималим	не	тільки	фа-
ховим,	а	й	життєвим	досвідом.	Його	фаховий	рівень	був	високо	поціно-
ваним	як	у	військах,	так	і	в	Генеральному	штабі.	Він	як	професор	тактики	
Військової	 академії	 Генерального	штабу	 мав	 особливий	 успіх	 у	 викла-
данні	військової	тактики	членам	імператорської	родини.	При	цьому	його	
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відносини	з	жандармським	відомством	були	
напруженими.

Тим	 часом	 обдарований	 випускник	 Ім-
ператорської	 медико-хірургічної	 академії	
В.П.	Образцов	у	1875	році,	після	закінчення	
курсу	навчання,	повертається	у	Вологодську	
губернію	 й	 починає	 працювати	 у	 Великому	
Устюзі	 земським	 лікарем.	 Обставини	 цього	
повернення	мали	неабиякий	вплив	на	його	
долю	 і	 є	 важливими	 для	 розуміння	 його	
стосунків	 із	 М.І.	 Драгомировим.	 Більшість	
авторів	 [1,	 42-47]	 стверджують,	 що	 Василь	
Парменович	після	успішного	закінчення	нав-
чання	 в	 Імператорській	 медико-хірургічній	
академії	 отримав	 пропозицію	 залишитися	
в	ній	(для	підготовки	дисертації)	на	будь-якій	
теоретичній	або	клінічній	кафедрі,	й	наголо-
шують	на	тому,	що	саме	відсутність	засобів	
до	 існування	 змусила	 його	 відмовитись	 від	
такої	привабливої	перспективи.	Тут	потрібно	
мати	на	 увазі	ще	й	 те,	що	студент	Василь	Образцов	був	 степендіатом	
Вологодського	 губернського	 земства	 і	 взагалі-то	 мав	 перед	 ним	 пев-
ні	зобов’язання.	Та,	мабуть,	це	все	ж	не	було	визначальним.	Головне	ж	
було	в	тому,	що	Василь	Парменович	потрапив	до	списків	жандармської	
охранки	як	неблагонадійний	[3,	43].	Він	був	членом	студентського	рево-
люційного	гуртка	та	мав	причетність	до	замаху	на	жандармського	полков-
ника	Карагозова.	Щодо	цього,	то	його	знаменитий	учень	і	зять	академік	
Микола	 Стражеско,	 посилаючись	 на	 особисто	 сказане	 йому	 професо-
ром	В.П.	Образцовим,	 у	 1947	 році	 згадував	 [43]:	 «Василь	Парменович	
отримав	завдання	розіграти	роль	власника	стайні	та	власника	чудового	
рисака	 Варвара.	 У	 романі	 Степняка-Кравчинського	 «Андрей	 Кожухов»	
описано	вбивство	жандармського	полковника	Карагозова.	Серед	персо-
нажів	ви	знайдете	рудого,	високого,	сухотного	молодого	чоловіка,	влас-
ника	Варвара,	 на	 якому	 революціонер,	що	 вбив	 на	 вулиці	 Карагозова,	
втік	 від	 переслідувача.	 Власника	 рисака	 потім	 розшукували	 по	 всьому	
Петербургу,	але	знайти	не	зуміли.	А	власником	був	не	хто	інший,	як	сту-
дент	медико-хірургічної	академії	В.П.	Образцов».	Очевидно,	що	в	умо-
вах	поліцейської	держави	саме	неблагонадійність	і	стала	визначальною	
в	тому,	що	Василь	Парменович	не	зміг	продовжити	навчання	у	військовій	

Василь Образцов 
у молодості
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медико-хірургічній	академії.	Зрештою	підтвердженням	такої	думки	є	всі	
ті	проблеми	з	жандармською	управою,	що	супроводжували	лікаря	Васи-
ля	Образцова	фактично	протягом	усього	життя.	Вони	суттєво	заважали	
йому	у	фаховій	самореалізації.

Отже,	в	1875	році	обдарований	випускник	 Імператорської	медико-хі-
рургічної	академії	В.	Образцов,	незважаючи	на	пропозицію	продовжити	
навчання	для	написання	дисертації,	розпочав	свій	тернистий	шлях	зем-
ського	лікаря	у	Великому	Устюзі	Вологодської	губернії.	Там	він	самовід-
дано	працює	й	 створює	взірцеву	амбулаторію	 [3,	 4].	 І,	 зрештою,	 важко	
сказати,	як	би	склалась	подальша	доля	Василя	Парменовича,	але	17	ве-
ресня	1877	року	йому	вручають	мобілізаційний	припис	військового	лікаря.	
У	збереженій	особовій	справі	В.П.	Образцова	значиться:	«…Перебуваючи	
Велико-Устюзьким	земським	лікарем,	Найвищим	наказом	по	військовому	
відомству	про	чини	цивільні	за	№	44	призначений	17	вересня	1877	року	
в	42-й	піхотний	резервний	батальйон	молодшим	лікарем»	[1].	Тож	у	жовт-
ні	 1877	 року	В.П.	Образцов	 у	 складі	 піхотного	 батальйону	 вирушає	 на	
Балкани	на	Російсько-турецьку	війну.

На	думку	багатьох	дослідників	[1-4],	там	і	могла	доля	подарувати	йому	
доленосну	зустріч	із	важко	пораненим	бойовим	генералом,	героєм	перемож-
ної	переправи	через	Дунай	і	штурму	Шипки,	командувачем	14-ї	(Одеської)	
дивізії	Михайлом	Івановичем	Драгомировим.	Але	насправді	події	життя	на-
ших	героїв	у	часовому	та	географічному	вимірах	розгортались	тоді	так.

Будівля колишньої земської лікарні,  
де в 1875-1877 рр. працював В.П. Образцов



43

www.medkniga.kiev.ua

Київська бувальщина одного епохального медичного відкриття

Увечері	 11	 червня,	 після	 майже	 двомісячного	 очікування,	 на	 нара-
ді	 в	 Турну-Мугареллі	 було	 визначено,	що	форсування	Дунаю	 проводи-
тиметься	в	районі	Зимниця-Систово	вночі	проти	15	червня.	Здійснення	
цієї	операції	покладалося	на	 генерал-майора	М.І.	Драгомирова	та	його	
14-у	дивізію.	Для	Михайла	Івановича	ця	операція	була	надважливою	—	
вона	мала	на	практиці	 підтвердити	ефективність	методів	виховання	 та	
навчання	військ	тактичної	злагодженості,	 запроваджених	ним	у	14-й	пі-
хотній	дивізії.	Переправа	через	Дунай	стала	суворою	перевіркою	для	всі-
єї	дивізії,	від	командира	до	останнього	солдата,	і	всі	вони	з	честю	витри-
мали	 іспит.	 Вона	 однозначно	 підтвердила	 правильність	 запровадженої	
системи	виховання	й	навчання	та	забезпечила	повну	злагодженість	дій	
усіх	підрозділів	14-ї	піхотної	дивізії.

Тож	уранці	12	червня	генерал	Драгомиров	зібрав	начальників	підлег-
лих	йому	частин	 і	 оголосив	наказ	про	початок	руху	 загону	до	Зимниці.	
Особливо	наголошувалося	на	важливості	дотримання	всіх	заходів	щодо	
маскування,	аби	турки	не	виявили	зосередження	військ	десанту.	За	його	
наказом	полки	14-ї	дивізії	призначалися	в	десант	рейсами	за	порядкови-
ми	номерами.	Першим	мав	відбути	53-й	Волинський,	останнім	(п’ятим)	—	
56-й	Житомирський.	Сам	Драгомиров	мав	переправитися	з	третім	рейсом.

Досвід	форсування	Дунаю	в	1877	році	став	цінним	внеском	у	розвиток	
не	тільки	російського	військового	мистецтва	на	терені	форсування	великих	
річок.	Цю	операцію	десантування,	яка	здивувала	світ,	згодом	старанно	вив-
чали,	довго	аналізували	не	лише	російські,	а	й	західні	військові	теоретики.	
Її	визнавали	однією	з	найвдаліших	операцій	у	цій	війні.	Вона	з	часом	увійде	
до	підручників	тактики	як	класичний	приклад	успішного	подолання	великої	
водяної	перепони.	Сам	хід	переправи	російських	військ	через	Дунай	став	
певною	реалізацією	прогресивних	на	той	час	військово-педагогічних	і	так-
тичних	засад	генерала	М.І.	Драгомирова	як	військового	теоретика.

О	14-й	годині	15	червня	1877	року	російські	війська,	підтримувані	ар-
тилерією,	вже	зайняли	Систовські	висоти,	а	о	15-й	—	увійшли	до	міста.	
Незабаром	сюди	прибув	і	командарм	М.	Драгомиров:	тут	його	захоплено	
вітало	нечисленне	болгарське	населення	(мирні	турецькі	жителі	залиши-
ли	місто	разом	із	військами).	Після	зайняття	Систово	бій	почав	ущухати,	
хоча	поодинокі	перестрілки	тривали	ще	до	вечора.	Невдовзі	на	правий	
берег	переправився	зі	своїм	почтом	і	цар	Олександр	II.	Вдячно	обнявши	
Драгомирова	і	тричі	з	ним	почоломкавшись,	цар	зняв	зі	своєї	шиї	Георгіїв-
ського	хреста	III	ступеня	і	почепив	на	шию	Михайлові	Івановичу.	За	заслу-
ги	у	визволенні	міста	Систово	генерала	М.І.	Драгомирова	вдячні	болгари	
обрали	почесним	громадянином	цього	міста.
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Переправа через Дунай 14-15 червня 1877 року  
в районі Зимниці-Систово  

[Джерело: http://igor-grek.com/publ/hronos/1877rus_turk/8-1-0-1077]

 На одному з понтонів видно фігуру Драгомирова в білому кітелі. 
Художник — Н.Д. Дмитрієв-Оренбурзький 
[Джерело: http://warspot.ru/4284-uchitel-ru]
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Один	з	учасників	війни,	турецький	генерал	Ізет-Фуад-Паша	писав,	що	
в	них	«…ніхто	не	міг	пояснити,	яким	дивом	операцію,	яка	мала	б	обій-
тися	супротивникові	дуже	дорого,	було	виконано	так	щасливо	для	ньо-
го».	Російські	війська,	які	брали	участь	у	форсуванні	Дунаю	вночі	проти	
15	червня,	зазнали	незначних	утрат:	було	вбито	й	поранено	30	офіцерів	
та	782	солдати.	І	це,	враховуючи	важкі	бої,	що	точилися	за	захоплення	
й	розширення	плацдарму	на	правому	березі.	Преса	всього	світу	швидко	
рознесла	звістку	про	цю	операцію.	Англійська	газета	«Дейлі	Ньюз»	писа-
ла,	що	переправа	відбулася	«несподівано,	швидко,	з	дивовижною	енер-
гією	та	напрочуд	мистецьки».	Європейська	преса,	вражена	подіями	під	
час	форсування,	не	забарилася	нагадати	й	обіцянку	головнокомандувача	
турецьких	військ	Абдул-Керім-Паші	«втопити	в	Дунаї	 всю	російську	ар-
мію».	Незабаром	після	переходу	російських	військ	через	Дунай	головно-
командувача	турецької	армії	Абдул-Керим-Пашу	було	усунено	з	посади.

А	12	серпня	1877	року	харизматичного	командувача	14-ї	Одеської	пі-
хотної	дивізії	генерал-майора	Драгомирова	під	час	боїв	за	Шипкінський	
перевал	було	 важко	 поранено.	 Зважаючи	на	 важкий	 стан	 після	 надан-
ня	першої	допомоги	в	Габрово,	його	було	перевезено	до	медсанчасти-
ни	у	Фратешти.	Тут	його	оглянув	професор	С.П.	Боткін	і	вночі	14	серпня	
занотував:	 «Драгомирова	 рана	 досить	 важка	—	 роздроблено	 колінний	
суглоб»	[13].	Із	Фратешти,	після	накладення	на	коліно	гіпсової	пов’язки,	
генерала	М.І.	Драгомирова	вирядили	до	Кишинівського	шпиталю.	У	Ки-
шиневі	 санітарний	 потяг	№	8,	 з	 яким	 прибув	 генерал	М.І.	 Драгомиров,	
зустрічало	багато	людей,	а	головне	—	дружина	з	дітьми.	Після	консиліу-
му	в	шпиталі	№	60	відомий	хірург	М.І.	Пирогов,	який	свого	часу	врятував	
ногу	Джузеппе	Гарібальді	від	ампутації,	тепер	висловився	за	її	проведен-
ня	[48].	Місцеві	ж	лікарі	мали	іншу	думку.	Заручившись	підтримкою	ліка-
ря	Миколаївської	інженерної	академії	Григоровича	Абрама	Платоновича	
(тестя	Михайла	 Івановича)	 та	 старшого	ординатора-хірурга	військового	
тимчасового	шпиталю	№	60	Суботіна,	вони	консервативним	лікуванням	
зберегли	таки	генералові	ногу	[13].	Поранення	було	аж	надто	серйозним,	
і	лікарі	довго	не	могли	передбачити,	чим	завершиться	одужання	коман-
дарма	М.І.	 Драгомирова.	 У	 довідці	 про	 поранення,	 складеній	 у	 жовтні,	
шпитальні	лікарі	 констатували:	«Поранення	 генерал-лейтенанта	Драго-
мирова	наскрізне,	правого	колінного	суглоба,	вхідний	отвір	якого	містить-
ся	 зовні	 колінної	 чашки,	а	 вихідний	біля	внутрішнього	 краю	підколінної	
ямки	з	пошкодженням	зв’язкового	апарату	та	суглобових	поверхонь	кіс-
ток.	Загоювання	поранення	відбувалося	задовільно,	і	на	цей	момент	рана	
повністю	закрилась,	залишивши	запалення	суглоба,	наслідки	якого	нині	
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з	певністю	передбачити	неможливо:	процес	може	завершитися	або	неру-
хомістю,	або	обмеженою	рухомістю	колінного	суглоба;	у	будь-якому	разі	
поранений	буде	спроможний	послуговуватися	своєю	кінцівкою	досить	за-
довільно,	але	лише	через	кілька	місяців	від	сьогоднішнього	дня».

Повільне	 загоювання	 рани,	 непевність	 у	 позитивних	 наслідках	 ліку-
вання,	вимушена	бездіяльність	впливали	на	Михайла	Драгомирова	при-
голомшливо.	Такі	випробування,	такі	фізичні	й	моральні	страждання	він	
мусив	перетерпіти,	щоб	лишитися	в	шерензі,	щоб	і	далі	з	честю	виконува-
ти	свій	військово-патріотичний	обов’язок,	як	він	його	розумів	та	усвідом-
лював.	І	Михайло	Іванович	не	опускає	рук,	продовжує	активне	листуван-
ня	зі	своїми	армійськими	товаришами.	27	вересня	1877	року	він	пише	до	
командувача	8-го	корпусу	генерала	Ф.Ф.	Радецького	лист	із	клопотанням	
призначити	своїм	наступником	на	посаді	командувача	14-ю	піхотною	ди-
візією	М.Ф.	Петрушевського.

Після	 одужання	 Михайло	 Іванович	
трохи	 накульгував	 на	 праву	 ногу.	 Ця	 об-
ставина	не	дозволила	йому	повернутися	
до	діючої	армії.	Імператор	Олександр	II	та	
імператриця	 ставилися	 до	 Михайла	 Іва-
новича	 зворушливо	 і	 ласкаво,	 повсякчас	
цікавилися	 станом	 його	 здоров’я.	 Пер-
шого	 вересня	 «За	 відзнаку	 при	 захисті	
Шипкінського	 перевалу	 12	 серпня»	 йому	
присвоєно	 звання	 генерал-лейтенанта,	
а	8	жовтня	Драгомирова	відраховано	з	по-
сади	начальника	14-ї	піхотної	дивізії	із	за-
лишенням	на	посаді	у	Генеральному	шта-
бі.	1	квітня	1878	року	генерал-лейтенанта	
М.	Драгомирова	призначено	начальником	
Академії	 Генерального	штабу.	 15	 червня	
того	ж	таки	року	Михайлові	Івановичу	було	
присвоєно	звання	генерал-ад’ютанта.	Ви-
даний	 ним	 у	 1879	 році	 «Підручник	 тактики»	 служитиме	 понад	 20	 років	
основним	посібником	для	навчання	офіцерів	мистецтву	тактики.

В.П.	Образцов	перебував	у	зоні	військових	дій	 із	11	листопада	1877	
по	18	листопада	1878	року.	Він	служив	молодшим	лікарем	у	піхотному	
батальйоні,	який	входив	до	складу	Ольтеніцько-Каларашського	загону	й	
дислокувався	в	тилу	військ	діючої	армії	на	території	Румунського	князів-
ства	 [1,	3].	Це	з’єднання	було	офіційним	учасником	бойових	дій.	Проте	
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воно	брало	участь	вже	на	завершальних	етапах	військових	дій	на	лівому	
березі	Дунаю	проти	фортеці	Силістрії.	Хоча	Василь	Парменович	знахо-
дився	зі	своїм	батальйоном	і	на	переправі	через	Дунай	у	місті	Зимниця.	
От	тільки	це	було	вже	в	період	з	27	січня	по	28	серпня	1878	року,	коли	там	
були	 зосереджені	 основні	 військово-медичні	 сили:	 головні	 перев’язочні	
пункти,	військово-тимчасові	госпіталі	та	лазарети.

