
Класики медицини

М.І. Дземан

ЦИЦУРІН ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ: 
ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОРІЧЧЯ

(дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини
до 200-річного ювілею  

Родоначальника Київської школи терапевтів)

Київ 
Видавничий дім Медкнига

2021



УДК 616-085-051Цицурін(091)
 Д 43

Д 43

© М.І. Дземан
© Видавничий дім Медкнига, 2021

Серія «Класики медицини»

Дземан М.І.
Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя (дискурс про спад-

коємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею Родона-
чальника Київської школи терапевтів). — 2-е видання, виправлене. — К.: 
Видавничий дім Медкнига, 2021. — 228 с. — (Серія «Класики медицини»)

ISBN 978-966-1597-25-8

Рецензент:  Пиріг Любомир Антонович — академік АМН та член-кореспондент 
НАН України, професор, доктор  медичних наук, почесний президент 
Всеукраїнського лікарського товариства, президент Світової Федера-
ції українських лікарських товариств

У вас у руках книга із нової серії «Класики медицини». Вона присвячена звитяж-
ній діяльності фундатора Київської школи внутрішньої медицини, першого професо-
ра-терапевта Імператорського Університету Святого Володимира Федора Степанови-
ча Цицуріна. В останньому десятиріччі першої половини ХІХ сторіччя за ситуаційно 
сприятливих історичних передумов він успішно засновує на основі плідної інтеграції 
передових досягнень європейської та здобутків вітчизняної медицини один із найяс-
кравіших національних українських наукових клінічних осередків із чітко означеним 
власним системним підходом і гуманістичними традиціями – Київську школу тера-
певтів. У першій же виголошеній ним в стінах Університету cв. Володимира лекції 
«Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань» 
Федір Степанович випереджаючи свою епоху сформував прогресивну та оригінальну 
концепцію організації медичної освіти на основі клінічного викладання внутрішньої 
патології та запровадження засад клінічної медицини. На жаль визначна постать Ро-
доначальника Київської школи внутрішньої медицини, засновника і керівника універ-
ситетської терапевтичної клініки із амбулаторією та першої кафедри терапії професо-
ра Цицуріна Ф.С. є маловідомою навіть для медичного загалу.

Друге видання дискурсу про спадкоємність традицій клінічної медицини у віт-
чизняній інтернології присвячується події відновлення традицій викладання внутріш-
ньої медицини в Alma mater та заснуванню в Навчально-науковому центрі «Інститут 
біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
в 2020 році новітньої кафедри внутрішньої медицини вихованцями наукової школи те-
рапевтичної клініки імені академіка Вадима Миколайовича Іванова.

Книга буде корисною фахівцям з історії медицини та лікарям-практикам, науковим 
працівникам і викладачам медичних вузів, аспірантам і студентам, усім кого цікавить 
наукова спадщина фундаторів української медичної науки.

М.І. Дземан

ISBN 978-966-1597-25-8



3www.medknyha.com.ua

Достовірно про реальну світлину Родоначальника Київської школи внутріш-
ньої медицини можемо говорити тільки згадуючи альбом фотографічних пор-
третів, який надруковано в 1865 році «фотографом их императорских величеств, 
художником» Андрієм (Генріхом) Івановичем Деньером. Портрет Федора Сте-
пановича безпосередньо знаходиться в «Альбоме фотографических портретов 
августейших особ и лиц, известных в России, издаваемый г. Деньером в С.-Пе-
тербурге, Сентябрь, №9» як восьма світлина із підписом «Ф.С. Цыцурин, почет-
ный лейб-медик, директор Воен.-Медиц. Департамента». Також, сьогодні можемо 
знайти цей його портрет і в електронному ресурсі (https://fotki.yandex.ru/users/
foma-opiskind/album/144323/slideshow/) в альбомі «Российская империя середи-
ны XIX в. в лицах на фотографиях Г.И. Деньера. Часть 3, № 101». Колорит світли-
ни Федора Степановича Цицуріна явно дисонує із розміщеними в цих альбомах 
портретами. Насамперед, звертають на себе увагу скромна, але повна гідності по-
става та лицарські риси його зовнішності, відкритий, але пильний погляд сильної 
й незалежної особистості, а ще - горде уособлення уродженця Слобожанщини 
вірності традиціям свого родоводу - розкішні козацькі вуса …  
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ПЕРЕДМОВА