Тобто,	 висловлюване	 багатьма	 дослідниками	 [1-4,	 49]	 припущення	
щодо	знайомства	героя	Російсько-турецької	війни	генерала	М.І.	Драгоми-
рова	з	лікарем	пересувного	госпіталю	Червоного	Хреста	В.П.	Образовим	
викликає	великі	сумніви	через	хронологічні	та	географічні	невідповідності	
подій	їхнього	життя.

Після	підписання	19	лютого	1878	року	вигідного	для	Російської	імпе-
рії	та	балканських	держав	Сан-Стефанського	мирного	договору	почина-
ється	й	розформування	тимчасових	військових	лікувальних	установ.	Та	
лікар	42-го	резервного	піхотного	батальйону	В.П.	Образцов	звільняється	
з	військової	служби	аж	на	початку	1879	року	[1,	50].	Із	російсько-турець-

Російсько-турецька війна 1877-1878 років.  
Госпіталь для російських військовиків

[Джерело: http://diaryrh.ru/historical-photos/russo-turkish-war-of-1877-1878]



48 М.І. Дземан

www.medkniga.kiev.ua

кої	війни	він	повертається	зі	світло-бронзовою	медаллю	на	андріївсько-
георгіївській	стрічці	і,	що	особливо	є	важливим	для	його	подальшої	долі,	
тисячею	золотих	карбованців	(тоді	військові	лікарі,	які	перебували	на	вій-
ськовій	службі	за	кордоном,	отримували	зарплатню	золотом).	Спраг	лий	
до	знань,	Василь	Парменович,	не	вагаючись,	приймає	рішення	витрати-
ти	отримані	за	військову	службу	кошти	для	продовження	навчання	в	Єв-
ропі	 [3,	 4].	Мріючи	 вдосконалитись	 із	 хірургічного	фаху,	 В.П.	Образцов	
планує	спочатку	пройти	стажування	в	знаменитого	хірурга	Ріхарда	фон	
Фолькмана-Леанде	 в	 Галле-Віттенберзькому	 університеті,	 далі	 попра-
цювати	 в	Берлінському	 університеті	 в	 знаменитого	 патолога	Рудольфа	
Людвига	Карла	Вірхова,	а	під	кінець	цього	турне	ще	й	побувати	в	кращих	
хірургічних	клініках	Німеччини.	Але	фінансовий	ресурс	та	й	рівень	воло-
діння	німецькою	мовою	молодого	«лєкаря	Василія	Образцова»	були	для	
цього	недостатніми,	 тож	йому	доводиться	відмовитись	від	 таких	амбіт-
них	планів.	Усіма	правдами	й	неправдами	Василь	Парменович	усе	ж	зміг	
віднайти	робоче	місце	в	лабораторії	 видного	патолога	 того	 часу	Еміля	
Понфіка	 в	Бреслау	 (сьогодні	місто	Вроцлав,	Республіка	Польща)	 [3,	 4,	
42].	У	його	лабораторії	Василь	Парменович	ретельно	виконує	свою	пер-
шу	наукову	роботу	з	дослідження	морфології	крові	та	кістковомозкового	
кровотворення	[2,	3,	4,	43].	Забігаючи	трохи	наперед,	зазначимо,	що	в	ній	
він	одним	із	перших	заклав	підгрунтя	загальновизнаної	сьогодні	«унітар-
ної	теорії	кровотворення».

Робота	захопила	молодого	вченого	цілком	і	він	просувався	в	її	вико-
нанні	максимально	швидко.	Тож	виконанням	наукового	дослідження	про-
фесор	Е.	Понфік	був	цілком	задоволений.	Утім	
під	його	керівництвом	закінчити	наукову	працю	
Василю	Парменовичу	все	ж	не	вдалося,	бо	ви-
черпалися	 кошти.	 В.П.	 Образцов	 повертаєть-
ся	 зі	 своїм	 науковим	 доробком	 до	 Петербурга	
у	 свою	 аlma	mater.	 Він	 демонструє	 результати	
своїх	досліджень	завідувачу	кафедри	 гістології	
Медико-хірургічної	академії	професору	Федору	
Миколайовичу	Заварикіну.

Високоосвічений	 і	 прогресивний	 учений-гіс-
толог	відразу	ж	оцінив	новизну	роботи.	Добро-
душний	 Федір	 Миколайович	 добивається	 для	
вченого-початківця	 стипендії	 на	 три	місяці	 для	
того,	щоб	той	міг	описати	отримані	результати	та	
підготуватись	до	захисту	докторської	дисертації.	

Професор 
Ф.М. Заварикін
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І	 вже	 в	 1880	 році	 харизматичний	
Василь	 Парменович	 її	 блискуче	
захистив.	 Ось	 як	М.Д.	 Стражеско	
описував	 цей	 захист:	 «Як	 я	 чув	
від	 самого	 Образцова	 та	 як	 мені	
доводилося	це	чути	від	 Івана	Пе-
тровича	Павлова,	який	майже	од-
ночасно	 був	 з	 Образцовим	 у	Ме-
дико-хірургічній	 академії,	 захист	
дисертації	 В.П.	 Образцова	 спра-
вив	 у	 Петербурзі	 величезне	 вра-
ження.	Предмет	дисертації	був	но-
вим,	про	кровотворення	тоді	ніхто	
не	мав	чіткого	уявлення,	а	ті	 ідеї,	
які	Образцов	висловив	на	підставі	
своїх	спостережень	й	експеримен-
тальної	 роботи	 в	 Понфіка	 та	 За-
ворикіна,	були	настільки	цікавими	
й	значними,	що	після	захисту	дис-
ертації	 Заворикін	 запропонував	
Образцову	 залишитися	 в	 нього	
при	академії	для	підготовки	до	професорського	звання	з	гістології»	[43,	
С.	7-27].	Однак	Василь	Парменович	відмовляється	від	цієї	загалом	при-
вабливої	пропозиції.	Більшість	дослідників	вважають,	що	причиною	від-
мови	було	«тотальне	безгрошів’я»	[1-4,	42,	43].	Але	зазначимо,	що	«лє-
карь	Василій	Образцов»	не	те	що	тяжів	до	клінічної	роботи	—	він	марив	
нею.	Він	добре	розумів:	теоретична	кафедра	—	це	відсутність	хворих.	Ва-
силь	Парменович	приймає	рішення	знову	вступати	на	військово-медич-
ну	службу	й	зробити	кар’єру	клініциста	в	одному	з	госпіталів	військового	
відомства	імперії.	У	вересні	1880	року	доктору	медицини	В.П.	Образцову	
було	запропоновано	зробити	вибір	військового	закладу	для	проходження	
подальшої	 служби.	 Він	 обирає	 Київський	 військовий	шпиталь	 [1].	 Най-
вищим	наказом	№	29	по	військовому	відомству	імперії	доктор	медицини	
В.П.	 Образцов	 був	 призначений	 у	 цей	 госпіталь	 молодшим	 ординато-
ром	[51].	У	жовтні	1880	року	Василь	Парменович	розпочинає	свій	звитяж-
ний	шлях	київського	вченого-медика	та	клініциста.	Будь-яких	даних,	які	б	
засвідчили	про	сприяння	в	кар’єрному	рості	«лєкаря	Василія	Образцова»	
на	цьому	етапі	його	життя	генерал-ад’ютанта	Михайла	Івановича	Драго-
мирова,	що	вже	в	цей	період	обіймав	у	Петербурзі	 посаду	начальника	
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Академії	 Генерального	штабу	військ	Російської	 імперії,	 нам	виявити	не	
вдалось.

А	щодо	вибору	Василем	Парменовичем	саме	Київського	військового	
шпиталю	зазначимо	таке.	Більшість	дослідників	[1-4,	8,	11,	42,	43]	дотри-
муються	думки	про	те,	що	він	був	пов’язаний	з	особливою	популярністю	
серед	 випускників	Петербурзької	 військової	 медико-хірургічної	 академії	
цієї	клінічної	бази	медичного	факультету	Університету	св.	Володимира.

Пригадаємо	й	те,	що	саме	в	клініці	внутрішніх	захворювань	Київсько-
го	військового	шпиталю	розквітнув	клінічний	талант	багатьох	знаних	ви-
пускників	Військової	медико-хірургічної	академії,	 серед	яких	 і	професо-
ри	С.П.	Алфер’єв,	В.Т.	Покровський,	Є.І.	Афанасьєв	 і	доктор	медицини	
О.С.	Косухін	[1,	4,	51,	52].	До	речі,	у	той	час	університетська	клініка	гос-
пітальної	терапії	шпиталю	вже	була	клінічною	базою,	де	з	успіхом	здій-
снювалось	викладання	як	приватної	патології	й	терапії,	так	і	спеціальної	
патології.	 Окрім	 терапевтичного	 відділення,	 до	 університетської	 клініки	
відносились	 відділення	 нервових	 та	 жіночих	 захворювань	 і	 нашкірних	
хвороб.	Із	метою	боротьби	з	інфекційною	патологією,	яка	загрожувала	по-

1870 рік. Вид на бульвар Шевченка (Бібіковський) з боку Липок. 
Критий Бессарабський ринок ще не побудований

[Джерело: http://starkiev.com/время/1870-2/]
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дальшим	поширенням	серед	військовиків,	 керівництво	університетської	
госпітальної	 терапевтичної	 клініки	 домоглось	 наказу	 головного	 лікаря	
шпиталю	щодо	розміщення	всіх	висипно-тифозних	хворих	у	спеціально-
му	п’ятому	відділенні	й	зобов’язалось	здійснювати	їх	курацію.	На	базі	уні-
верситетської	клініки	внутрішньої	патології	здійснювався	вишкіл	практич-
них	лікарів,	які	готувалися	до	випробувань	(до	здачі	докторських	іспитів	
чи	претендували	на	посаду	ординаторів	і	приват-доцентів).	Нагадаємо	й	
те,	що	в	1879	році	завідувачем	кафедри	спеціальної	патології	(до	цього	
посада	була	вакантною	майже	два	роки)	та	очільником	університетської	
госпітальної	терапевтичної	клініки	стає	вихованець	медичного	факульте-
ту	Університету	св.	Володимира,	енциклопедист,	прогресивний	інтерніст,	
великий	ентузіаст	упровадження	в	клінічну	практику	дослідного	пізнання,	
професор	К.Г.	Трітшель.	Зауважимо	те,	що	у	Василя	Парменовича	до	Ки-
ївського	військового	шпиталю	можливості	отримати	належний	клінічний	
вишкіл	у	клініці	внутрішніх	захворювань	не	було	[3,	53].

Тим	часом,	після	російсько-турецької	 війни	1877-1878	років	 генерал	
М.І	 Драгомиров	 здобуває	 славу	 відомого	 у	 світі	 фахівця	 із	 військової	
справи.	Він	блискуче	підготував	свою	14-у	піхотну	дивізію	й	успішно	про-
вів	операцію	з	форсування	Дунаю.	Війна	на	Балканах	піднесла	його	на	
вершину	одного	 з	 головних	російських	військових	авторитетів	 як	 у	 гро-
мадській	думці,	так	і	в	думці	імператора	Олександра	II	[13,18,	19,48,	54].	
Михайло	 Іванович	 одразу	ж	 після	 одужання	 від	 отриманого	 поранення	
був	призначений	начальником	Академії	Генерального	штабу.	 І	вся	його	
11-річна	діяльність	на	цій	посаді	була	спрямована	на	подальше	модерне	

Київський Головний військовий госпіталь у наші часи
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реформування	військового	відомства	Російської	імперії.	Він	успішно	про-
довжував	здійснювати	в	цьому	напрямку	свою	діяльність	і	після	відставки	
в	1881	році	військового	міністра	реформатора	Д.О.	Мілютіна.	А	ситуація	
була	далеко	не	простою.

Так	результативно	використана	Російською	імперією	звитяжна	козаць-
ка	військова	традиція	та	її	високобоєздатна	система	організації	як	ворожа	
духу	російського	самодержавства	була	вже	бездумно	знищена.	За	умов	
російського	 імперського	шовінізму	про	 її	 трансформування,	згідно	з	то-
гочасними	вимогами	технічної	революції,	не	могло	бути	й	мови.	Проте,	
в	організованих	на	основі	козацьких	формувань	з’єднаннях	гусарів	і	дра-
гунів	 нова	 військова	 традиція	 засновувалась	дуже	непросто.	А	 тут	 іще	
й	 після	 відставки	Д.	Мілютіна	 загальний	 напрям	діяльності	 військового	
міністерства	почав	змінюватися.	Набували	популярності	 заходи,	проти-
лежні	впроваджуваним	раніше.	Плац-парадність	у	навчанні	військ	уже	не	
заборонялася.	Не	заохочувалося	навчання	вояків	грамоті.	Робляться	де-
далі	наполегливіші	спроби	покласти	на	армію	виконання	поліційних	функ-
цій.	Звичайно,	на	М.І.	Драгомирова	все	це	впливало	гнітюче.	Та,	навіть	
втративши	підтримку	офіційних	осіб,	він	не	зраджує	своїх	поглядів	щодо	
підходів,	до	виховання	та	вишколу	військ.	Бойового	 генерала	рятувало	
тільки	те,	що	імперії,	яка	безперервно	воювала,	потрібна	була	досконала	
військова	машина.	За	таких	обставин	діяльність	талановитого	військови-
ка-теоретика	й	результативного	організатора	Михайла	Івановича	Драго-
мирова	була	високо	затребувана.	Краще	охарактеризувати	діяльність	на	
цьому	поприщі	уславленого	 генерала,	ніж	це	 зробив	великий	сподвиж-
ник	вивчення	його	спадку	Андрій	Андрійович	Матвієнко,	годі.	Тож	надалі	
здебільшого	посилаємось	на	дані,	які	щодо	цього	він	наводить	у	своєму	
фундаментальному	дослідженні	«Михайло	Драгомиров»	[13].

На	час	призначення	М.І.	Драгомирова	начальником	академії	в	ній	уже	
працювали	такі	відомі	професори,	як	Г.А.	Леєр,	С.М.	Сухотін,	П.К.	Гудим-
Левкович	та	інші.	Вбачаючи	запоруку	успіху	академії	в	справі	поширення	
якісних	військових	знань	в	армії,	Михайло	Іванович	постійно	намагається	
зміцнювати	академію	талановитими	науковими	й	викладацькими	кадра-
ми.	Тож	він	запрошує	до	професорсько-викладацького	колективу	профе-
сорів	О.К.	Пузиревського,	О.Ф.	Редигера,	О.М.	Золотарьова,	П.Л.	Лобка	
та	 багатьох	 інших	 знаних	 фахівців.	 Начальник	 академії	 бойовий	 гене-
рал	 М.І.	 Драгомиров	 особисто	 читає	 лекції	 на	 першому	 курсі	 на	 теми	
виховання	 та	 навчання	 солдатів.	 Цьому	 теоретичному	 курсу	 він	 надав	
практичного	характеру	й	наблизив	його	до	життя.	Під	його	безпосеред-
нім	керівництвом	було	започатковано	так	звані	диспути	з	різноманітних	
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проблематичних	питань.	То	були	своєрідні	військово-теоретичні	 конфе-
ренції.	Диспути	 зазвичай	відкривалися	повідомленнями	фахівців,	 потім	
їх	обговорювали	всі	охочі.	Матеріали	обговорень	друкувалися,	а	відтак	
розсилалися	офіцерам	Генерального	штабу.

Здійснюючи	 керівництво	 Академією	 Генерального	 штабу,	 Михайло	
Іванович	неухильно	вимагав	від	академістів	відвідувати	лекції	й	ходити	
у	формених	одностроях.	Для	слухачів	академії,	що	належали	до	висо-
копоставлених	 сімей	 він	 не	 робив	 винятків.	 Зокрема,	 слухача	 академії	
великого	князя	Миколу	Михайловича	було	поставлено	в	умови,	однакові	
з	його	однокурсниками.	При	цьому	академісти	бачили	й	те,	що	М.І.	Дра-
гомиров	не	схвалює	практики	надмірних	покарань	за	порушення	дисци-
пліни.	Суворість,	на	його	переконання,	не	повинна	переходити	розумних	
меж.	Він	підвищив	якість	харчування	слухачів	і	раціон	страв	був	доведе-
ний	до	відповідності	вимогам	фізичних	навантажень.	При	цьому	фізично-
му	вихованню	стало	приділятися	більше	уваги.	Фізичні	вправи	урізнома-
нітнилися	й	стали	продуманішими.	Власне,	такі	клопіткі	та	буденні	(але	ж	
дуже	важливі)	настанови	послідовно	й	неухильно	впроваджував	у	життя	
військової	 академії	 Генерального	 штабу	 бойовий	 генерал	 Драгомиров	
Михайло	Іванович.	І	ці	новації	спричинили	помітні	якісні	зміни	в	побуті	й	
атмосфері	життя	академії.	За	справедливість	і	відповідальне	відношен-
ня	до	навчального	процесу	слухачі	академії	щиро	шанували	професора	
М.І.	Драгомирова.	Тож,	коли	в	1882	році	Миколаївська	академія	Генераль-
ного	штабу	відзначала	своє	50-річчя,	у	призначений	час	на	урочистості	
до	академії	прибули	військовий	міністр,	багато	високопоставлених	осіб,	
депутації	від	установ	та	об’єднань,	військові	агенти	чужоземних	держав,	
а	також	колишні	й	теперішні	вихованці	академії.	«Під	завісу»	з	особливим	
ентузіазмом	був	сприйнятий	чутливий	тост	за	героїв-солдатів,	який	виго-
лосив	начальник	генерального	штабу	генерал	М.М.	Обручев,	та	останній	
тост	генерал-ад’ютанта	М.І.	Драгомирова	за	братерство	та	єднання	всіх	
родів	зброї!

У	липні	1883	року	Михайло	Іванович	виїздить	до	Франції	у	відпустку	
разом	із	дружиною	та	донькою	Софією.	Вони	лікуються	й	відпочивають	на	
морі	біля	Трувіля.	Герой	російсько-турецької	війни	1877-1878	років	бойо-
вий	генерал	М.І.	Драгомиров	був	уже	добре	знаний	в	Європі	й	високо	фа-
хово	поцінований.	Тож	одразу	після	відпочинку	—	20	серпня	1883	року	—	
на	 запрошення	 військового	 відомства	 Франції	 він	 прибув	 до	 Парижа.	
Його	думка	щодо	військових	 справ	цікавила	багатьох.	Підтвердженням	
цього	є	його	переписка	з	відомим	німецьким	письменником	Альбертом	
Дригальським.	 Також	 він	 був	 бажаним	 експертом	 на	 багатьох	 військо-
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вих	 імпрезах.	 У	 такому	
контексті	 від	 20	 серпня	
1883	 року	 й	 розпочався	
термін	 його	 відрядження	
на	 час	 проведення	 осін-
ніх	маневрів	французьких	
військ.	Маневри	розпоча-
лися	 29	 серпня	 в	 регіоні	
між	 містечками	 Безансон	
і	Діжон	і	тривали	до	6	ве-
ресня.	У	них	взяли	участь	
два	 армійських	 корпуси.	
Про	хід	маневрів	генерал	
М.І.	 Драгомиров	 подав	
військовому	 міністрові	
звіт,	 де	 до	 найменших	
подробиць	 було	 описа-
но	дії	 сторін.	Того	ж	 таки	
1883	 року	 Князь	 Болгарії	
нагородив	 генерала	Дра-
гомирова	 орденом	 Олек-
сандра	 першого	 ступеня,	
а	1884	року	французький	
уряд	 —	 найвищою	 наго-
родою	Франції	—	орденом	Почесного	легіону	Великого	хреста.

Конкретно	 про	 рівень	 педагога-військовика	 професора	 Драгоми-
рова	М.І.	свідчить	хоча	б	такий	факт.	Наприкінці	1888	року	йому	було	
доручено	 прочитати	 курс	 лекцій	 із	 тактики	 наступникові-цесаревичу,	
майбутньому	царю	Миколі	II.	Відповідальний	і	ретельний	лектор,	вико-
риставши	навчальну	програму,	за	якою	проводилися	заняття	в	старших	
класах	академії,	та	врахувавши	неординарність	особи	і	становища	слу-
хача,	 перспективу	 його	 участі	 в	 державних	 справах,	 робить	 докладні	
рекомендації	до	конспекту.	Їх	зміст	чітко	спрямований	на	розуміння	май-
бутнім	імператором	не	тільки	власної	значущості,	а	й	відповідальності	
та	місця	керівного	почину	в	тогочасній	організації	держави.	Для	цього	
Михайло	 Іванович	врахував	досвід,	набутий	ним	особисто	під	час	 за-
кордонних	відряджень	із	вивчення	чужоземних	армій.	Блискуче	виклав	
аналітику	ведення	бойових	дій	у	війнах	—	італійській	1859	року,	австро-
прусській	1866	року,	а	також	російсько-турецькій	1877-1878	років,	учас-

 Французький президент Ф. Фор і 
М.І. Драгомиров на маневрах військ у Франції. 
Картина невідомого художника. Джерело — 
журнал «L’Univers illustré» [Джерело: https://

warspot.ru/4284-uchitel-russkoy-armii]
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ником	якої	він	був,	очолюючи	14-у	піхотну	дивізію.	Цей	курс	був	успішно	
закінчений	у	січні	1889	року.

При	цьому	особливо	цікавими	видаються	й	відомі	факти	з	життя	бо-
йового	генерала	М.І.	Драгомирова	щодо	його	контактів	із	представника-
ми	 революційної	 організації	 «Народна	 воля»	 [13].	 Після	 виконання	 те-
рористами	 рішення	 виконавчого	 комітету	 «Народної	 волі»	 та	 вбивства	
імператора	Олександра	ІІ,	 уже	починаючи	з	березня	1881	року,	бойова	
діяльність	структур	народників	пішла	на	спад.	Організація	змінює	такти-
ку	й	розробляє	плани	примусу	відречення	від	влади	вже	Олександра	ІІІ	
з	подальшим	формуванням	тимчасового	уряду.	Один	із	таких	планів	був	
розроблений	 професійним	 народником-революціонером	 М.Ф.	 Грачев-
ським	[55].	Виконання	цього	плану	багато	в	чому	покладалось	на	хваць-
кого	кавалериста,	популярного	у	великосвітських	колах	і	близького	навіть	
до	самого	царя	Олександра	III,	майора	8-го	гусарського	Лубенського	пол-
ку	Миколу	Олександровича	Тихоцького	[56,	57].	До	цього	бравого	гусара	
серед	багатьох	можновладців	прихильно	ставився	й	начальник	Микола-
ївської	академії	Генерального	штабу	М.І.	Драгомиров	та	очільник	охоро-
ни	Гатчинського	палацу	Л.І.	Ширинкін.	Побоюючись	нових	виступів	і	розу-
міючи,	що	революціонерів	породжує	та	підтримує	реальне	середовище,	
царський	 уряд	 був	 особливо	 занепокоєний	 тим,	що	 серед	 членів	 «На-
родної	волі»	траплялися	досить	високопоставлені	й	впливові,	опозиційно	
налаштовані	військовики.	Адже	самодержавство	саме	у	своїй	діяльності	
в	усьому	опиралось	на	армію.	Тож	царська	охранка	в	1881	та	1882	роках	
проводить	 у	Москві	 й	Петербурзі	 серед	 членів	 організації	 нові	 арешти.	
Разом	 із	М.	Грачевським	заарештовують	 і	майора	М.	Тихоцького.	У	Пе-
тропавлівській	фортеці	 із	цим	популярним	серед	військовиків	офіцером	
спробував	домовитися	навіть	міністр	внутрішніх	справ	граф	Д.А.	Толстой	
і	запропонував	під	гарантії	звільнення	зрадити	побратимів.	Для	гордого	
нащадка	славного	козацького	роду	Слобожанщини	Миколи	Олександро-
вича	Тихоцького	це	було	неприпустимо.	Він	відверто	про	це	сказав	графу	
і	 через	різкість	 тону	розмова	між	ними	взагалі	не	відбулась.	Дослідник	
життєвого	шляху	генерала	М.І.	Драгомирова	А.А.	Матвієнко	стверджує:	
до	свого	арешту	М.О.	Тихоцький	мав	кілька	зустрічей	і	бесід	із	генералом	
М.І.	Драгомировим	 [13].	На	 них	 велись	досить	 відверті	 розмови	 на	 по-
літичні	теми,	у	тому	числі	й	про	діяльність	організації	«Народна	воля».	
Зрозуміло,	для	того,	щоб	обережний	народник	зважився	відкрити	комусь	
душу,	він	мав	добре	знати	думку	та	погляди	співрозмовника,	його	став-
лення	до	урядової	політики,	а	головне	—	довіряти	йому.	Очевидно,	тут	
свою	роль	 відіграв	бойовий	побратим	Михайла	 Івановича	 генерал	Ми-
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кола	Миколайович	Обручев,	який,	видаючи	журнал	«Военный	сборник»,	
зблизився	з	М.Г.	Чернишевським	і	М.О.	Добролюбовим.	Тому	народники	
й	не	боялись	щиро	говорити	з	М.І.	Драгомировим,	попри	те,	що	він	обій-
мав	високу	посаду	начальника	академії.	Його	 ім’я	було	широко	відоме	
у	військових	колах.	Тож	бажання	військової	організації	«Народна	воля»	
та	її	представника	майора	М.О.	Тихоцького	залучити	на	свій	бік	популяр-
ного	бойового	генерала	є	цілком	зрозумілим.	Але,	як	свідчить	життєвий	
шлях	 і	вся	його	діяльність,	Михайло	Іванович	як	військовик-інтелектуал	
мав	глибинне	знання	політично-суспільної	організації.	Його	розуміння	си-
туації	в	Російській	 імперії	 грунтувалось	на	 історичній	аналітиці.	Він	був	
виваженим	і	послідовним	противником	авантюрних	та	егоцентричних	дій	
і	глибоко	переконаний	у	тому,	що	досягнути	прогресу	можна	тільки	важ-
кою	працею	на	еволюційному	шляху	розвитку.	Тож	його	позиціонування	й	
мотивація	дій	вигідно	вирізнялись	на	військовому	олімпі.	Відносно	цього	
згадаймо	й	те,	що	одним	із	друзів	М.І.	Драгомирова	був	герой	Російсько-
турецької	 війни	 1877-78	 років	 генерал	 Михайло	 Дмитрович	 Скобелєв.	
Цей	генерал	насторожено	сприйняв	розгром	організації	«Народна	воля»	
в	1881-1882	роках.	Він	навіть	почав	думати	над	антиурядовими	планами,	
спрямованими	на	обмеження	самодержавної	влади	та	примус	царя	піти	
на	ліберальні	реформи.	Так,	відомо,	що,	перебуваючи	в	Парижі,	Михай-
ло	Дмитрович	шукав	зустрічі	з	відомим	революційним	діячем	в	еміграції	
П.Л.	Лавровим.	Якось	на	одному	з	камерних	вечорів-зібрань,	де	серед	ба-
гатьох	вищих	військових	чинів	були	присутніми	М.Д.	Скобелєв	і	М.І.	Дра-
гомиров,	товариство	розійшлося	в	думках.	Частина	підтримувала	політи-
ку	й	дії	царя	та	уряду,	а	частина	—	ні.	Після	того,	як	більшість	учасників	
вечірки	роз’їхалася,	Михайло	Дмитрович,	більше	не	стримуючись,	почав	
висловлювати	своє	обурення	тими,	хто	тягнув	руку	за	самодержавство.	
Матвієнко	А.А.	наводить	їх	відвертий	діалог.	«Нехай	собі	правлять	своє.	
Чули	ми	вже	цю	пісню.	Все	одно	вся	їхня	контора	кінець-кінцем	полетить	
шкереберть…	Полетить!	—	повторив	з	особливим	притиском	М.Д.	Ско-
белєв.	—	Я,	в	усякому	разі,	проти	цього	нічого	не	матиму»,	—	продовжив	
він	далі.	У	відповідь	генерал	М.І.	Драгомиров	зауважив:	«А	я	ворог	усіля-
ких	революцій,	вірю	лише	в	еволюцію	і,	звичайно	ж,	проти	революції	бо-
ротимусь.	Крім	того,	я	солдат,	отож	керуватимуся	не	своїми	симпатіями,	
а	обов’язком,	як	 і	ти,	 гадаю».	При	цьому	Михайло	 Іванович	 і	надалі	не	
боявся	спілкуватися	з	колишніми	народниками.

Генерал	Драгомиров	М.І.	 високо	цінував	офіцерську	 честь	 і	 вірність	
присязі.	От	тільки	на	його	цілковите	переконання	ця	свята	відданість	вій-
ськовика	 своєму	 обов’язку	 підпорядкована	 гараздам	 усього	 суспільств,	
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а	не	окремим	особистостям.	Тож	Михайло	Іванович	як	інтелектуал	і	ви-
датний	 військовий	 теоретик	 та	 організатор,	 за	 висловом	французького	
письменника	 Патріка	 Магона,	 на	 тлі	 догматиків	 ратної	 науки	 виглядав	
«білою	вороною»,	бо	«дивився	на	сто	років	уперед»	[58].	При	цьому	гене-
тично	запрограмована	розважливість	і	добропорядність,	уміння	дивитись	
на	стан	речей	у	широкому	контексті	допомагали	Михайлу	Івановичу	аж	
до	кінця	життя	вибирати	належний	формат	поведінки.	Добре	відомі	слова	
генерала,	які	він	сказав	у	1884	році	після	затримання	слухача	академії	
Н.М.	Рогачова,	пов’язаного	з	народовольцями.	«Я	з	вами	розмовляю,	як	із	
людьми,	які	зобов’язані	мати	свої	власні	переконання,	—	звертався	Дра-
гомиров	до	слухачів.	—	Ви	можете	брати	участь	у	будь-яких	політичних	
партіях.	Але	перш	ніж	вступити	в	партію,	зніміть	мундир.	Не	можна	одно-
часно	служити	своєму	цареві	та	його	ворогам».

Отже,	не	будемо	ідеалізувати	образ	Михайла	Драгомирова.	Він	лю-
дина	свого	часу	й	був	вірним	присязі	та	державі,	якій	служив.	Творчо	
і	взірцево	відповідально	працював	на	конструктив	на	будь-якій	посаді.	
Генерал	А.С.	Лукомський,	який	близько	знав	Драгомирова	(його	зять),	
так	 охарактеризував	 його	 політичні	 погляди:	 «Драгомиров	 був	 при-
хильником	 прогресу,	 який	 він	 пов’язував	 із	 широким	 наданням	 мож-
ливості	народу	виявляти	свої	таланти	й	розвиватися.	Він	був	гарячим	
прихильником	 реформ,	 проведених	 за	 царювання	 імператора	 Олек-
сандра	II.	 Але,	 разом	 із	 цим,	 він	 був	 яскравим	 представником	 течії,	
яка	 бачить	 необхідність	 твердої	 та	 непохитної	 царської	 влади»	 [59].	
А	от	конструктив	його	адміністративної	роботи	насамперед	стосував-
ся	«людського	чинника».	Так,	його	опікування	викладачем	очолюваної	
ним	 академії,	 видатним	 військовим	 інженером	Ц.А.	 Кюї	 (також	 відо-
мий	 як	 композитор	 і	 співзасновник	 російської	музичної	школи	—	 так	
званої	«Могутньої	купки»)	 [60,	61]	було	також,	без	перебільшень,	до-
леносним	[13].	Цезар	Антонович	був	ще	тим	впертюхом	і	диваком,	і	це	
всі,	 зрештою,	 визнали.	 Жартуючи,	 казали,	 що	 музиканти	 заявляють	
про	Цезаря	Кюї	як	про	чудового	інженера,	а	інженери	запевняють,	що	
він	прекрасний	музикант.	Утім	військова	академія	—	заклад,	де	дисци-
пліна	є	першочерговою	основою	успішної	діяльності.	Тільки	такий	ве-
ликий	і	тонкий	поціновувач	гумору,	як	Михайло	Іванович	Драгомиров,	
міг	 коректно	 спрямовувати	 кипучу	 діяльність	 Цезаря	 Антоновича	 на	
належне	виконання	фахових	обов’язків.	Тож	цей	відомий	композитор	
і	обдарований	фахівець	із	фортифікації	тривалий	час	плідно	працював	
(і	отримав	звання	генерала)	в	Академії	Генерального	штабу,	очолюва-
ної	Михайлом	Драгомировим.
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Бойовий	 генерал,	 талановитий	 адміністратор,	 військовий	 теоретик	
і	педагог,	реформатор	і	публіцист	—	у	кожній	зі	сфер	своєї	діяльності	Ми-
хайло	Драгомиров	досяг	значних	успіхів.	Діяльність	професора-військо-
вика	Драгомирова	М.І.	на	терені	навчання	та	виховання	військових	мала	
винятковий	вплив	на	розвиток	військової	думки	того	часу,	а	його	твори	
перекладалися	на	 іноземні	мови.	Вони	користувались	популярністю	не	
тільки	в	Російській	імперії,	але	й	у	Західній	Європі	та	Америці.	Михайло	
Драгомиров	був	інтелектуалом,	людиною	світу	й	справжнім	лібералом	із	
передовими	поглядами.	Саме	за	його	правління	на	посаді	генерал-губер-
натора	в	1898	році	був	звільнений	із	посади	запеклий	ворог	українства,	
цензор-чорносотенець	Б.	Юзефович,	якому	не	допомогли	навіть	впливо-
ві	покровителі	зі	столичного	Петербурга.