12 червня 2014 року виповнилось 200 років від дня народжен-
ня першого київського професора-терапевта Федора Степановича 
Цицуріна. Із волі провидіння двохсотріччя народин Родоначаль-
ника Київської школи внутрішньої медицини випало на один із 
найвеличніших і драматичних моментів нашої новітньої історії – 
пік становлення суспільної свідомості та стрімкого творення «из 
населения» українського громодянського суспільства в надсклад-
них і смертельно небезпечних умовах. Неймовірно сакральна 
cимволіка… Мільйони «і мертвих, і живих, і ненароджених» дочок 
і синів України саме на 200-ті роковини народин Т.Г. Шевченка та 
Ф.С.  Цицуріна беззастрежно ствердили  – ми «єсть народ, якого 
Правди сила ніким звойована ще не була». Вони зробили це із та-
кою непохитною гідністю, що в пошані та німому захопленні за-
вмер весь світ.  І це після того як за умов майже тисячолітнього 
періоду бездержавності нас так «наполеглево переконували», що 
в  загальноцивилізаційному поступі «ваша хата скраю». «Вогнем 
і мечем» та вигадуючи байки про різного роду «мало» та «ново-
росії» намагались не тільки знищити нашу історичну пам’ять, 
а  й «наполегливо переконати», що й ми «мало…»  – «малороси», 
«малополяки», «малоавстрійці», «малорумуни», «маломадяри» … 
Синам і дочкам України в різного роду державних формуваннях 
імперського типу відводилася участь тільки «дубів на підвалини 
фортець, тисів для оздоби чи буків на опал» для Варшави, Відня 
та Москви, а їх планида була жорстко обмежена в реалізації даних 
Богом через їх родовід таланів та обдарованостей. Серед них і не-
скорений та бунтівний Кобзар із життєвим кредом «я так люблю 
мою Україну» та «караюсь, мучусь, але не каюсь», і легендарний і 
невтомний Родоначальник Київської школи внутрішньої медици-
ни із глибоким переконанням, що «Теорія – душа Науки: … факти 
самі по собі є тільки мертвими основами, які отримують життя 
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через посередництво людського духу». Вони ровесники, певний 
період працювали в Києві в один і той же час, і можна з певністю 
сказати, що принаймні знали про фахову діяльність один одного. 
Їхні долі такі різні! А от важка карма синів бездержавного народу 
у них спільна!

Тарас Григорович прожив 47 років яскравого творчого життя, 
із них 24 був кріпаком і більше 10 – під арештом й у зісланні, жагу-
че прагнув жити й творити в Україні, але повернувся на дніпров-
ські кручі тільки по смерті вже осяяний славою світового генія. 
Федір Степанович прожив більше вісімдесяти років і навіть фор-
мальний перелік обійнятих ним посад, широта вирішених завдань 
та їх масштабність викликають повагу; похований він в Петербур-
зі, а фактично повне забуття його звитяг до болю вражає. На пре-
великий жаль, за обставин буремних подій складних суспільних 
перетворень, і в 200-річчя його народження незважаючи на низку 
наукових публікацій і здійснених історичних розвідок, повноцін-
ного висвітлення й усвідомлення здобутків і значення діяльності 
першого київського професора-терапевта Ф.С. Цицуріна так і не 
відбулось. Тож, на зірковому небосхилі Київської терапевтичної 
школи велична постать її Родоночальника продовжує загадково 
зоріти ось уже друге сторіччя. Унікальний феномен сподвижни-
цтва Родоначальника Київської школи внутрішньої медицини, 
в якому гармонійно поєднались подих епохи, лицарські риси осо-
бистості та його величність випадок, так і залишається недостат-
ньо відомим навіть для медичного загалу. Як засновник і керівник 
кафедри терапії й університетської терапевтичної клініки із амбу-
латорією, перший на виборних засадах декан медичного факульте-
ту Київського Імператорського Університету Святого Володимира 
та Президент Варшавської медико-хірургічної академії ординар-
ний професор терапії Цицурін Ф.С. не тільки успішно запровадив 
клінічне викладання внутрішньої патології, а й сформував струнку 
концепцію організації медичної освіти на засадах клінічної меди-
цини. Визначний організаторський хист, дипломатичність, досвід 
клінічної практики, неймовіра працездатність і ретельність забез-
печили успіх здійснюваних ним реорганізацій на посадах Дирек-
тора медичного департаменту Військового міністерства Російської 
імперії та неодмінного члена військово-медичного вченого коміте-
ту, почесного лейб-медика та управителя придворною медичною 
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частиною Імператорського двору. Активною була його діяльність 
в Товаристві піклування про поранених та хворих воїнів.

Незважаючи на таку кипучу діяльність і плідну звитягу, усе 
минуле сторіччя про Федора Степановича Цицуріна здебільшого 
згадувалось тільки у довідковій літературі та ювілейних виданнях 
установ, де він працював. Але пам’ять про легендарного Родона-
чальника Київської школи внутрішньої медицини його вдячні на-
щадки та послідовники дбайливо берегли! Так, один із найближчих 
учнів корифея української клінічної медицини Феофіла Гавилови-
ча Яновського академік В.М.  Іванов навіть за умов тоталітарної 
дійсності в  наскрізь політично кон’юнктурній ювілейній статті 
1954 року знаходить можливість сказати про діяльність свого ве-
ликого попередника із особливою теплотою та повагою. Відмічаю-
чи важливий внесок у становлення вітчизняної клінічної медици-
ни одного із безпосередніх учнів Федора Степановича професора 
Л.А. Маровського Вадим Миколаєвич ще й підкреслює значимість 
звершеного Родоначальником Київської школи терапевтів. При-
ємним винятком у цьому ряду стоять і чудові історичні розвідки 
відомого дослідника становлення вітизняної клінічної медицини, 
вихованця української терапевтичної школи академіка В.М. Івано-
ва, керівника лабораторії функціональної діагностики Київського 
науково-дослідного інституту фтизіатрії та пульмонології Леоніда 
Йосиповича Жуковського (1952 року) і московських авторів Бо-
родуліна В.Й. та Бревнова В.П. (уже 1997 року). В останні десяти-
ліття в  історико-медичній літературі спостерігаємо багаторазово 
зростаючий інтерес до постаті першого київського професора-те-
рапевта Федора Степановича Цицуріна. То ж, прийшов час віддати 
належну шану його доброму імені.
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ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОРІЧЧЯ НА ПОСТАТЬ 
ПЕРШОГО КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСОРА-ТЕРАПЕВТА 

ФЕДОРА СТЕПАНОВИЧА ЦИЦУРІНА

У другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя відбувається 
успішне становлення одного із найяскравіших національних укра-
їнських наукових клінічних осередків  – Київської терапевтичної 
школи [1-22]. В основі її успіху лежить вдала інтеграція на благо-
датній київській землі надбань традинаціональної, європейської 
та російської медицини. Становлення на перехресті різних куль-
турних впливів за такий короткий в історичному вимірі проміж-
ок часу школи внутрішньої медицини із чітко означеним власним 
системним підходом до внутрішньої патології та гуманістичними 
традиціями є унікальним. Початок безпосередньому становленню 
Київської школи терапевтів поклало відкриття у 1841 році медич-
ного факультету в Імператорському Університеті Святого Володи-
мира [23, 24, 25, 26]. Вже на початку ХХ сторіччя на її зірковому не-
босхилі яскраво засяяли здобутки із фундаментальним світовим 
значенням. Тож, підводячи підсумки I з’їзду терапевтів Російської 
імперії (19-23 грудня 1909 р., Москва) [27, 28], його голова, петер-
бурзький професор Василь Миколайович Сиротінін, визначаючи 
загальний стан внутрішньої медицини у  державі на той час, за-
явить: «… пальма першості належить Києву, далі йдуть Петербург 
і Москва» [8, 10]. Така плідна наукова діяльність не може не викли-
кати глибокої поваги.

Пригадаємо, що на момент відкриття медичного факультету 
у Київському університеті в Європі такі числили свою діяльність 
вже багатьма сторіччями, а в Росії, у Московському університеті 
він заснований у 1758-1765 роках [29, 30, 31, 32]. Зрозуміти витоки 
унікальної результативності Київської школи внутрішньої меди-
цини можна тільки здійснивши ретельний і неупереджений аналіз 
чинників її формування та історії становлення.
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Мусимо визнати те, що незважаючи на цілу низку наукових ро-
біт опублікованих за результатами історичних розвідок вітчизня-
ними авторами [3-9, 12-22 та ін.], залишається багато нез’ясованого 
в  становленні Київської школи внутрішньої медицини та визна-
чальної ролі в цьому медичного факультету Університету св. Воло-
димира. Російські дослідники історії клінічної медицини В.Й. Бо-
родулін і В.П.  Бревнов [10] щодо цього влучно зазначають: «…
високий авторитет київських клініцистів у науково-громадському 
житті терапевтів країни зберігався протягом усієї першої поло-
вини XX століття й пов’язаний, у першу чергу, з іменами В.П. Об-
разцова, який керував кафедрою факультетської терапії Універ-
ситету Св.  Володимира в  1904-1920 рр. і створив тут найбільшу 
терапевтичну школу; його наступника по кафедрі (1921-1928 рр.) 
Ф.Г. Яновського – легендарної особистості, «святого доктора», пер-
шого клініциста, обраного в Академію наук України, та академіка 
М.Д. Стражеска, учня Образцова, який очолив ту ж кафедру в 1929 
р.». А далі згадані дослідники історії клінічної медицини справед-
ливо продовжують: «Якщо в історії вітчизняної клініки внутріш-
ніх захворювань факультетська терапевтична клініка Університету 
Св. Володимира в Києві знаходилася на перших ролях, то в істо-
рико-медичній літературі відображення цієї обставини виглядає 
напрочуд скромним. Вітчизняна медична історіографія багата ін-
формацією про становлення й роль факультетської та госпітальної 
терапевтичних клінік Московського університету та академічної 
терапевтичної клініки Військово-медичної академії, де працювали 
відповідно Г.А. Захар’їн, О.О. Остроумов і С.П. Боткін, як провід-
них центрів наукової терапевтичної думки в Росії в другій половині 
ХІХ століття: ці питання розглядаються в багатьох дослідженнях, 
у тому числі дисертаційного й монографічного характеру». Такий 
стан речей цілком відображав офіційну політичну кон’юнктуру 
російської, а  згодом і радянської імперій. Тобто, на превеликий 
жаль, маловідомою є навіть сама постать, а відтак і визначна ор-
ганізаторська та науково-педагогічна діяльність Родоначальника 
Київської школи внутрішньої медицини, першого київського про-
фесора-терапевта Федора Степановича Цицуріна.