Вишуканий	перелік	особистостей,	з	якими	постійно	близько	спілкувався	
або	дружив	генерал	(хоча	з	ними	його	зовсім	не	пов’язував	військовий	фах),	
вражає.	Серед	них	і	такі	його	близькі	друзі	—	уродженці	Конотопщини	істо-
рик-краєзнавець,	юрист	Олександр	Лазаревський	та	філолог	і	фольклорист	
Павло	Житецький,	а	також	корифеї	української	історичної	науки	—	київський	
учений-історик	 В.Б.	 Антонович,	 академік	 Дмитро	 Яворницький,	 професо-
ри	Микола	Костомаров	і	Д.І.	Багалій,	письменник,	публіцист,	етнограф	Іван	
Нечуй-Левицький,	 композитор	Микола	Лисенко,	мистецтвознавець	Адріан	
Прахов,	критик	Володимир	Стасов,	визначні	театральні	діячі	В.І.	Немиро́вич-

Легендарна картина І.Ю. Рєпіна «Запорожці 
пишуть листа турецькому султану» (1891)

Прототипом 
прославленого січового 
отамана Івана Сірка, 
що  в задумі схилився 

над писарем, є генерал 
М.І. Драгомиров
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Да́нченко	та	М.К.	Садовський	 і	багато	 інших	визначних	особистостей	 [41].	
Теплі	й	щирі	стосунки	пов’язували	генерала	Драгомирова	М.І.	зі	знаменити-
ми	художниками	Іллею	Рєпіним	[62,	С.	228-237]	і	Миколою	Пимоненком	[63].	
Його	 взаємини	 із	 цими	двома	 геніальними	 художниками	 були	 надзвичай-
но	 творчо	 конструктивними.	Відомо,	що	 І.Ю.	Рєпін	 свою	величну	 картину	
«Запоро́жці	пи́шуть	листа́	туре́цькому	султа́нові»	творив	із	1880	по	1891	рік.	
Він	довго	й	уперто	шукав	типажі	козацьких	натур	і	постійно	консультувався	
з	істориком	Д.І.	Яворницьким	(який	на	картині	є	прототипом	писаря)	[64].	Ми-
хайло	Іванович	став	натурою	для	славного	кошового	Івана	Сірка	[65].	У	листі	
своїй	учениці	Е.Н.	Званцевій	Ілля́	Юхи́мович	писав:	«Треба	бути	філософом,	
як	Драгомиров	(наш	відомий	герой-генерал).	Сьогодні	третій	день,	як	пишу	
з	 нього	етюд	для	«Запорожців»	 і	 вражений	його	філософським	поглядом	
на	життя,	 глибиною	розуму	—	не	очікував»	 [66,	С.	191].	Пізніше,	крім	 іще	
двох	портретів	самого	М.І.	Драгомирова,	І.	Рєпін	у	жовтні	1889	року	написав	
в	українському	вбранні	й	портрет	його	вісімнадцятирічної	доньки	—	Софії	
Михайлівни.	Друзі	зустрічалися	не	тільки	в	Санкт-Петербурзі,	але	й	у	Коно-
топі.	Ю.В.	Белічко	у	праці	«Україна	в	творчості	І.Ю.	Рєпіна»	[67,	С.	5-6]	від-
значає,	що	«з	Києва	Рєпін	на	кілька	днів	їздив	до	М.	Драгомирова	на	його	
родинний	хутір	біля	Конотопа».	Дуже	приємно,	що	їх	велика	дружба	увіко-
вічена	картиною	конотопського	художника	Григорія	Мішина.	Вона	нині	зна-
ходиться	в	садибі-музеї	М.І.	Драгомирова	в	Конотопі.

Ілля Рєпін та Михайло Драгомиров  
(ця картина конотопського художника 

Григорія Мішина — нині знаходиться в садибі-
музеї М.І.Драгомирова у Конотопі)

Портрет Софії 
Драгомирової роботи 

І. Рєпіна, 1889 р.
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НА ШЛЯХУ ДО ЗВИТЯГИ: КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД

1	жовтня	1880	року	доктор	медицини	В.П.	Образцов	прийнявся	за	ви-
конання	 обов’язків	 молодшого	 ординатора	 терапевтичного	 відділення	
Київського	військового	шпиталю.	З	цього	часу	його	життя	буде	назавжди	
пов’язане	із	нашим	золотоверхим	Київом.	Вище	вже	було	зазначено,	що	
у	Василя	Парменовича	до	Київського	військового	шпиталю	можливості	
отримати	належний	клінічний	вишкіл	у	клініці	внутрішніх	захворювань	не	
було.	Тож,	отримавши	чудову	можливість	працювати	на	клінічній	базі	ме-
дичного	факультету	Університету	св.	Володимира	(в	її	клініці	госпітальної	
терапії),	він	натхненно	та	харизматично	розпочинає	свій	шлях	 інтерніс-
та.	Доктор	медицини	В.П.	Образцов	у	Київському	військовому	госпіталі	

Один із корпусів Київського Головного військового госпіталю МО України
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завідував	 терапевтичним	відділенням	й	одночано	викладав	 у	Київській	
військово-фельдшерській	школі,	що	функціонувала	при	госпіталі	[1,	46].

Характеризуючи	діяльність	Василя	Парменовича	в	Київському	військово-
му	шпиталі,	дослідники	посилаються	на	дані	його	особової	справи,	що	знахо-
диться	в	Державних	архівах	Київської	області	(Ф.	782.	—	Оп.	1.	—	Спр.	8302)	
та	міста	Києва	(Ф.	16.	—	Оп.	465.	—	Спр.	4803.	—	Арк.	39-44)	[1,	4].	Відтак,	
достеменно	відомо	те,	що	високим	наказом	по	військовому	відомству	про	
чини	цивільних	31	серпня	1880	року	доктор	медицини	В.П.	Образцов	був	
затверджений	у	чині	колезького	асесора,	а	31	серпня	1884-го	він	уже	отри-
мав	звання	надвірного	радника.	Також	15	травня	1883	року	йому	був	Всеми-
лостивіше	вручений	орден	Св.	Станіслава	3-го	ступеня.	У	госпіталі	він	зай-
мав	активну	громадянську	позицію.	Із	червня	1881	року	лікарська	спільнота	
шпиталю	обрала	Василя	Парменовича	секретарем	медичних	нарад,	на	яких	
проводились	клінічні	розбори	й	демонстрації	хворих,	заслуховувались	ціка-
ві	повідомлення	з	різних	розділів	медицини	[1,	4].	1885	року	В.П.	Образцов	
вступив	до	каси	взаємодопомоги	лі-
карів	госпіталю	[68].

У	 наукову	 роботу,	 що	 здійсню-
валась	 в	 університетській	 тера-
певтичній	 клініці,	 Василь	 Парме-
нович	включився	одразу.	19	грудня	
1881	 року	 він	 повідомив	 про	 спо-
стереження,	 зроблені	 ним	 у	 шпи-
талі,	 щодо	 лікування	 хворих	 на	
дизентерію	 крижаними	 пігулками,	
які	 вводяться	 в	 пряму	 кишку	 [69].	
На	 іншому	 засіданні,	 26	 листопа-
да	1883	року,	ординатор	В.П.	Об-
раз	цов	представив	12	 історій	хво-
роби	 хворих	 на	 тиф	 військовиків	
із	 київської	 фортечної	 артилерії,	
які	лікувалися	в	 госпіталі,	де	опи-
сує	затяжні	форми	тифу	й	виділяє	
«тифо-малярійну»	 форму	 захво-
рювання	[70].	Ситуація	із	захворю-
ваністю	на	ці	кишкові	інфекції	у	вій-
ськах	 Київського	 гарнізону	 була	
незадовільною	й	ця	тематика	час-
то	розглядалась	на	засіданнях	То-

Перша сторінка роботи 
В.П. Образцова «Про лікування 
дизентерії», яка була виконана 

в Київському військовому шпиталі
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вариства	київських	лікарів.	Його	членом	
В.П.	 Образцов	 був	 обраний	 7	 березня	
1881	року	 (через	 півроку	 після	 приїзду	
до	Києва)	[1].	На	засіданнях	Товариства	
Василь	Парменович	і	доповів	результа-
ти	своїх	перших	наукових	робіт.	Усе	його	
подальше	життя	буде	пов’язане	з	Това-
риством	 київських	 лікарів.	 Він	 пройде	
шлях	 від	 рядового	 члена	 до	 очільника	
цієї	 поважної	 спільноти.	 Власне,	 в	 Ки-
ївському	 військовому	 госпіталі	 Василь	
Парменович	і	розпочав	свої	оригінальні	
клінічні	дослідження.	За	своєї	наукової	
витонченості	 вони	 мали	 надважливу	
практичну	клінічну	значущість.	

Доктор	 медицини	 Образцов	 В.П.	
розпочав	лікарську	діяльність	у	період,		
коли	для	практичного	застосування	в	ді-
агностиці	 з	 об’єктивного	 дослідження	
можливими	були	огляд,	пальпація,	перкусія	та	аускультація.	Утім,	в	уні-
верситетській	 госпітальній	 клініці	Київського	військового	шпиталю	в	на-
укових	дослідженнях	під	керівництвом	професора	К.Г.	Трітшеля	вже	по-
чали	розроблятись	передові	на	той	час	методи	дослідження	шлункового	
соку.	Зокрема,	за	пропозицією	керівника	клініки	лікар	М.С.	Засядько	до-
сліджував	ефективність	флюроглюцин-ванілінового	реактиву	для	визна-
чення	в	шлунковому	соку	кількості	вільної	соляної	кислоти	[71].	Та	очіль-
нику	терапевтичного	відділення	В.П.	Образцову	доводилось	невідкладно	
приймати	діагностично-лікувальні	рішення	щодо	численних	захворювань	
органів	 черевної	 порожнини,	 з	 якими	 він	 щоденно	 мав	 справу.	 Їх	 діа-
гностика	на	той	час	була	примітивною,	симптоматика	погано	вивченою,	
а	методика	належного	об’єктивного	дослідження	та	дослідного	пізнання	
фактично	взагалі	відсутньою.	Тому	допитливий	і	трепетний	до	чіткої	ви-
значеності	Василь	Парменович	розпочинає	свої	оригінальні	дослідження	
з	розробки	пальпації	черевної	порожнини.	На	дату	початку	цього	напрям-
ку	своїх	досліджень	він	сам	чітко	вказав:	«Мої	пальпаторні	дослідження	
черевної	порожнини,	спрямовані	на	пошук	спочатку	рухомих	нирок,	а	по-
тім	і	рухомих	нирок	та	селезінки,	почалися	з	1884	року…»	[72,	С.	250].

На	які	ж	 тогочасні	 здобутки	в	розробці	 пальпаторного	дослідження	
органів	черевної	порожнини	В.П.	Образцов	міг	опертися	і	від	чого	від-

Василь Парменович Образцов
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штовхнутись?	На	це	питання	відповідь	також	він	дає	сам:	«Наприкінці	
1886	р.,	отже,	пізніше	Гленара,	але	абсолютно	незалежно	від	нього,	став	
здійснювати	пальпацію	кишок	і	я.	Перш	ніж	промацувувати	в	перший	раз	
поперечно-ободову	кишку,	я,	як	і	Гленар,	займався	питанням	блукаючої	
нирки	…»	 [72].	 І	 як	 практикуючий	 інтерніст,	 якому	 потрібно	 вирішува-
ти	клінічну	ситуацію	в	кожного	конкретного	пацієнта,	що	перебував	під	
його	курацією,	він,	на	відміну	від	Гленара,	зовсім	не	пов’язував	можли-
вість	пальпаторного	дослідження	 кишечника	 з	наявністю	ентероптозу.	
Як	 відомо,	 Гленар	 такої	можливості	 за	 відсутності	 ентероптозу	навіть	
не	допускав.

Так	 само	чітко	Василь	Парменович	вказує	й	 на	 час	 початку	 в	 тера-
певтичному	 відділенні	 Київського	 військового	 шпиталю	 своїх	 наукових	
пошуків	щодо	діагностики	тромбозу	вінцевих	артерій	серця.	У	1909	році	
у	своїй	знаменитій	історичній	доповіді	«До	симптоматології	та	діагностики	
тромбозу	вінцевих	артерій	серця»	на	 І	Всеросійському	з’їзді	 терапевтів	
ним	чітко	описано	[72,	С.	98],	як	у	1883	році	після	його	доповіді	на	конси-
ліумі	 в	 терапевтичному	 відділенні	 військового	шпиталю	 історії	 хвороби	
«складного»	пацієнта	київський	професор	Мерінг	Ф.Ф.	прижиттєво	виста-
вив	пацієнту	діагноз	 тромбозу	вінцевих	судин.	Цей	випадок	 і	 став	пер-
шим	 клінічним	 спостереженням	його	майбутнього	 відкриття	 [73].	Отже,	
свою	звитягу	вченого-інтерніста	Василь	Парменович	Образцов	започат-
ковує	саме	в	стінах	терапевтичної	клініки	Університету	св.	Володимира	
Київського	військового	шпиталю.	Бо,	як	зазначають	дослідники	історії	ме-
дицини	 [3,	 53,	 74],	 свій	лікарський	шлях	він	 починав	 земським	лікарем	
(правда,	під	час	відпустки	в	Німеччині	вдосконалювався	в	хірургічній	спе-
ціалізації),	а	науковий	—	патологом.

Зараз	важко	достеменно	визначити,	як	проходила	служба	В.П.	Образ-
цова	в	госпіталі,	якою	була	атмосфера	в	колективі,	якими	були	особис-
тісні	стосунки.	Проте	М.Д.	Стражеско	чітко	зазначає,	що	у	Василя	Пар-
меновича	 постійно	 виникали	 конфлікти	 з	 військовим	 начальством	 [43].	
Водночас	у	його	особовій	 справі	 є	 запис,	 який	 гідно	характеризує	його	
як	співробітника	шпиталю:	«До	звільнення	у	відставку	в	його	діяльності	
не	було	обставин,	які	позбавляють	права	на	отримання	відзнаки	за	без-
доганну	службу	або	віддаляють	термін	вислуги	до	цієї	відзнаки»	[4].	Про	
це	свідчать	і	дані	його	особової	справи,	опубліковані	в	збірнику	відтисків	
«Изъ	Университетскихъ	Извѣстій	за	1894	г.»	[75].	Бачимо,	що	саме	в	цей	
період	відбувся	вже	вищезазначений	ріст	його	рангу	чиновника	та	нагоро-
дження	орденом	Св.	Станіслава	3-го	ступеня.	І	це	є	беззаперечним	свід-
ченням	відповідального	виконання	Василем	Парменовичем	своїх	служ-
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бових	обов’язків.	Проте	22	 грудня	1884	року	був	підписаний	наказ	про	
його	переведення	в	Мінський	військовий	шпиталь	[76].

Переважна	більшість	дослідників	зазначає	[1,	3,	4,	43],	що	атмосфера,	
яка	панувала	на	той	час	у	госпіталі,	виявилася	для	В.П.	Образцова	вель-
ми	несприятливою.	Вони	стверджують	і	те,	що	його	прагнення	поліпшити	
стан	медичної	справи	зустрічали	перешкоди	й	були	приводом	для	постій-
них	конфліктів	із	начальством,	яке	й	добилося	того,	що	через	п’ять	років	
роботи	 Василь	 Парменович	 несподівано	 отримав	 призначення	 в	 Мін-
ський	госпіталь	[43].	І	тут	виникають	питання	щодо	обгрунтованості	таких	
тверджень.	Справа	в	 тому,	що	в	 той	час	 головним	лікарем	військового	
шпиталю	був	шанований	у	Києві	 лікар,	 інтелігентна	й	освічена	людина	
з	м’яким	характером	 і	доброю	вдачею,	доктор	медицини,	дійсний	стат-
ський	радник	Броніслав	Сигизмундович	Шенфельд	[1].	Найімовірнішим	є	
те,	що	у	В.П.	Образцова	не	склалися	стосунки	з	генерал-майором	І.Ф.	Не-
вадовським	як	 одним	 із	 старших	 військових	 начальників	 Києва.	Остан-
ній	 відповідно	до	 «Положення	про	 постійні	 військові	 госпіталі»	 курував	
Київський	військовий	 госпіталь.	 І	 хоча	загалом	таке	курування	мало	на	
меті	контроль	і	недопущення	безладів	й	розкрадання	в	госпіталях,	фак-
тично	воно	віддавало	владу	в	руки	військових	чинів,	абсолютно	неком-
петентних	у	медичних	питаннях.	Щодо	цього,	то	в	1880	році	один	із	про-
фесорів	Миколаївської	академії	Генерального	штабу	справедливо	писав:	

Київський військовий шпиталь
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«Військово-лікарська	влада	повинна	бути	повністю	віддана	в	руки	лікарів,	
чини	господарчого	розряду,	безперечно,	повинні	бути	підпорядкованими.	
Тільки	при	її	об’єднанні	разом	у	руках	фахівців	їх	можна	зробити	й	цілком	
відповідальними	за	піклування	про	поранених	і	хворих»	[77].	Очевидно,	
з	діями	таких	некомпетентних	військових	начальників	і	не	міг	змиритись	
В.П.	Образцов.	Тож	цілком	імовірним	є	те,	що	пропозиція	про	переведен-
ня	була	 спробою	позбутися	«не	 зручного»	лікаря.	Хоча	можливі	 й	 інші	
версії.	Бажання	Василя	Парменовича	до	викладання	на	медичному	фа-
культеті	 університету	 було	 загальновідомим.	Відповідно,	 для	 того,	щоб	
не	втратити	фахового	та	відповідального	лікаря	військового	шпиталю	й	
одночасно,	звичайно	ж,	не	допустити	до	університетської	кафедри	особу,	
яка	була	занесена	до	списків	жандармської	охранки	як	неблагонадійна,	
й	було	прийнято	рішення	перемістити	його	у	важливий	військовий	госпі-
таль,	але	в	місто,	де	немає	університету.	І	на	користь	цієї	версії	опосеред-
ковано	свідчить	весь	подальший	перебіг	подій.

Відомо,	що	в	березні	1885	року	доктор	медицини	Образцов	В.П.	подає	
прохання	ректору	Університету	св.	Володимира	щодо	дозволу	на	читан-
ня	лекцій	як	приват-доцента	терапевтичної	 клініки.	Але	негативні	реко-
мендації	професорів	Ф.О.	Леша	та	С.І.	Чир’єва	(до	речі,	випускників,	як	
і	Василь	Парменович,	Імператорської	медико-хірургічної	академії)	стали	
підставою	для	відмови	[78,	С.	108].