Свою фахову діяльність ординарний професор терапії Ф.С. Ци-
цурін розпочинає в  період, коли щойно засновані університети 
Російської імперії ціною непростих зусиль все  ж здійснюють ін-
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теграцію в  європейський 
університетський простір 
[33]. Це був також час, 
коли науково-емпірична 
(клініко-описова) методо-
логія, створивши належну 
предметну базу для засну-
вання в  університетах Єв-
ропи клінічного викладан-
ня, як локомотив поступу 
в  клінічній медицині вже 
вичерпує себе  [34, 35, 36]. 
На початок першої поло-
вини ХІХ сторіччя стало 
очевидним, що забезпе-
чити подальший прогрес 
клінічної медицини здатне 
тільки науково-дослідне 
пізнання [35, 37, 38, 39, 40, 
41]. Вважається, що в Мос-
ковському університеті 
саме застосовуючи дослід-
не пізнання для аналізу 
клініко-описових емпіричних даних М.Я.  Мудровим була успіш-
но розроблена [42, 43], а Г.А. Захар’їним віртуозно вдосконалена 
систематика збору скарг та анамнестичних даних [44, 45]. Однак, 
на вимогу часу належною методологічною основою науково-до-
слідного пізнання в  медицині стають клініко-морфологічні по-
рівняння та фізикальне дослідження хворого за допомогою пер-
кусії та аускультації [46, 47, 48]. Університети Російської імперії 
опиняються перед надскладною проблемою крайньої необхідності 
впровадження методів дослідно-наукового пізнання й у процес 
клінічного викладання, і в клінічну медицину загалом. З позиції 
ретроспективи сьогоднішнього дня цілком очевидним є те, що 
Федір Степанович не тільки вперше в  університетському про-
сторі Російської імперії успішно вирішив цю надпроблему, але й 
сформував та запропонував актуальну і для європейського освіт-
нього простору прогресивну концепцію медичної освіти на осно-
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ві клінічного викладання внутрішньої патології. Хронологічний 
фактаж біографій та становлення шкіл С.П. Боткіна та О.О. Ост-
роумова [49] елементарно свідчить, що ці корифеї клінічної ме-
дицини могли бути тільки його наступниками по застосовуванню 
наукового-дослідного пізнання у фаховій діяльності. Власне, плід-
на науково-педагогічна діяльність професора-терапевта Федора 
Степановича Цицуріна в Університеті св. Володимира в середині 
ХІХ  сторіччя забезпечила успішне становлення Київської школи 
внутрішньої медицини на прогресивних засадах науково-дослід-
ного пізнання. Запропонована й реалізована ним струнка концеп-
ція медичної освіти та викладання внутрішньої патології на заса-
дах дослідно-наукової методології й заклали надійний фундамент і 
забезпечили успішне становлення та розквіт у кінці ХІХ – першій 
половині ХХ сторіччя Київської школи терапевтів. Перша ж виго-
лошена професором Ф.С. Цицуріним із трибуни щойно заснованої 
ним в стінах Університету св. Володимира кафедри внутрішньої 
медицини лекція «Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та 
клініки внутрішніх захворювань» отримала широкий резонанс і 
стала «маніфестом медицини, що вступила в природничо-наукову 
епоху своєї історії» [11].

У Путівнику основних рукописних фондів Інституту рукопису 
НАН України [50, C. 568-570] віднаходимо такі короткі біографічні 
дані про першого київського професора-терапевта Федора Степа-
новича Цицуріна.

ЦИЦУРІН Федір Степанович (1814-1895) – лікар.
Народився в м. Бірюч Воронезької губернії; навчався в харків-

ській гімназії. Закінчив медичний факультет Харківського універ-
ситету (1835); працював лікарем в Харківській губернії (1835-1839). 
Навчався в Дерптському університеті, де отримав диплом доктора 
(1841). Ординарний професор Університету св. Володимира (1844-
1857). Президент Варшавської медико-хірургічної академії (1857-
1861); директор медичного департаменту Військового міністерства 
(1862-1867); почесний лейб-медик Імператорського двору (1865); 
управляючий придворною медичною частиною (1867-1882).

Ф. 198, 68 од. зб. (1835-1888); ф. III, № 1240-1243, 5437-5438, 
6150-6151.
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Біографічні матеріали
Диплом лікаря І класу Харківського університету (1835); ди-

плом доктора медицини Дерптського університету (1841); почес-
ні дипломи та дипломи: Київського медичного товариства (1844), 
Краківського наукового товариства (1858), Фармацевтичного то-
вариства в Петербурзі (1862), Німецької Академії любителів при-
роди (1863), фізико-медичного товариства при Московському 
університеті (1863), Товариства російських фармацевтів (1865), 
Віленського медичного товариства (1866), Кавказького медичного 
товариства (1866), Оренбурзького Фізико-медичного товариства 
(1867), Товариства російських лікарів в Санкт-Петербурзі (1868), 
Київського філантропічного фармакопейного товариства (1880).

Матеріали службової та громадської діяльності
Відомість про прибуток і зменшення хворих по Придворному 

відомству (1874; 1876); виписка із зводу військових постанов про 
Медичний департамент (б. д.); звіт по управлінню придворною ме-
дичною частиною з 1855 по 1880 рр. (б. д.); календар поїздки до Ні-
меччини (б. д.); матеріали Товариства піклування про поранених 
і хворих воїнів (список членів; основні положення для складання 
статуту; проект програми майбутньої діяльності; відомість про 
прибуток і витрати сум за 1874 р.; записка про діяльність Товари-
ства) [1871-1875]; справа про матеріальну допомогу студентам, які 
бажають відвідувати лекції та ін. (1858-1861).

Листування
Адресати: Галаган Г.П. (4; 1853; б. д.); Максимович М.О. (4; 1845-

1848).
Кореспонденти: Горецький (1859), Трап Ю. (4; 1863), Фішер Ф. 

(1864), Шварц, генерал-ад’ютант (1866).
«Вестник благотворительности», журнал (1869), Військове мі-

ністерство, медичний департамент (1861), Військово-медичний 
науковий комітет (1872), Головний військово-шпитальний комі-
тет (1888), Ліцей князя Безбородька (1861), Петербурзький 1-й 
військовий шпиталь (1865), С.-Петербурзький військовий округ 
(1870), Товариство піклування про поранених і хворих воїнів (3; 
1872), [Фармакопейний комітет] (1864).



12 www.medknyha.com.ua

А в  «Биографическом словаре профессоров и  преподавате-
лей Императорского Университета Св.  Владимира (1834-1884)» 
профессора В.С.  Иконникова [51, С. 728-732] віднаходимо де-
тальніші дані про ранній та київський період діяльності Федора 
Степановича. Тільки наведений там перелік друкованих робіт 
молодого вченого викликає повагу й свідчить про широту його 
наукових інтересів, здатність до глибокої аналітики та системно-
го узагальнення. На підтвердження цитуємо сторінку 732 цього 
поважного видання: «Сочинения Ф.С.  Цыцурина: 1) Nonnulla de 
typho abdominali (fievre typhoide Gallorum), praecipue quod attinet 
ad causam proximam et diversam adhibendae curationis rationem. 
Dissert, inaug. pathologigo-therapeut. etc, Dorpati Livonorum, 1841, 
in-8; 2) Донесение министру народного просвещения: из Берли-
на (Журн. Мин. Нар. Просв. 1842, ч.  XXXV, стр. 1-12), из Вены 
(ibid.1843, ч.  XXXVII, стр. 75-98); 3) Отчет о  путешествии его: 
с 15 августа 1842 по 15 февраля 1843 г. по Южной Германии, Швей-
царии и  Франции (ibid.1844, ч.  ХLII, стр. 1-82), с  15  марта по 15 
авг. 1843  г. по Франции (ibid. 1844, ч. ХLIII, стр. 31-52, Russland’s 
Medic. Zeitung); 4) Вступление в курс частной терапии, семиотики 
и клиники внутренних болезней (ibid.1845, ч. ХLV, стр. 130-168); 
5) Отчет о путешествии с ученой целью (ibid.1857, ч. ХСV и ХCVІ, 
три статьи, стр. 1-26 и 1-78), – с подробными cведеньями о клини-
ках, госпиталях, больницах, минеральных водах, существующих 
направлениях в медицине и т. п., в Германии, Франции и Австрии 
(Вена, Краков и Прага), составленный во время заграничного пу-
тешествия в 1856 г.; 6) совместно с проф. Козловым и Вальтером 
составил монографию о холере, изданную в Киеве в 1848 г.; 7) кро-
ме того, помещал в медицинских журналах небольшие статьи1)». 
У розшифровці позначки 1 зазначається те, що ці статті стосува-
лись життя університету й організації педагогічного процесу та 
безпосередньо викладання терапії.