І	харизматичний	В.П.	Образцов	відмовляється	їхати	до	Мінська	й	ви-
мушено	приймає	непросте	рішення	вийти	у	відставку.	Мотивація	є	ціл-
ком	очевидною	—	у	Мінську	не	було	університету,	а,	відповідно,	і	не	було	
можливостей	займатися	науковою	та	викладацькою	діяльністю,	до	яких	
завжди	так	прагнув	прогресивний	інтерніст.	Зі	служби	в	госпіталі	він	був	
звільнений	9	липня	1885	року	у	зв’язку	із	сімейними	обставинами	[1,	4].	
Доктор	 медицини	 В.П.	 Образцов	 після	 звільнення	 з	 госпіталю	 близь-
ко	 двох	 років	 займається	 в	 Києві	 приватною	 практикою	 й	 намагається	
вступити	 на	 службу	 в	 Університет.	 Тим	 часом	 його	 лікарський	 талант,	
досвід,	 товариськість,	 життєрадісність,	 надзвичайно	 уважне	 ставлення	
до	 хворих	 швидко	 приносять	 популярність.	 Василю	 Парменовичу	 вже	
не	потрібно	було	думати	про	засоби	для	існування.	Приватна	лікарська	
практика	допомогла	йому	міцно	стати	на	ноги.	Він	підсумовує	досягнуте	
в	розробці	об’єктивних	методів	дослідження	органів	черевної	порожнини	
та	в	1887	році	опубліковує	в	«Щотижневій	клінічній	 газеті»	свою	першу	
наукову	працю,	присвячену	пальпації	органів	травлення	«Про	досліджен-
ня	шлунка	 й	 кишок»	 [4].	 А	 наступного	 року	 В.П.	Образцов	 уже	 опублі-
кував	цю	наукову	працю	й	у	«Німецькому	архіві	клінічної	медицини»	[4].	
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У	1887	році	оголошується	всеросійський	конкурс	на	вакантне	місце	за-
відувача	терапевтичного	відділення	Олександрівської	міської	лікарні	[3].	
Звичайно,	кращої	кандидатури,	ніж	відповідального,	на	піку	лікарського	
досвіду,	не	обтяженого	«синдромом	вигорання»	36-річного	доктора	ме-
дицини	Образцова	В.П.,	було	годі	шукати,	й	він	був	обраний	(із	43	канди-
датів)	на	цю	посаду	[1].	Василь	Парменович	очолюватиме	терапевтичне	
відділення	Олександрівської	 лікарні	 аж	 до	 1904	 року,	 переобираючись	
Міською	думою	кожні	5	років.

Терапевтичне	відділення	Олександрівської	міської	лікарні	розміщува-
лося	в	темних	і	брудних	бараках,	наспіх	побудованих	у	період	Російсько-
турецької	війни*	для	поранених	і	хворих	[79,	80].	Тож	Василю	Парменови-
чу,	який	уже	мав	досвід	очільника	терапевтичного	відділення,	довелось	
докласти	чимало	сил,	щоб	привести	його	до	належного	вигляду.	На	той	

*	 У	1877	році	на	гроші	місцевого	управління	Товариства	піклування	про	хворих	і	поранених	
воїнів,	а	також	на	пожертву	братів-філантропів	Миколи	і	Федора	Терещенків	на	верхній	те-
расі	Олександрівської	лікарні	було	споруджено	чотири	дерев’яних	бараки	для	 госпіталю.	
Після	закінчення	війни	міська	влада	викупила	ці	будови,	пристосувавши	їх	для	терапевтич-
ного	відділення	лікарні.

Панорама Олександрівської лікарні крізь сторіччя
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час	популярність	доктора	медицини	В.П.	Образцова	як	лікаря	була	висо-
кою.	У	його	відділення	на	80	ліжок	намагались	госпіталізуватись	не	тільки	
кияни,	а	й	хворі	з	віддалених	місць.	Їх	потрібно	було	належно	обстежу-
вати,	і	Василь	Парменович	на	свої	особисті	кошти	купує	два	мікроскопи,	
необхідні	прибори	та	реактиви	й	організовує	лабораторію.

Побувавши	 в	 закордонних	 клініках,	 В.П.	 Образцов	 знову	 ж	 таки	 пе-
реконується,	 наскільки	 примітивною	 є	 діагностика	 захворювань	 органів	
черевної	порожнини,	й	у	тому,	як	погано	вивчена	симптоматика	їх	захво-
рювань.	Пальпація	на	 той	час	 загалом	проводилась	безсистемно,	 часто	
формально	й	без	будь-якого	наукового	обгрунтування.	Усе	це	мотивує	Ва-
силя	Парменовича	на	подальше	глибоке	вивчення	захворювань	черевної	
порожнини	 й	 грунтовну	 розробку	 методики	 пальпаторного	 дослідження	
органів	травлення.	В	нагоді	стало	й	те,	що	перші	кроки	в	цьому	напрямку	
вже	були	зроблені	під	час	служби	в	Київському	військовому	шпиталі.	У	сво-
їх	спогадах	М.М.	Губергріц	[43,	С.	28-53]	зазначає,	що	саме	тоді	амбітний	
В.П.	Образцов	поставив	перед	собою	надзавдання	—	«створення	тонкого	
інструменту	з	пальпації».	Поступово,	через	творчу	титанічну	працю	форму-
ється	так	звана	методична	ковзна	пальпація	органів	черевної	порожнини,	
якою	цей	геніальний	учений-клініцист	і	впише	своє	ім’я	в	історію	медицини.	
Він	робить	на	Товаристві	київських	лікарів	кілька	знакових	доповідей:	«Про	
фізичне	дослідження	кишок»,	«Про	діагностичне	та	прогностичне	значення	
промацування	мезентеріальних	залоз	при	черевному	тифі»,	«Про	розши-
рення	шлунка».	М.Д.	Стражеско	 [43]	 з	 гумором	згадував,	як	після	однієї	
з	 чергових	 доповідей	 Василя	 Парменовича	 хтось	 із	 поважних	 київських	
професорів	вигукнув:	«Ну	знаєте,	я	думав,	що	Образцов	загалом	дивак,	
а	він	просто	ідіот.	Каже,	що	можна	промацати	кишку!».	А	доктор	медицини	
В.П.	Образцов,	незважаючи	на	критику	та	скепсис,	продовжував	здійсню-
вати	розробку	пальпаторного	дослідження	кишечника	на	основі	ретельно-
го	науково-дослідного	пізнання.	«…я,	навчившись	пальпувати	кишки,	звер-
нувся	до	 їх	вивчення,	 тобто	до	більш	точного	визначення	 їх	положення,	
діаметра,	властивостей	стінок,	вмісту	 і	т.п.»,	—	зазначає	він	 [21].	Василь	
Парменович	за	найменшої	можливості	ретельно	перевіряє	свої	результати	
на	секції.	Він	насамперед	чітко	визначав	положення	досліджуваного	орга-
на	ще	за	життя	пацієнта.	Спостережливий	В.П.	Образцов	тоді	вже	дореч-
но	визначив:	«Дуже	погана	манера	при	дослідженні	живота	запрошувати	
хворих	відразу	миттєво	лягати.	Огляд	і	пальпацію	живота	з	його	органами	
потрібно	здійснювати	спочатку	при	вертикальному	положенні	хворого,	зро-
зуміло,	наскільки	його	стан	дозволяє	йому	прийняти	таке	положення»	[72].	
А	 от	 активною	 популяризацією	 розробленої	 ним	 революційної	методики	
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фізикальної	 діагностики	 Василь	 Парменович	 не	 займався.	 У	 нього	 для	
цього,	як	і	в	Л.	Ауенбруггера	та	й	у	Р.	Лаенека,	не	було	часу	та	й,	очевидно,	
бажання.	Описувати	й	популяризувати	запропоновану	та	розроблену	київ-
ським	клініцистом	В.П.	Образцовим	методику	в	майбутньому	буде	Федір	
Оскарович	Гаусман*.

Василь	Парменович	 захоплювався	 клінікою	 внутрішніх	 захворювань	
і	 нею	 жив.	 Його	 все	 більше	 приваблювала	 можливість	 вдосконалення	
фізикального	 дослідження	 органів	 черевної	 порожнини	 шляхом	 поєд-
нання	пальпації	та	перкусії.	Ретельна	й	натхненно-титанічна	багаторічна	
науково-дослідна	праця	дала	щедрий	ужинок,	 і	маестро	В.П.	Образцов	
оволодів	 методом	 пальпації	 приголомшливо	 та	 віртуозно.	 Неймовірно,	
але	він,	за	даними	такого	дослідження,	міг	успішно	диференціювати	ен-
терити	й	коліти,	туберкульоз	і	рак	сліпої	кишки,	промацував	воротар	[4,	
81].	Він	описав	два	пальпаторних	симптоми	черевного	тифу:	потовщену	
клубову	кишку	й	збільшені	мезентеріальні	лімфатичні	вузли.	Створивши	
свій	оригінальний	метод	фізикальної	діа-
гностики,	В.П.	Образцов	намагався	засто-
сувати	його	не	тільки	в	клініці	внутрішніх	
захворювань,	але	й	при	діагностиці	«при-
кордонних»	 	станів	 і	 зробив	опис	кількох	
цікавих	випадків	казуїстичної	діагностики	
(наприклад,	піддіафрагмального	абсцесу,	
тазового	нагноєння	тощо)	[72].	Розробка	й	
творче	вдосконалення	методу	пальпатор-
ного	дослідження	органів	черевної	порож-
нини	стало	однією	з	найважливіших	справ	
життя	 В.П.	 Образцова.	 Забігаючи	 напе-
ред,	зазначимо,	що	пізніше	все	своє	життя	
він,	уже	с	зі	своїми	учнями	та	послідовни-
ками	—	М.Д.	Стражеском,	М.М.	Губергрі-
цом,	Ф.А.	 Удінцовим,	Ф.О.	 Гаусманом	 та	
іншими,	ретельно	її	деталізуватиме.

*	 До	речі,	Федір	Оскарович	у	1904	році	приїжджав	до	професора	Образцова	В.П.	до	Києва	
консультуватись	щодо	своїх	наробок	із	пальпаторного	дослідження	органів	черевної	по-
рожнини	й	отримав	необхідну	підтримку	та	важливі	поради,	а	також	рекомендацію	негайно	
опублікувати	результати	своїх	досліджень.	Надалі	щиросердний	Василь	Парменович,	щоб	
підтримати	послідовника,	дав	йому	свою	вагому	рекомендацію	для	обрання	доктором	
медицини	(honoris	causa)	в	Університеті	св.	Володимира.	Власне,	за	його	наполегливим	
клопотанням	Ф.О.	Гаусману	в	1912	році	було	присвоєно	таке	звання,	й	це	відчинило	для	
нього	академічні	двері	російських	університетів	[82,	83].
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Пальпація поперечного відділу 
ободової кишки

Пальпація печінки

Пальпація сигмовидної кишки

Пальпація клубової кишки Пальпація сліпої кишки

Перкуторна пальпація шлунка Пальпація пілурусу шлунку

Світлини, які зображують окремі елементи пальпації органів черевної порожни-
ни, були зроблені в десятих роках минулого сторіччя в Києві під час демонстрації 
професором В.П. Образцовим хворих у факультетській терапевтичній клініці. Ці 
фотографії у вигляді додатка були відтворені в книзі В.П. Образцова «К физичес-

кому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца», Київ, 1915.
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Одночасно	 із	 застосуванням	пальпаторного	методу	дослідження	че-
ревної	 порожнини	 В.П.	 Образцов	 у	 своїй	 повсякденній	 клінічній	 діяль-
ності	 очільника	 терапевтичного	 відділення	Олександрівської	міської	 лі-
карні	 [84]	 наприкінці	 80-х	 років	 започатковує	 розробку	 безпосередньої	
перкусії	(постукування)	одним	пальцем.	Її	суть	сам	Василь	Парменович	
визначив	 так:	 «Роблячи	 загальну	 оцінку	 застосовуваного	 нами	 методу	
перкусії,	ми	повинні	визнати,	що:
1)	 у	ньому	беруть	активну	участь	обидві	руки:	вказівний	палець	правої	

руки	перкутує,	а	ліва	рука	готує	перкуторне	поле,	спричиняючи	тиском	
демпф*	звуків	кісткових	структур	грудної	клітки,	які	виникають	під	час	
удару,	а	також	зменшуючи	товщину	перкутованих	стінок	грудної	та	че-
ревної	порожнин;

2)	 перкутуючий	палець	правої	руки,	безпосередньо	здійснюючи	удари	по	
поверхні	перкутованих	порожнин,	отримує	відчуття	опору	досконалі-
шого	кшталту,	ніж	під	час	удару	по	плесиметру	або	пальцю;

3)	 при	підготовці	перкутованого	поля	лівою	рукою	правиця	отримує	мож-
ливість	здійснювати	удари	на	більш-менш	ізольовані	органи	(ізольова-
на	перкусія);

4)	 площа	 перкуторного	 удару	 дуже	 незначна,	 а	 біль	 попереджується	
слабким	ударом	і	подушечкою	перкутуючого	пальця»	[71,	C.	132].
Працюючи	 в	 університетському	 місті,	 доктор	 медицини	 В.П.	 Образ-

цов	 мав	 усі	 підстави	 розраховувати	 на	 педагогічну	 діяльність.	 Васи-
ля	Парменовича	 з	 його	 знаннями	 зовсім	 не	 влаштовувало	 викладання	

*	 Описуючи	демпфування	при	перкусії	вібра́ції	«добавочно	звучащихъ	тѣлъ»	В.П.	Об-
разцов		посилається	[12,	С.	236]		на	здійснені	відомим	київським	професором		Ю-Ф.І.	Ма-
цоном		дослідження	—	«Теория	постукивания	груди,	обработанная	на	основании	
собственных	опытов	и	исследований»,	Военно-медиц.	журн.	1852,	ч.	LХ,	№	1;	те	ж	саме	
німецькою	мовою	в	Prager	Vierteljahrschr,	1852.

Перкуторне дослідження органів черевної порожнини
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в	Київській	військово-фельдшерській	школі.	 І,	як	було	відзначено	вище,	
в	березні	1885	року	В.П.	Образцов	уже	спрямовував	подання	щодо	мож-
ливості	 читання	 приват-доцентського	 курсу	 на	 медичному	 факультеті.	
Однак	ані	це,	ані	подальші	його	подання	в	1887	та	1888	роках	так	 і	не	
були	задоволені	[2,	4,	43,	78].	Щоразу	нездоланною	перешкодою	поста-
вало	 його	 неблагонадійне	 минуле,	 а	 формальною	 перешкодою	—	 не-
гативні	рецензії	професорів	Ф.О.	Леша	й	В.В.	Чиркова.	При	голосуванні	

в	 1888	 році	 претендент	 отримав	 7	 білих	
куль	 і	 8	 чорних.	 Справа	 була	 доведена	
до	відома	міністра	народної	освіти	графа	
І.Д.	Делянова,	який	зі	свого	боку	не	визнав	
за	можливе	допустити	В.П.	Образцова	до	
читання	лекцій	в	Університеті	св.	Володи-
мира.	 Та	 настирний	 Василь	 Парменович	
у	1889	році	подає	чергове	подання.	Цього	
разу	він	 уже	 заручився	підтримкою	свого	
пацієнта,	 відомого	 вченого	 історика-схід-
нознавця,	почесного	члена	Академії	 наук	
В.В.	Вельямінова-Зернова.

Пікантність	 ситуації	 полягала	 в	 тому,	
що	 Володимир	 Володимирович	 щойно	
в	 1888	 році	 обійняв	 посаду	 попечителя	
Київського	 навчального	 округу	 та	 ще	 й	
у	1889	році	був	призначений	головою	Тим-
часової	 комісії	 для	 розгляду	 стародавніх	

актів	у	Київській,	Волинській	і	Подільській	губерніях.	Тож	за	його	сприяння	
доктор	медицини	В.П.	Образцов,	хоча	й	аж	за	третім	заходом,	але	все	ж	
отримує	при	балотуванні	 на	медичному	факультеті	більшість.	Зазначи-
мо	певну	невідповідність	різних	даних	літератури	[2-4,	42,	43,	78]	щодо	
хронології	проходження	настирним	В.П.	Образцовим	конкурсу	на	право	
читати	курс	приват-доцентських	лекцій.

Але,	 як	 свідчать	 дані	 його	 особової	 справи	 (опубліковані	 в	 збірнику	
відтисків	 «Изъ	Университетскихъ	Извѣстій	 за	 1894	г.»),	 доктор	медици-
ни	В.П.	Образцов	отримав	нарешті	можливість	читати	курс	захворювань	
шлунка,	кишківника	та	черевної	порожнини	саме	26	січня	1891	року	[75].

Читав	він	цей	курс	при	кафедрі	діагностики,	яку	тоді	очолював	професор	
Ф.О.	Леш.	Викладаючи	на	цій	кафедрі,	Василь	Парменович	незмінно	де-
монстрував	і	розбирав	на	лекції	хворих	із	очолюваного	ним	терапевтичного	
відділення	міської	лікарні.	А	от	до	читання	лекцій	в	Університеті	св.	Воло-

В.В. Вельямінов-Зернов
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димира	на	 кафедрі	приватної	патології	й	 терапії	 як	штатний	співробітник	
доктор	медицини	В.П.	Образцов	зміг	приступити	лише	після	особистого	до-
зволу	міністра	народної	 освіти	 І.Д.	Делянова.	 І	 на	це,	 за	 умов	жорсткого	
контролю	за	благонадійністю	викладацького	складу	вищих	навчальних	за-
кладів	у	Російській	імперській	дійсності,	В.В.	Вельямінов-Зернов,	навіть	обі-
ймаючи	посаду	попечителя	Київського	навчального	округу,	вплинути	не	міг.

Книга спогадів про Вчителя  Витяг із особової справи професора 
Образцова В.П.
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Щодо	подальшої	опіки	долею	Василя	Парменовича	знаменитим	бойо-
вим	генералом	М.І.	Драгомировим,	то	є	безпосередні	свідчення	М.Д.	Стра-
жеска:	«У	1893	році	засновується	теоретична	кафедра	приватної		патології	
й	терапії,	і	на	цю	кафедру	призначається	популярний	доцент,	прекрасний	
київський	лікар	Євген	 Іванович	Афанасьєв,	який	уже	був	людиною	літ-
нього	віку	та	страждав	на	сухоти.	Будучи	призначеним	професором,	він	
тільки	півроку	читав	лекції,	а	потім	вийшов	у	відставку	й	рекомендував	
міністерству	освіти	 призначити	професором	В.П.	Образцова.	Останній,	
будучи	 вже	 популярним	 лікарем,	 мав	 велику	 практику	 не	 тільки	 серед	
біднішого	та	середнього	достатку	населення,	але	вже	й	серед	високопос-
тавлених	осіб,	знайшов	в	особі	попечителя	Київського	округу	Вельяміно-
ва-Зернова	заступника,	який	також	представив	Образцова	як	кандидата	
на	кафедру	приватної	патології	й	терапії.	Проте	начальник	жандармсько-
го	управління	генерал	Новицький,	знаючи	про	минуле	Образцова	й	ма-
ючи	підозри	про	те,	що	Образцов	і	його	дружина,	також	лікар,	і	натепер	
пов’язані	з	прогресивними	революційними	гуртками	в	Росії,	став	на	зава-
ді	такого	призначення	й	доклав	усіх	зусиль	до	того,	щоб	міністр	Делянов	
не	призначав	його.	Але,	як	часто	буває	в	житті,	випадок	допоміг	Образцо-
ву:	 захворів	 на	шлунок	 коман-
дувач	 військами,	 знаменитий	
бойовий	 генерал	 М.І.	 Драго-
миров.	 Запрошений	 Образцов	
успішно	лікував	його.	Драгоми-
ров	доклав	чимало	зусиль	для	
того,	 щоб	 анулювати	 підступи	
жандармерії»	 [43,	 С.	 16-17].	
Про	своє	опікування	кар’єрним	
ростом	 київського	 лікаря	
В.П.	Образцова	 згадує	 у	 своїх	
спогадах	 і	сам	Михайло	 Івано-
вич	 [85].	 Виняткову	 вагомість	
щойно	 призначеного	 у	 серпні	
1889	 року	 командувачем	 вій-
ськами	 Київського	 військового	
округу	 генерала	 М.І.	 Драгоми-
рова	(до	речі,	після	скасування	
в	1888	році	Харківської	військо-
вої	 округи	 він,	 крім	 Київської,	
Волинської	 та	 Подільської,	

Михайло Драгомиров.  
Портрет роботи Іллі Рєпіна, 1889 р.
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включав	 Чернігівську,	 Курську,	
Харківську	 та	 Полтавську	 губернії)	
у	 подоланні	 протидії	жандармської	
управи	при	допущенні	доктора	ме-
дицини	 В.П.	 Образцова	 до	 викла-
дання	 з	 університетської	 кафедри	
відмічають	 усі	 автори	 [1-4,	 42,43,	
78,	86,	87].	За	його	високої	протекції	
Василь	Парменович	у	цьому	ж	році	
(1893)	й	очолив	кафедру	приватної	
патології	 і	 терапії.	 Та	 керуючи	 ка-
федрою,	він	 іще	протягом	10	років	
продовжує	одночасно	 завідувати	й	
терапевтичним	 відділенням	 Олек-
сандрівської	 міської	 лікарні	 [84].	
Це	 був	 дуже	 зручний	 формат	 для	
успішного	 продовження	 доктором	
медицини	 Образцовим	 В.П.	 уні-
кальних	 наукових	 клінічних	 дослі-
джень.	 А	 на	 відзначення	 наукової	
клінічної	звитяги	свого	славетного	лікаря	вдячні	кияни	в	1949	році	у	скве-
рі	Олександрівської	лікарні	встановили	його	бронзовий	бюст	(скульптор	
М.К.	Вронський).	На	табличці	скромний	надпис:	«Професор	Василь	Об-
разцов».	 А	щодо	 прихильного	 ставлення	 (а	фактично	 батьківської	 опі-
ки	—	потрібно	ж	було	вступати	в	поєдинок	із	всесильним	жандармським	
відомством)	 командувача	 Київського	 військового	 округу	 до	 особистості	
геніального	київського	лікаря,	то	тут,	щоб	зрозуміти	логіку	випадку,	потріб-
но	повернутись	до	розгляду	подій	життєвого	шляху	генерала	М.І.	Драго-
мирова.	Та	й	сам	факт	його	можливостей	здійснювати	тиск	на	міністра	
народної	освіти	імперії	[3,	4,	43-45]	потребує	пояснення.

Здійснений	 вище	аналіз	 хронологічних	 подій	 біографій	Василя	Пар-
меновича	Образцова	та	Михайла	Івановича	Драгомирова	засвідчив	про	
те,	що	до	Києва	не	те	що	стосунки,	а	й	саме	їх	знайомство	є	малоймовір-
ними	[87].	Зазначимо	ще	й	те,	що	перенесене	бойовим	генералом	важке	
поранення	та	його	наслідки	потребували	пильного	нагляду	лікарів	 і	ре-
тельного	виконання	їх	рекомендацій.	І	відомо	—	відповідно	до	високого	
посадового	статусу	станом	здоров’я	Михайла	 Івановича	в	різні	періоди	
опікувались	військові	лікарі	—	хірург	Суботін	і	керівник	бальнеологічних	
закладів	військового	відомства	приват-доцент	Важеєвський	Е.Ф.,	профе-
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сор	К.Е.	Вагнер,	лікарі	Саницький	і	Сухомлин	[13].	Та	от	тільки	в	ситуації	
із	захворюванням	шлунка	виникла	потреба	в	діагностичній	віртуозності	й	
лікарській	майстерності	автора	методу	пальпаторного	дослідження	орга-
нів	черевної	порожнини	В.П.	Образцова	[43].	І	не	обділений	лікарською	
опікою	пацієнт	М.І.	Драгомиров	одразу	ж	належно	оцінив	лікарську	доско-
налість	популярного	в	Києві	завідувача	терапевтичного	відділення	Олек-
сандрівської	 лікарні.	 А	 вже	 як	 військовик-педагог	 і	 науковець,	 людина	
діла	й	тонкий	психолог,	Михайло	Іванович	зрозумів	і	перейнявся	трагеді-
єю	доктора	медицини	Василя	Парменовича	Образцова.	Звичайно,	свою	
роль	відіграло	й	те,	що	Образцов	В.П.	був	учасником	російсько-турецької	
війни,	на	якій	генерал	здобув	світову	славу.	Михайло	Іванович	був	відо-
мий	шанобливим	ставленням	до	своїх	однополченців.	Та	щоб	зрозуміти	
мотивацію	і	суть	генези	батьківської	опіки	генерал-ад’ютанта	М.І.	Драго-
мирова	долею	Василя	Парменовича	давайте	проаналізуємо	всю	сукуп-
ність	подій,	що	сприяли	становленню	талану	цього	визначного	військово-
го	й	цивільного	адміністратора.

Пригадаємо	 те,	що	 своє	 товариство	Михайло	 Іванович	 творив	 сам.	
Де	б	він	не	проживав	і	яку	б	посаду	не	обіймав,	коло	його	друзів	завжди	
розширювалося	за	рахунок	діячів	літератури,	мистецтва,	істориків.	Із	та-
кими	друзями	йому	було	комфортно,	із	ними	він	відчував	себе	затишно.	
Спілкування	з	цим	товариством	багато	в	чому	впливало	на	його	життє-
ву	позицію,	з	ними	разом	він	творчо	зростав.	Така	ж	ситуація	склалась	
і	в	Києві.	На	неї	не	вплинуло	 і	призначення	1	січня	1898	року	команду-
вача	військами	Київської	військової	округи	Драгомирова	М.І.	одночасно	
ще	й	Київським,	Подільським	і	Волинським	генерал-губернатором.	Пере-
буваючи	впродовж	майже	п’яти	років	 на	двох	 високих	 і	 відповідальних	
посадах	у	ту	похмуру	пору	революційних	заколотів	і	дедалі	реакційніших	
дій	уряду,	Михайло	Іванович	зумів,	з	одного	боку,	зберегти	прихильність	
і	повагу	до	себе	царя,	служачи	йому	вірою	і	правдою,	а	з	іншого	—	заслу-
жити	любов	 і	повагу	багатьох	киян.	Зберігаючи	суворий	порядок	у	місті	
та	шануючи	права	громадян,	він	ніколи	не	вдавався	до	репресивних	за-
ходів.	І	сьогодні	є	популярними	легенди	про	так	зване	київське	«пампу-
шечне	товариство»	 генерал-губернатора	М.І.	Драгомирова	 [88].	Постій-
ними	учасниками	його	зібрань	були	члени	«Старої	громади»	(М.	Лисенко,	
П.	Житецький,	 В.	 Беренштам),	 а	 «Молоду	 громаду»	 (тарасівців)	 пред-
ставляв	М.	Кононенко.	«Було	так	заведено,	—	згадував	останній,	—	що	
на	пампушки	запрошувалось	не	більше	двох	нових	душ	гостей,	але	таких,	
яких	було	вкрай	необхідно	познайомити	з	Драгомировим	як	начальником	
краю.	Цієї	політики	дотримувалися	обидві	сторони,	і	на	ділі	Драгомирову	
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ніхто	 ніколи	 не	 докучав	 проханнями.	А	 якщо	до	 нього	 все	ж	 звертали-
ся,	то	це	означало,	що	іншого	виходу	не	було,	і	Драгомиров	негайно	від-
гукувався	на	прохання»	 [89].	Саме	завдяки	М.І.	Драгомирову	ми	маємо	
можливість	 милуватися	 картиною	 київського	 митця	 і,	 також,	 активного	
члена	київського	«пампушечного	товариства»	М.К.	Пимоненка	«У	похід».	
А	вона	ж	так	влучно	відтворює	долю	української	родини	крізь	тисячоліття.	
Ця	картина	виконана	Миколою	Корниловичем	у	1902	році	на	персональ-
не	замовлення	командувача	Київським	військовим	округом	та	Київського,	
Волинського	і	Подільського	генерал-губернатора	М.І.	Драгомирова.

Потрібно	 сказати,	 що	 обставини	 адміністративної	 діяльності	 Дра-
гомирова	 як	 генерал-губернатора	 були	 дуже	 складними.	 Наприкінці	
XIX	ст.	зростала	національна	свідомість	українського	народу	та	активно	
поширювалися	 соціал-демократичні	 й	 революційні	 ідеї	 серед	 інтеліген-
ції,	 студентської	 молоді,	 робітництва.	 Лібералізм	 генерал-губернатора	
М.І.	Драгомирова	сприяв	збереженню	цих	демократичних	впливів	в	ме-
жах	поступового	руху	без	проявів	екстремізму.	Управителем	канцелярії	
генерал-губернатора	 ним	 був	 призачений	 історик	Никандр	Васильович	
Молчановський,	вчений,	відомий	своїми	ліберальними	поглядами.	На	цю	
посаду	його	рекомендував	професор	Володимир	Боніфатійович	Антоно-

У похід. М. Пимоненко, 1902 р.
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вич,	науковий	наставник	Н.	Молчановського.	У	студентські	роки	Никандр	
Васильович	брав	діяльну	участь	у	 соціал-демократичному	русі	 студен-
тів.	Здібний	учень	В.Б.	Антоновича,	він	під	керівництвом	учителя	написав	
працю	 «Історія	 землі	 Подільської».	 Однак	 «…із	 політичних	 причин	 був	
усунутий	із	поля	наукової	діяльності»	і,	за	свідченнями	сучасників,	відбув	
навіть	короткочасне	політичне	заслання.

Обійнявши	 посаду	 генерал-губернатора	 Михайло	 Іванович	 вникає	
в	 господарчі	 проблеми.	Його	вражає	недосконалість	державного	 управ-
ління.	Вникнувши	в	суть	проблеми	він	починає	переконувати	імператора	
Миколу	ІІ	в	неохбідності	здійснення	реформ.	Та,	перш	за	все,	як	очільник	
краю	М.І.	Драгомиров	енергійно	береться	до	розв’язання	давно	назрілих,	
пекучих	місцевих	питань.	Поринувши	в	роботу,	водночас	поповнюючи	ві-
домості	про	Південно-Західний	край	імперії,	зібрані	на	попередній	служ-
бі,	 Михайло	 Іванович	 уважно	 і	 всебічно	 вивчає	 трагічно-складне	 життя	
української	 людності,	 він	 не	може	 не	 бачити	 труднощів	 керування	 нею,	
зумовлених	 змішаним	 етнічним	 складом,	 а	 також	 винятково	 несприят-
ливими	 історичними	 умовами.	Він	 заходжується	 розробляти	 заходи,	 які	
сприяли	б	піднесенню	добробуту	краю,	незважаючи	на	те,	що	і	так	«щас-
ливі	природні	умови	Південно-Західного	краю	зробили	його	однією	з	най-
багатших	в	економічному	плані	частин	Російської	імперії».	До	Петербурга	
новий	генерал-губернатор	надсилає	низку	проектів	перетворень	в	Україні	
та	всіляких	пропозицій,	зокрема	щодо	поліпшення	становища	селянства.	
В	одному	зі	звітів	цареві	М.І	Драгомиров	пише:	«Керуючи	краєм,	я	постій-
но	звертав	особливу	увагу	на	селянську	справу.	Уважно	ознайомившись	
зі	становищем	селян,	я	переконався,	що	вони	ще	належно	не	влаштовані	
у	громадянському,	а	надто	в	поземельному	сенсі.	Найважливіші	їхні	інтер-
еси	не	забезпечені	законодавчо…	Тож	для	поліпшення	економічного	впо-
рядкування	життя	селян	конче	потрібен	перегляд	селянських	параграфів,	
щоб	створити	прості	й	точні	закони,	які	зумовлювали	б	громадянське	став-
лення	селян	до	надільної	землі	та	до	майна,	що	належить	до	наділу»	[13].

Виявивши	істотні	недоліки	в	організації	та	діяльності	земських	установ	
губернаторства,	 Михайло	 Іванович	 Драгомиров	 дійшов	 висновку,	 що	 їх	
треба	докорінно	реорганізувати,	надати	чинності	в	Україні	«Статутові	про	
земські	установи»,	статутові,	яким	вже	керувалися	в	інших	районах	імперії.	
Він	 висловив	 протест	 проти	 земського	 врядування	 з	 призначеними	рад-
никами,	довів	безпідставність	острахів,	пов’язаних	із	можливим	наданням	
полякам	та	українцям	західних	земель	права	участі	у	виборах,	і	власноруч-
но	склав	проект	про	запровадження	в	Південно-Західному	краї	виборного	
земства.	Однак	міністерство	внутрішніх	справ	звичайно	ж	відхилило	цей	
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проект	з	огляду	на	«особливі	місцеві	умови»	в	Україні,	де	нібито	відкривати	
установи	на	виборній	основі	завчасно.	Уряд	панічно	боявся	паростків	від-
родження	української	національно-політичної	ідеї	в	контексті	слов’янської	
взаємності,	 проголошених	 Кирило-Мефодіївським	 братством,	 та	 добре	
пам’ятав	 польське	 національно-визвольне	 повстання	 1863-1864	 років.	
«З	огляду	на	особливі	місцеві	умови	наших	окраїн,	надавати	їм	установи	
на	виборній	основі	передчасно»,	—	прочитав	М.І.	Драгомиров	у	одній	з	від-
повідей	МВС	на	його	пропозиції.

Однією	з	найважливіших	і	найзанедбаніших	ділянок,	над	якою	довело-
ся	працювати	новому	генерал-губернаторові,	була	охорона	здоров’я	люд-
ності	краю	[13].	Тоді,	наприклад,	у	Київській	губернії	один	лікар	мав	об-
слуговувати	107818	жителів,	у	Волинській	—	94217,	Подільській	—	99874.	
У	зв’язку	з	цим,	М.І	Драгомиров	не	раз	порушував	питання	про	невідклад-
не,	значне	розширення	штатів	медпрацівників,	збільшення	кількості	ліжок	
у	лікарнях.	У	відповідях	урядовців	на	його	клопотання	зазначалося,	що	
такі	реформи	за	браком	коштів	здійснюватимуться	протягом	трьох	років,	
зокрема	в	Київській	губернії	—	з	1908	року.	І	все	ж	Михайло	Іванович,	на	
прикладі	 Київської	 губернії	 намагається	переконати	 уряд,	що	«питання	
про	посилення	сільської	лікарської	 частини	в	 губернії	 досі	 не	 знайшло	
законодавчого	розв’язання.	Наслідком	такої	невлаштованості	лікарської	
частини	є	постійні,	безперервні	епідемії	тифу,	віспи,	шкарлятини,	дифте-
риту	та	інших	інфекційних	хвороб.	А	в	якому	становищі	опиниться	люд-
ність	у	разі	пошесті	холери	чи	чуми,	страшно	й	подумати.	Брак	земської	
лікарської	допомоги	найтяжче	відбивається	на	селянському	людові,	ско-
рочуючи	його	працездатність,	з	одного	боку,	і	змушуючи,	з	іншого,	асиг-
нувати	 громадські	 кошти	 на	 посилення	лікарської	 допомоги:	майже	 всі	
повіти	тратять	громадські	збори	на	купівлю	ліків,	утримання	приймальні.