Уже ці короткі біографічні дані життєвого шляху Ф.С. Цицурі-
на свідчать про те, що це була непересічна, дуже цілеспрямована, 
здібна та неймовірно працездатна особистість лицарського духу. 
Щедро обдарований видатними організаторськими здібностями, 
він мав вроджений дипломатичний хист. Очевидно, витоки таких 
шляхетних рис Федора Степановича потрібно шукати в його родо-
воді. І хоча у світовій історії прізвище Цицурін є відомим із сивої 
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давнини (Військовий трибун із консульською владою Римської ім-
перії Гай Ветурій Красс Цицурін, 370 роки до н. е., та консул Тіт 
Ветурій Гемін Цицурін, 460 роки до н. е.), на жаль, безпосередній 
родовід Федора Степановича є невідомим. Можемо тільки досте-
менно стверджувати, що він є уродженцем української етнічної 
території Слобожанщина. Тож, найімовірнішою є така версія його 
родоводу та походження прізвища.

Згідно з усіма наявними біографічними даними, Ф.С. Цицурін 
народився 12 червня 1814 року в повітовому містечку (за однією 
версією – Бірюч [50, 51, 52, 53], за іншою – Богучари [54, С. 68]) 
Воронезької губернії. Найімовірніше Федір Степанович народився 
в Бірюч, а провів дитинство і здобув початкову освіту у повітовому 
училищі міста Богучар [55]. Зрештою ці обидва козацькі містечка 
знаходяться один від одного на відстані двухсот кілометрів і були 
засновані українськими переселенцями в часи Великої Руїни [56]. 
Їх історія є унікальною і сягає скіфських часів [54]. В основі  назв 
цих містечок – слова тюркського походження. Бірюч переводиться 
як глашатай – той хто приносить повідомлення про певне владне 
рішення. А назва містечка де пройшло дитинство Федора Степа-
новича й де він здобув початкову освіту походить від назви ріки 
Богучар, на берегах якої воно розташоване. За однією з версій – 
назва походить від тюркського «баучар», що перекладається як 
«велика ріка, яка складається з двох приток». Цікавим є й те, що 
в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Импе-
раторского Университета Св. Владимира (1834-1884)» вказується, 
що він є спадкоємним дворянином, а батько його був поміщиком. 
Проте, в  «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской 
Империи» [57] нам не вдалось виявити прізвища Цицуріних, хоча 
в списках дворян Київщини ХІХ сторіччя [58, С. 293] Федір Сте-
панович разом із сином Володимиром є. Щодо статусу поміщика, 
то знаючи історію творення української етнічної території Слобо-
жанщина[59], розуміємо, що вважати когось таким можна було б 
хіба що за способом ведення господарства.

Козацькі містечка Бірюч та Богучари розташовані на терито-
рії, яка відома під історичною назвою Дике Поле[60]. Таку назву 
в народі отримали після розгрому Золотої Орди (1480 рік) спус-
тошені татарами степи між Доном і лівобічними затоками Дніпра 
та Десни. Протягом ХVI cторіччя безлюдні простори степу засе-
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ляються відчайдухами з незлам-
ною волею до свободи. У  часи 
Великої Руїни (кінець XVII сто-
річчя) переселення українців 
в  Дике Поле набирає масового 
характеру. Українці, відмовляю-
чись від закріпачення, змушені 
були залишати батьківську зем-
лю й переселятись у  степи Ди-
кого Поля: «Їхали сім’ями, «ку-
ренями», проїжджаючи за добу 
30-50 верст по бездоріжжю, че-
рез ліси і ріки, будуючи мости, 

які охоронялись спереду і ззаду козацьким військом. … Везли з 
собою і віру християнську, бережно повантаживши на вози цер-
ковні дзвони, укутавши і заховавши домашні ікони…» [61]. Свої 
поселення вони з любов’ю називають «слобідками», а свій жит-

** авторська правка на карті (Бірюч став повітовим містечком тільки в 1779 році і 
тому на «Карті полків Слобідської України 1764 року» був відстній) [http://uk.wikipedia.org/

wiki/ Слобідські_козацькі_полки].