Міські	 урядові	 лікарні	 та	 заклади	 для	 опіки	 перебувають	 у	 віданні	
канцелярій	громадської	опіки,	установ	задавнених	і	ще	незадовільніших	
у	своєму	функціонуванні	за	розпорядні	комітети.	Ось	чому	стан	цих	ліка-
рень	майже	скрізь	невтішний».

Тим	 часом	 в	 Україні	 періодично	 спалахували	 ще	 й	 епідемії	 сифілі-
су,	 трахоми,	 корости	 тощо.	Вогнища	цих	 захворювань	 виявляли	 навіть	
у	військових	частинах.	Знаючи,	як	«оперативно»	уряд	розв’язує	питання	
охорони	 здоров’я,	 генерал-губернатор	 М.І.	 Драгомиров	 для	 вироблен-
ня	 конкретних	 заходів	боротьби	з	епідеміями	вирішив	скликати	в	Києві	
1900	року	нараду	лікарняних	інспекторів	Південно-Західного	краю.	То	був	
фактично	другий	епідеміологічний	з’їзд	в	 історії	царської	Росії	 (перший	
відбувся	1883	року	в	Харкові).
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Учасники	наради,	що	тривала	тиждень,	ухвалили	постанову	про	ви-
дання	масовим	накладом	популярних	брошур	українською	мовою	на	ме-
дичні	теми	та	поширення	їх	серед	людності.	Невдовзі	вони	були	написа-
ні.	Драгомиров	уважно	переглянув	рукописи	 і	 затвердив	 їх	до	видання.	
Однак	царська	цензура	не	дозволила	друкувати	брошури,	посилаючись	
на	 закон	1876	року	 про	 заборону	 книгодрукування	 українською	мовою.	
Тоді	Михайло	Іванович	почав	клопотатися	про	дозвіл,	який,	зрештою,	був	
отриманий	«як	виняток	 із	 закону».	 І	 завдяки	його	настирності	 брошури	
бали	розіслані	по	лікарнях	та	школах	найвіддаленіших	теренів	України.

Вивчаючи	стан	народної	освіти,	М.І.	Драгомиров	виявив,	що	в	підпо-
рядкованих	йому	губерніях	одна	народна	школа	припадала	на	11270	душ	
населення,	що	проживали	на	площі	172	кв.	 км.	Утримання	шкіл	покла-
далося	на	селян,	і	так	переобтяжених	податками,	а	земські	збори	у	краї	
участі	 в	 утриманні	 шкіл	 не	 брали.	 Тож	 М.І.	 Драгомиров	 наполягає	 на	
збільшенні	кількості	народних	шкіл.	Він	категорично	застерігає	від	спроб	
замінювати	їх	церковнопарафіяльними,	що	на	межі	ХХ	сторіччя	вже	зо-
всім	не	відповідали	освітнім	вимогам	часу.

Генерал-губернатор	 М.І.	 Драгомиров	 знайомився	 зі	 станом	 справ	
у	Південно-	Західному	краї	не	тільки	за	документами,	а	й	під	час	числен-
них	своїх	поїздок	по	 губернії.	Він	висунув	багато	проектів	 і	 пропозицій,	
втілення	в	життя	яких,	на	його	думку,	сприяло	б	поліпшенню	добробуту	
українського	люду.	Пропозиції,	які	не	міг	 здійснити	самостійно,	він	над-
силав	до	Петербурга.	На	жаль,	на	баготьох	з	них	з’являлися	обтічні	резо-
люції	«височайших	осіб».

Сучасник	Драгомирова,	 розповідаючи	 про	 його	 боротьбу	 з	 міністер-
ством	 внутрішніх	 справ	 за	 самоврядування	 людності	 краю,	 зазначав:	
«Наполегливість,	 із	якою	Драгомиров	втілював	у	життя	свої	погляди,	зі-
псувала	його	стосунки	з	особою,	яка	очолювала	міністерство	внутрішніх	
справ.	Зрештою	він	переконався	у	марності	своїх	зусиль	—	ось	чому	дру-
га	половина	його	діяльності	 на	посаді	 головного	начальника	Південно-	
Західного	краю	була,	можна	сказати,	пасивною.	Упевнившись,	що	за	та-
кого	ставлення	Петербурга	прислужитися	краєві	годі,	він	поставив	перед	
собою	завдання	не	завдати	йому	шкоди».

При	цьому	зазначмо	те,	що	 генерал-губернатор	М.І.	Драгомиров	мав	
безпосередню	причетність	до	важливих	будіництв	і	робіт	по	упорядкуван-
ню	Києва.	 Так,	 питання	 про	 впорядкування	Аскольдової	могили	 громад-
ськість	міста	порушила	ще	1896	року,	коли	генерал-губернатором	був	граф	
О.П.	Ігнатьєв.	Через	незадовільний	стан	кладовища,	що	належало	прав-
лінню	Микільського	монастиря,	йому	загрожувало	закриття.	Тож-бо	в	лис-
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топаді	1900	року	М.	Драгомиров	звернувся	до	Київського	митрополита	із	
клопотанням	про	дренажування	Аскольдової	гори.	Митрополит	Феогност	
хоч-не-хоч	звелів	монастиреві	розпочати	роботи,	але	перед	цим	зобов’язав	
зробити	перерахунок	усіх	витрат,	вважаючи,	що	суми	завищені.	Митропо-
лит	звернувся	також	до	генерал-губернатора	із	пропозицією,	щоб	низ	гори	
укріплювала	Округа	шляхів	сполучення.

5	жовтня	1901	року	в.о.	начальника	округи	інженер-гідролог	М.С.	Ле-
лявський	у	листі	до	генерал-губернатора	виклав	своє	бачення	проблеми.	
Він	писав,	що	за	1891-1900	рр.	округа	витратила	94259	крб.	70	коп.	на	
роботи	в	нижній	частині	гори,	а	також	зауважував,	що	за	останні	10	років	
проти	Аскольдової	могили	значних	зсувів	на	набережжя	не	було.	Він	вва-
жав	за	головне	впорядкувати	грунт	на	території	самого	кладовища.

Нарешті	 1902	 року	 монастир	 узявся	 до	 діла.	 Того	 самого	 року	 ви-
плачено	 3000	 крб.	 командирові	 21-го	 саперного	 батальйону	 полковни-
ку	В.П.	Чернишову	 за	проведення	робіт	на	Аскольдовій	 горі.	У	вересні	
1903	року	складено	докладний	проект	дренажування	кладовища.

Завдяки	активній	підтримці	М.І.	Драгомирова	1901	року	було	 завер-
шено	 спорудження	 Будинку	 народної	 освіти	 (сучасний	 театр	 оперети).	
В	кінці	позаминулого	століття	в	Російсьій	 імперії	відчувалась	гостра	по-
треба	технічних	геніїв	та	просто	кваліфікованих	фахівців.	В	зв’язку	з	цим	
було	прийнято	рішення	про	відкриття	нового	технічного	інституту	в	Києві.	
І	напередодні	початку	занять,	а	саме	30	серпня	1898	року,	в	жаркий	полу-
день	на	шулявській	землі	відбулася	урочиста	закладка	головної	будівлі	
інституту.	Тут	зібралася	еліта	Південно-західного	краю	на	чолі	з	генерал-
губернатором	М.	Драгомировим.	У	числі	почесних	гостей	були	і	жертво-
давці	 з	 улаштування	 інституту	—	Л.	 Бродський,	М.	 Терещенко,	 батько	
і	син	Зайцеви,	Б.	Ханенко,	графиня	І.	Браніцька,	князь	Р.	Сангушко,	граф	
П.	Шувалов,	 князі	Щербатови,	Е.	Демідова,	княгиня	Сан-Донато,	барон	
А.	Масс…	Усього	—	84	меценати.	І	пожертвували	вони	на	створення	по-
літехнічного	інституту	1	мільйон	рублів	—	суму	в	той	час	величезну	[90,	
91].	А	9	серпня	1902	року	за	сприяння	в	будівництві	КПІ	Михайла	Івано-
вича	було	вшановано	відзнакою:	«За	зусилля,	що	їх	докладено	для	спо-
рудження	Київського	Політехнічного	інституту	Імператора	Олександра	II,	
оголошено	Найвищу	подяку».

Київський	костел	Святого	Миколая	(сучасний	Будинок	органної	музи-
ки)	було	споруджено	завдяки	піклуванню	не	лише	киян	римо-католиць-
кого	сповідання	та	обер-прокурора	Святого	синоду	Побєдоносцева,	а	й	
генерал-губернатора	Драгомирова	 [13].	 1895	 року	 під	 час	 перебування	
у	Києві	 царської	 родини,	до	Побєдоносцева	 звернувся	місцевий	 ігумен	
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із	 пропозицією	 спорудити	ще	 один	 костел,	 бо	 єдиний	 у	 місті	 Олексан-
дрівський	не	міг	умістити	всіх	мирян.	Обер-прокурор	дав	засадничу	зго-
ду,	і	ось	—	рівно	через	рік	—	тисяча	парафіян	звернулася	до	київського	
губернатора	із	проханням	дозволити	обрання	наглядового	комітету	і	по-
чаток	 будівництва.	 Відповідні	 кошти	 обіцяла	 зібрати	 сама	 громада.	 Та	
знайти	і	викупити	ділянку	під	будівництво	виявилося	не	так	легко.	Справа	
забуксувала,	бо	підхожих	земельних	ділянок	у	центральній	частині	міста	
майже	не	було.	І	лише	з	приходом	до	влади	генерал-губернатора	М.	Дра-
гомирова	крига	скресла.	1898	року	нарешті	отримано	дозвіл	на	будівни-
цтво	костелу	по	вулиці	Великій	Васильківський.	За	ескізом	Воновського	
відомий	 київський	архітектор	Владислав	Городецький	розробив	проект.	
У	серпні	1899	року	відбулося	освячення	наріжного	каменю	споруди.	Не-
баченої	краси	вишуканий	храм	по	вулиці	Великій	Васильківській	будували	
десять	років.	У	грудні	1909	року	костел	освячено.

Усі	 друзі	 родини	 Драгомирових	 щиро	 захоплювались	 їх	 гостинніс-
тю	та	хлібосольністю	берегині	 їх	чудової	родини	Софією	Абрамівною.	
Тож	 часто	 зустрічі	 «пам-
пушечного»	 товариства	
відбувались	 і	 в	 будинку	
командувача	 військ	 Ки-
ївського	 військового	 кру-
гу.	 Генерал-губернатор	
Драгомиров	 М.І.,	 сам	 об-
дарований	публіцист	і	по-
пулярний	 письменник,	
шанобливо	 ставився	 до	
літераторів.	 На	 «пампу-
шечній	 компанії»	 обгово-
рювалася	 підготовка	 до	
друку	 номерів	 журналу	
«Київська	 старина».	 На-
ділений	 неабияким	 літе-
ратурним	 даром	 генерал	
М.І.	 Драгомиров	 нерідко	
сам	 переглядав	 і	 реда-
гував	 матеріали	 перед	 їх	
відправкою	 на	 цензуру	
до	 Міністерства	 внутріш-
ніх	 справ	 чи	 Управління	

Будинок командувача військ Київського 
військового округу (сучасний вигляд)

Пам’ятка архітектури у Печерському районі 
міста Києва, розташована на вулиці Михайла 

Грушевського, 32 (стара адреса — вулиця 
Олександрівська, 3). Будівля зведена у 1891 році 
у стилі неоренесансу, на замовлення генерала 
М.І. Драгомирова. З 1992 року будинок займає 

посольство КНР в Україні
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з	питань	преси.	Ці	папери	потім	поверталися	до	нього	офіційним	шля-
хом	як	до	генерал-губернатора,	і	він	писав	свою	думку	з	приводу	добре	
відомих	 йому	 по	 засіданнях	 «пампушечної	 компанії»	 питань.	 Завдяки	
Михайлу	Івановичу	редакція	«Київської	старовини»	отримала	дозвіл	на	
друкування	 оповідань	 і	 повістей	 українською	 мовою.	 Внесок	 «пампу-
шечного	товариства»	в	український	культурний	розвій	є	чималим	 [93].	
Мистецтво	українського	народу,	у	тому	числі	театрального,	царизм	офі-
ційно	не	визнавав.	Постановки	п’єс	українських	драматургів	рідною	мо-
вою	цензура	та	влада	забороняли,	і,	як	відзначав	М.Л.	Кропивницький,	
«…	 лише	 з	 генерал-губернаторством	 Драгомирова	 для	 нас	 відкрили-
ся	сцени	малоросійських	губерній»	[63].	У	1898	році	Михайло	Іванович	
підтримав	клопотання	композитора	М.В.	Лисенка	до	Міністерства	вну-
трішніх	справ	про	відкриття	музичної	школи	в	Києві.	При	владі	Ігнатьє-
вих-Юзефовичів	передова	громадськість	Києва	не	могла	навіть	мріяти	
про	те,	щоб	отримати	дозвіл	на	святкування	ювілею	або	відправлення	
панахиди	в	пам’ять	про	геніального	сина	України	Тараса	Шевченка.	За	
генерал-губернатора	Михайла	Івановича	Драгомирова	це	стало	реаль-
ністю.	Без	сумніву,	на	перший	погляд	дивна	й	зовсім	не	притаманна	для	
високих	 чинів-військовиків	 Російської	 імперії	 прогресивна	 та	 громад-
сько-активна	життєва	позиція	бойового	генерала	М.І.	Драгомирова	ба-
гато	в	чому	завдячує	його	інтелектуальному	оточенню	[41,	63,	93].	Але,	
щоб	збагнути	логіку	життєвої	поведінки	Михайла	Драгомирова,	потріб-
но	просто	зрозуміти	те,	що	ця	визначна	особистість	трепетно	берегла	
у	своїй	сутності	історичну	пам’ять	свого	родоводу.	Не	випадково	статтю,	
присвячену	його	пам’яті	на	сумні	роковини	100-річчя	з	дня	смерті,	жур-
наліст	Сергій	Махун	промовисто	назвав	«Українець,	який	так	і	не	став	
малоросом»	[92].

Тому	епіграфом	до	розділу	в	якому	викладено	хронологію	біографіч-
них	дат	Михайла	Івановича	Драгомирова	вибрано	його	відверте	зізнан-
ня	в	тому,	що	він	пишається	тим,	що	є	уродженцем	Малоросії.	А	це	ж	
була	насильно	запроваджена	царським	урядом	Російської	імперії	назва	
українських	теренів	(«Малоросійське	генерал-губернаторство»).	Михай-
ло	Драгомиров	добродушно	стверджує,	що	він	уродженець	Малоросії,	
та…	малоросом	він	себе	не	визнає!	Він	твердо	зазначає:	«…кожному	
своє».	Ось	цей	аспект	цієї	визначної	постаті	є	дуже	важливим.	Він	по-
требує	 окремого	 ретельного	 дослідження,	 бо,	 без	 сумніву,	 саме	 воно	
і	дасть	вичерпну	відповідь	про	світоглядну	мотивацію	Михайла	Іванови-
ча	Драгомирова	як	державного	діяча	Російської	імперії	—	«тюрми	наро-
дів»,	що	здійснювала	безпрецедентний	визиск	його	рідного	українського	
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етносу.	Визиск,	при	якому	мова	йде	навіть	не	про	людський,	територі-
альний	 чи	 економічний	 ресурс,	 а	 про	 брутальне	 привласнення	 самої	
його	 історії	 [95-96].	Загалом,	відповідь	про	світогляд	 і	внутрішній	стан	
діячів	 імперій,	 вихідців	 з	 упокорених	 народів,	 давно	 досить	 вичерпно	
дана	Ліоном	Фейхтвангером	 у	 трилогії	 про	Йосипа	Флавія	 «Іудейська	
війна.	Сини.	Настає	день»	[97].	І	тут,	звичайно,	напрошується	конкрет-
на	паралель.	Але	автор	бере	на	себе	сміливість	переконано	вислови-
ти	заувагу	про	те,	що	Михайло	 Іванович	мав	уже	зовсім	 інші	погляди.	
Минули	 тисячоліття.	Учений	 і	 військовий	письменник	М.І.	Драгомиров	
як	 науковець	 і	 дослідник	 досконало	 й	 результативно	 використовував	
у	 своїй	 діяльності	 історико-порівняльну	 аналітику.	 Відповідно,	 він	 ро-
зумів,	що	 імперія	як	державний	устрій	є	оптимальною	тільки	в	певний	
період	цивилізаційного	поступу.	Зрештою,	вище	вже	було	сказано	про	
міжнародний	авторитет	генерала	М.І.	Драгомирова.	Так	от,	завдячуючи	
монографії	французького	письменника	Патріка	Магона	[58],	написаної	
у	форматі	особистих	спогадів	генерала	М.І.	Драгомирова,	маємо	добре	
викладені	його	світоглядні	засади.	Натепер	уже	здійснений	її	пристой-
ний	переклад.	Чудова	нагода	політологам	й	етнопсихологам	за	її	мате-
ріалами	здійснити	унікальне	дослідження!