15www.medknyha.com.ua

тєвий устрій організовують, керую-
чись звичаєвим козацьким правом. 
Побут і духовне життя твориться 
на традинаціональній українській 
основі [59, 62]. Повсюдне запрова-
дження церковно-приходських шкіл 
забезпечує високий загальний освіт-
ній рівень слобожанців. Особливо 
шанованою на Слобожанщині стає 
ікона Пресвятої Богородиці [63]. Це 
від них крізь cторіччя до нас дійшов 
прекрасний культ образу Богоро-
диці Слобідської Цариці Козацької, 
який сьогодні є невід’ємною частин-
кою самоідентифікації українців.

Поступово Дике Поле стає Слобожанщиною. Царська адміні-
страція змушена була рахуватись із слобожанськими козацькими 
полками як із реальною силою, що захищала кордони імперії від 
татарських набігів, і визнавала її автономію. Проте, протягом усьо-
го ХVIII сторіччя Російська імперія планомірно знищує Українську 
Гетьманську державу. Постійні спроби царської адміністрації об-
межити козацьку автономію викликають збройний спротив. Ко-
заки із Богучар у 1704 році беруть активну участь у пов станні під 
проводом Кіндрата Булавіна та Микити Голого. І Петро I у 1704 році 
наказує щодо богучарців губернатору графу Ф.М.  Апраксіну таке: 
«О Богучаре при возврате своем из Азова учини так, взяв солдат, по-
шли, и, перехватив, пересажай на каторги (читай галери)» [54, C. 45-
46]. У 1705 році Богучари взагалі були стерті з лиця землі царським 
військом. Але вже в лютому 1716 року Воронезькій губернській кан-
целярії губернатором графом Ф.М. Апраксіним було наказано знову 
«…на речках Толучеевой и Богучар поселить две сотни Черкасс…» 
[54, C. 57-58]. «Черкассы» – родини волелюбних українських козаків, 
що в часи Великої Руїни переселились у степи Дикого поля. А в бе-
резні 1717 року «велено … Острогожского полку казаков, которые 
живут в  Киевской губернии, и  именно: с.  Ливен, Старого Осколу 
… перевести и поселить в новоприписанные слободы на Тулучеев, 
Богучар, Айдар и другие». Зі стабілізацією становища на південних 
кордонах імперії царська адміністрація практично одночасно із 
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ліквідацією Гетьманської держави 
в  Україні остаточно позбавляє ко-
зацької автономії і Слобожанщину 
(друга половина ХVIII cтоліття). 
Козацькі полки переформатову-
ються в гусарські та драгунські [64]. 
Козацькій старшині надається ста-
тус дворян. Територіально козаць-
кі містечка Бірюч і Богучари в 1802 
році разом зі своїми повітами оста-
точно передаються зі Слобідсько-
Української губернії до Воронезької 
[54, С. 63]. Проте, краєзнавці, пишу-
чи вже про день сьогоднішній свого 
рідного краю, відзначають: «Як би 
те не було, але на Богучарській землі й донині живуть першопосе-
ленці із прізвищами Булавін, Голий, Количев, Щербак та інші» [54, 
С. 54]. До них відноситься й прізвище Федора Степановича. У ру-
бриці «Вони народились на Слобожанщині» «Газети Новопсковщи-
ни» за 22 серпня 2010 знаходимо замітку про Ф.С. Цицуріна [65]. 
Звичайно, за умов формування гусарських та драгунських полків 
прізвища козацькі, м’яко кажучи, нещадно трансформуються. Так, 
на Київщині в ті часи було досить поширене прізвище Цицура та 
Цюцюра. Зокрема, відомою є історична постать переяславсько-
го полковника Тимоша Цицури (перша документальна згадка про 
нього належить до 1658 року) [66]. Цей козацький полковник був 
прибічником гетьмана Івана Виговського, за що був засланий царем 
у  Томськ. Потім з інформації про військовослужбовців «Томские 
служилые люди в 1707 году» [67] віднаходимо дані про його синів 
із такою русифікацією їхнього прізвища: «Конных и пеших казаков 
голова Сава  – Тимофеев сын Цыцурин, Василий  – Тимофеев сын 
Цыцурин…». На підтвердження, власне, такого генезу призвіща 
Федора Степановича наведемо свідоцтво №  983 від 24 листопада 
1839 року, видане йому Харківською медичною управою: «Дано сие 
вольнопрактикующему лекарю 1-го отделения Федору Степанови-
чу сыну Цыцурину в том, что он занимался три с половиной года 
в здешней губернии производством врачебной практики и приоб-
рел себе в то время, как весьма опытный и рациональный медик, 
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почтение и доверие как всякого сословия жителей, между которыми 
он жил, так ровно и медицинского начальства» [23, С. 416].