А	 повертаючись	 до	 питання	 про	 батьківське	 заступництво	 коман-
дувача	 М.І.	 Драгомирова	 за	 доктора	 медицини	 Василя	 Парменовича	
Образцова,	потрібно	відмітити	ще	одну	важливу	деталь.	Михайло	Іва-
нович	як	член	мілютинської	команди	реформаторів	мав	загострене	по-
чуття	неприязні	до	жандармської	управи.	Як	людина	мужня,	він	завжди	
висловлював	 свою	 думку,	 навіть	 якщо	 вона	 суперечила	 твердженням	
впливових	посадових	осіб,	і	не	боявся	брати	на	себе	відповідальність,	
рішуче	 захищав	 «неблагонадійних»	 осіб.	 Робив	 він	 це	 з	 гумором	 і	 за	
найменшої	можливості	 глузував	 із	жандармської	 обмеженості.	Напри-
клад,	у	90-х	роках	київською	конторою	Держбанку	керував	А.Г.	Афана-
сьєв,	відомий	історик,	автор	низки	досліджень	з	історії	Франції.	Остан-
нього	звинуватили	в	лібералізмі,	читанні	лекцій	«непристойного	змісту»	
і	зробили	висновок	про	неможливість	обіймати	ним	таку	високу	посаду.	
Коли	справа	дійшла	до	генерал-губернатора	М.І.	Драгомирова,	той	тіль-
ки	резонно	зауважив:	«Не	може	ж	він	замовчувати	того,	що	була	фран-
цузька	революція».	При	цьому	його	висока	відповідальність	за	державні	
справи	та	гідне	ставлення	до	офіцерської	честі	викликали	повагу	у	всіх.	
До	прикладу,	зворушлива	картина,	на	якій	уже	поважного	віку	генерал	
М.І.	Драгомиров	чуттєво	цілує	прапор	своєї	рідної	14-ї	піхотної	дивізії	
і	віддає	честь	воїнам	на	проводах	у	далеку	Маньчжурію	на	Російсько-
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японську	війну	в	1904	році,	обле-
тіла	 провідні	 військові	 європей-
ські	журнали.

На	 наше	 переконання,	 ось	
такий	 фактаж	 становлення	 по-
статі	 видатного	 державного	 ді-
яча	Михайла	Івановича	Драгоми-
рова	 і	 визначив	 його	 прихильне	
ставлення	 до	 Василя	 Пармено-
вича	 Образцова	 в	 тих	 конкрет-
них	обставинах,	 в	 яких	 останній	
опинився.	На	щастя,	такою	була	
воля	провидіння	щодо	створення	
умов	 для	 розквіту	 науково-клі-
нічної	 звитяги	 Василя	Пармено-
вича.	 В	 іншому	 випадку	 можна	
тільки	 гадати,	 чи	 ласкавий	 ви-
падок	 подарував	 би	 персональ-
но	Василю	Парменовичу	та	його	
клінічним	науковим	досягненням	
хоча	 б	 долю	 винахідника	 перку-
сії	віденського	лікаря	Леопольда	
Ауенбруггера*.	 Часи	 вже	 були	
інші.	 Двері	 клінічної	 медицини	
наполегливо	 відчиняла	 науково	
обгрунтована	 лабораторно-ін-
струментальна	діагностика.	І	клі-
нічні	кафедри	внутрішньої	медицини,	очолювані	професором	В.П.	Об-
разцовим,	 одні	 з	 перших	 у	 Російській	 імперії	 активно	 включились	

*	 У	1761	році	Leopold	Auenbrugger	(1722-1809)	латинською	мовою	опублікував	свою	епо-
хального	значення	працю	«Новий	спосіб	за	допомогою	вистукування	грудної	клітки	людини	
виявити	приховані	всередині	грудей	хвороби».	Це	був	підсумок	його	багаторічних	ретельних	
клінічних	спостережень	і	порівнянь	із	даними	розтинів,	що	містив	і	обгрунтування,	і	мето-
дичну	 розробку	 перкусії.	Його	 вчителями	 Герардом	 ван	Світеном	 та	Антоном	де	 Гаеном	
вона	була	категорично	відкинута	як	маніпуляція,	що	«не	гідна	лікаря».	Пізніше	всі	його	спро-
би	отримати	посаду	клінічного	викладача	Віденського	університету	були	безуспішними.	Від-
сутність	в	автора	епохального	винаходу	можливості	заснувати	власну	школу	інтерністів	не	
дала	йому	можливості	популяризувати	свій	метод	фізикального	дослідження	та	належним	
чином	упровадити	його	в	клінічну	практику.	Тільки	в	1808	році	Жан	Ніколя	Корвізар	фран-
цузькою	мовою	перевидав	монографію	Леопольда	Ауенбруггера	з	власними	широкими	ко-
ментарями	(на	одну	сторінку	оригінального	тексту	припадало	близько	5	сторінок	пояснень	
та	зауважень).

Перед відправленням на війну. 
(Невідомий художник. Обкладинка 

щоденного французького видання «Le 
Petit Journal»)
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у	процес	розробки	й	клінічної	апробації	нових	методів	лабораторно-ін-
струментальної	 діагностики.	 Стражеско	 М.Д.	 був	 відряджений	 Учите-
лем	 у	 Париж	 до	 П’єра	 Потена	 для	 опанування	 методикою	 реєстрації	
кривих	 артеріального	 та	 венозного	 пульсу	 й	 верхівкового	 серцевого	
поштовху.	Губергріц	М.М.	за	завданням	Учителя	вивчав	електрокардіо-
графію	в	берлінській	клініці	Фрідріха	Крауса.	В	очолюваній	професором	
В.П.	 Образцовим	факультетській	 клініці	 Університету	 св.	 Володимира	
був	організований	один	із	перших	у	Києві	кабінет	рентгенологічного	до-
слідження.	Це	 вже	 був	 початок	 нової	 якості	 об’єктивізації	 досліджень	
пацієнтів	у	клініці.	 І	він	беззастережно	підтвердив	об’єктивність	та	уні-

Терапевтична та хірургічна клініка Університету св. Володимира

Акушерсько-гінекологічна клініка Університету св. Володимира
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кальну	інформативність	запропонованих	Василем	Парменовичем	мето-
дів	клінічних	досліджень	[98].

Звичайно,	потрібно	відзначити	й	те,	що	відкриття	київським	професором	
В.П.	Образцовим	широких	діагностичних	можливостей	пальпації	в	діагнос-
тиці	стану	органів	черевної	порожнини	 і	розробка	її	оригінального	засто-
сування	в	клініці	є	далеко	не	єдиною	його	важливою	клінічною	звитягою.	
До	прикладу,	він	запропонував	власний	авторський	спосіб	безпосередньої	
перкусії.	 Здійснюється	 він	 вказівним	 пальцем,	 який	 перед	 нанесенням	
удару	затримується	на	середньому	пальці	 і,	 зриваючись	з	нього,	вдаряє	
безпосередньо	 по	 поверхні,	 що	 досліджується.	 Розроблений	 Василем	
Парменовичем	спосіб	постукування	одним	пальцем	є	простим	та	зручним.	
Він	дозволив	суттєво	вдосконалити	
перкуторну	 методику	 дослідження	
внутрішніх	 органів.	 Запропоновані	
професором	В.П.	Образцовим	ме-
тодики	 фізикального	 дослідження	
дали	 можливість	 належним	 чином	
визначати	 топографічне	 розміщен-
ня	 внутрішніх	 органів	 і	 з’ясовувати	
характеристики	 складових	 травної	
системи.

Перкусія серця професором 
В.П. Образцовим
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Професор	 Василь	 Парменович	
Образцов	 (разом	 із	 тоді	 іще	 доцен-
том	 М.Д.	 Стражеско)	 перший	 у	 світі	
(в	 1909	 році)	 описав	 прижиттєві	 ознаки	
тромбозу	 вінцевих	 артерій	 серця.	 Ними	
були	визначені	його	основні	симптоми	(рап-
товий	 початок,	 біль	 за	 грудиною	 із	 типовою	
іррадіацією,	 ледь	 пальпаторно	 можливий	 для	
визначення	 серцевий	 поштовх	 і	 периферичний	
пульс,	 глухі	тони	серця,	«ритм	галопу»).	Вони	до-
сконало	описали	провідні	синдроми	гострого	інфарк-
ту	міокарда	—	ангінозний	 статус,	 астматичний	 статус,	 псевдогастралгія,	
гостра	слабкість	серця.	На	основі	цього	ними	і	було	вичерпно	визначено	
клінічні	 критерії	 диференціальної	 діагностики	 коронарного	 тромбозу	 (ін-
фаркту	міокарда)	і	не	ускладненої	грудної	жаби.

Київського	 професора	 В.П.	 Образцова	 за	 всіма	 загальноприйнятими	
сучасними	критеріями,	що	визначають	наукові	клінічні	школи	[99,	100,	101]	
важко	назвати	чиїмось	учнем.	Зовсім	 інша	справа,	що	щиросердний	Ва-
силь	Парменович	сам	добродушно	та	витончено,	завжди	з	належною	по-
шаною	підкреслював	спадкоємність	своїх	клінічних	відкриттів.	Так,	щодо	
точки	 відліку	 своєї	 авторської	 розроб-
ки	 пальпаторного	дослідження	органів	
черевної	 порожнини	 він	 сказав	 так:	
«Перш	 ніж	 пропальпувати	 в	 перший	
раз	 поперечно-ободову	 кишку,	 я,	 як	
і	Гленар,	займався	питанням	блукаючої	
нирки,	питанням,	яке	привернуло	увагу 
мого  вчителя  С.П.  Боткіна»	 (виділе-
но	авт.)	[21].	І	він	дійсно	студентом	мав	
можливість	 слухати	 лекції	 професора	
С.П.	Боткіна,	але	тоді	все	ж	мріяв	бути	
хірургом.	 А	 закінчивши	 Петербурзьку	
медико-хірургічну	 академію	 Василь	
Парменович	повернувся	на	рідну	Воло-
годщину	і	працював	земським	лікарем.	
Потім	як	 військовий	лікар	брав	 участь	
у	 російсько-турецькій	 війні	 на	 Балка-
нах	1877-1878	років.	В	клінічній	універ-
ситетській	 госпітальній	 терапевтичній	 Василь Парменович Образцов
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клініці	на	базі	Київського	військового	
шпиталю	 він	 очолив	 терапевтичне	
відділення	 і	 працював	 самостійно.	
Та	 добродушний	 Василь	 Пармено-
вич	 у	 1909	році	 у	 своїй	 знаменитій	
історичній	 доповіді	 «До	 симптома-
тології	 та	діагностики	тромбозу	він-
цевих	артерій	серця»	на	І	Всеросій-
ському	 з’їзді	 терапевтів	 вважав	 за	
обов’язок	 щиросердно	 відзначати	
спадкоємність	і	цього	відкриття.	Він	
чітко	 зазначає,	 що	 першим	 клініч-
ним	випадком	цього	 його	 відкриття	
став	 [21,	С.	98]	прижиттєво	вистав-
лений	 професором	 Мерінгом	 Ф.Ф.	
діагноз	тромбозу	вінцевих	судин	на	
консиліумі	 в	 терапевтичному	 відді-
ленні	 Київського	 військового	 шпи-
талю	 в	 1883	 році.	 Тож	 зовсім	 не	
випадково,	 в	 Національному	 музеї	
медицини	 України	 є	 популярною	
експозиція	 огляду	 пацієнтки	 про-
фесором	В.П.	Образцовим	у	своєму	
кабінеті	де	Федір	Федорович	Мерінг	
із	портрету	на	стіні	пильно	спостерігає	за	ним.

Київський	професор	медицини	Василь	Парменович	Образцов	є	генієм	
клінічної	думки,	який	не	тільки	вмів	належно	успадковувати	досвід	старшого	
покоління,	а	й	на	його	основі	зумів	віртуозно	вдосконалити	тогочасну	мето-
дологію	дослідного	клінічного	пізнання.	Він,	як	 і	його	найвизначніші	 інтер-
ністи-попередники,	засновники	фізикальних	методів	дослідження	Леопольд	
Аунбругер,	Жан-Нікола	Корвізар,	Рене	Лаенек,	засновник	київської	школи	
внутрішньої	медицини	Ф.С.	Цицурін	є	генієм-самородком	клінічної	медици-
ни.	Тож,	строго	кажучи,	він	був	не	учнем,	а	в	науковому	сенсі	послідовни-
ком	в	фундаментальних	медичних	науках	Еміля	Понтіка,	Ф.М.	Зворикіна,	
Р.	Вірхова,	а	в	клінічній	медицині	терапевтів	С.П.	Боткіна	та	Ф.Ф.	Мерінга.	
А	опіка	визначного	військового	і	державний	діяча,	командуючого	військами	
Київського	округу	та	Київського,	Подільського	і	Волинського	генерал-губер-
натора	М.І.	Драгомирова	стала	визначальною	в	створенні	належних	умов	
для	його	плодотворної	титанічної	праці	Університеті	св.	Володимира.

Фрагмент експозиції в Національному 
музеї медицини України, що унаочнює 

таїну огляду пацієнки професором 
В.П. Образцовим. На задньому плані 

бачимо портрет Федора Федоровича 
Мерінга
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Панорама забудов колишніх факультетських клінік Університету 
св. Володимира на бульварі Т. Шевченка, 17 в сьогодення

 Вигляд книги «Вибрані праці», видання 1950 року, Київ

Меморіальна дошка 
Образцову В.П. Встановлена 
на другому поверсі клінічної 

лікарні № 18 м. Києва
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Сьогодні	за	фантастичного	прогресу,	який	дають	нам	новітні	лаборатор-
но-інструментальні	методи	дослідження,	пацієнт	досліджується	досконаліше	
й	пізнається	глибше.	Але	під	час	цього	як	особистість,	як	це	не	видавалось	
би	парадоксально,	хворий	усе	більше	віддаляється	від	лікаря.	Зараз	важко	
сказати,	як	ставився	до	цієї,	сьогодні	вже	загрозливої	проблеми	Василь	Пар-
менович	Образцов.	Утім	можна	чітко	стверджувати,	що	він	 її	передбачав.	
У	будь-якому	разі	щодо	важливості	безпосереднього	контакту	при	проведен-
ні	перкусії	він	сказав	дуже	гарно:	«…перкутуючий	палець…	безпосередньо	
здійснюючи	удари	по	поверхні	перкутованих	порожнин,	отримує	відчуття…	
досконалішого	кшталту,	ніж	при	ударі	по	плесиметру…»	[21,	C.	132].	

Зрозуміло,	що	не	можна	навіть	на-
магатись	 зупинити	 науково-техніч-
ний	 прогрес,	 але	 ж	 потрібно	 постійно	
працювати	 над	 його	 гармонізацією.	
Важливо	 принципово	 уникати	 загрози	
найменшої	 втрати	 безпосереднього	
контакту	між	лікарем	 і	 пацієнтом.	Уже	
на	 поважному	 етапі	 своєї	 фахової	 ді-
яльності	 (викладацької	 та	 лікарської)	
професор	 Пелещук	 Анатолій	 Петро-
вич	 дуже	 сердечно	 переймався	 цією	
проблемою.	 Як	 вихованець	 Київської	
школи	 терапевтів	 Анатолій	 Петрович	
трепетно	 беріг	 її	 фахові	 та	 культурні	
традиції.	 Одна	 із	 його	 останніх	 клініч-
них	 моногрфій-посібників	 присвячена	
саме	застосуванню	фізикальних	мето-
дів	дослідження	в	сьогоденній	практи-
ці	інтерніста.	В	ній	у	раціональних	для	
сьогоднішнього	 дня	 межах	 визначено	
обсяг	 практичних	 навиків	фізикальних	
методів	дослідження	на	основі	доробку	
на	цій	ниві	Київської	школи	внутрішньої	
медицини.	 Було	 дуже	 зворушливо	 спостерігати	 як	
патріарх	вітчизняної	 внутрішньої	медицини	й	фуна-
тор	 київської	 терапевтичної	школи	другої	 половини	
ХХ	 сторіччя,	 відмовляючись	 від	 свого	 авторського	
гонорару,	у	переговорах	із	видавництвом	наполягав	
на	якнайменшій	ціні	монографії	для	студентської	молоді.

Професор 
Пелещук А.П., 
обкладинка 
його книги
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ПІСЛЯСЛОВО

Тішимося,	дорогий	Анатолію	Петровичу,	що до	Вашого	105-го	дня	на-
родження	вдалось	завершити	розвідку	на	тему	так	захопливо-інтригуюче	
повіданої	Вами	в	1993	році	оповіді	про	доленосне	опікування	Київсько-
го,	Волинського та	Подільського	 генерал-губернатора	М.І.	Драгомирова	
створенням	в	Університеті	св.	Володимира	належних	умов	для	розквіту	
наукового та	клінічного	таланту	одного	з	 корифеїв	та	засновників	Київ-
ської	школи	терапевтів	Василя	Парменовича	Образцова	[87,	102].	Ви,	як	
завжди,	дивились у	майбутнє,	й	ця	Ваша	оповідь	натепер	виявилась	ак-
туальною	як	ніколи	—	українська	медична	спільнота	в	сьогоденні	дуже	
потребує	відповідальної	державної	опіки	в	створенні	належних	умов	для 
своєї	фахової	діяльності.

Одна із останніх світлин 
київського професора медицини 

А.П. Пелещука

Автор із професором А.П. Пелещуком 
у меморіальній кімнаті академіка 

В.М. Іванова та заснованої ним 
академічної клінічної школи 

внутрішньої медицини (2003 рік)
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