Потрібно сказа-
ти й те, що в  слобо-
жанських містечках 
Бірюч та Богучари 
народилось багато ви-
значних та відомих 
людей. Серед них уро-
дженці містечка Бірюч 
академік-паразитолог 
Павловський Євген 
Никанорович [68] та 
очільник українських 
спецслужб, генерал-
хорунжий Армії УНР 
Ліпко Петро Іванович 
[69].Маловідомим є 

той факт, що з Богучарщини походить родовід і Антона Павловича 
Чехова [70, С. 66], а його родичі й сьогодні проживають там. Про-
тотипи для повістей «Ванька» і «Степь» Антон Павлович почерп-
нув гостюючи у свого дідуся Егора Михайловича на Слобожанщи-
ні. У  слободці Юрасівка, що знаходиться майже посередині між 
козацькими містечками Бірюч та Богучари народився видатний 
історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч, етнопсихо-
лог Микола Іванович Костомаров [71].

Отримавши початкову освіту в повітовому училищі в Богучарах 
Федір Степанович продовжує успішно накопичувати знання в Хар-
кові: гімназію закінчує із срібною медаллю, а медичний факультет 
Харківського університету із відзнакою та званням лікаря першо-
го класу. У  період його навчання деканом медичного факультету 
та завідувачем університетської терапевтичної клініки був акушер 
Адріан Іванович Блюменталь [72, 73]. Університетська терапевтич-
на клініка була заснована в 1815 році й мала 6 ліжко-місць. За 1930-
1931 роки в ній було надано допомогу всього 57 пацієнтам [72, 74]. 
Очевидно, що Андріан Іванович був взірцевим авторитетом для 
студента Цицуріна. У всякому випадку Федір Степанович вже бу-
дучи визнаним вченим і перебуваючи на вершині управлінського 

Українки із Бірюцького повіту  
в кінці ХІХ сторіччя
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олімпу військової медицини Російської імперії віднаходить час і 
приїздить до Москви в 1876 році на його ювілей [75]. У вітальній 
промові він зворушливо виголошує: «А.І. Блюменталь був чудовим 
наставником і найулюбленішим нашим професором. … Ми, сту-
денти, шанували його як обдарованого професора, і обожнювали 
як гуманну та найдобрішу людину, завжди готову допомогти нам 
у всіх наших потребах і морально, і матеріально». Тож, уродженець 
Курляндії Heinrich Ludwig Johann Blumenthal (1804-1881) був не-
пересічним професором європейської освіти [72, 76]. Він навчався 
в Геттінгенському та Дерптському університетах. Працюючи асис-

Харківський університет в 30-х роках ХІХ сторіччя Блюменталь  
Адріан Іванович

Перші клініки медичного факультету Харківського університету  
були розташовані в його лівобічному флігелі 



19www.medknyha.com.ua

тентом в університетській клініці Дерптського університету в 1826 
році захистив дисертацію на звання доктора медицини. Цікавим 
є те, що А.І. Блюменталь в 1827-37 роках був незмінним головою 
євангелічно-лютеранської церковної ради м. Харкова [76]. В 1837 
році переїхав до Москви й обійняв посаду директора одного з ка-
зенних акушерських закладів.

По закінченню на-
вчання Федір Степано-
вич три з половиною 
роки займаєься лікар-
ською практикою в Хар-
ківській губернії, а  з 
1839 року разом із по-
братимом по навчанню 
на медичному факульте-
ті Крамаренком Іваном 
Климентійовичем про-
довжує подальшу осві-
ту в  Професорському 
інституті при Дерптському університеті. Цікаво, що саме в цей час 
(1838-1843 рр.) на юридичному факультеті Дерптського університе-
ту [77] студіював відомий український науковець та громадський 
діяч Микола Іванович Гулак який в  1844 році удостоївся канди-
дата юриспруденції за працю «Спроба опису іноземного права за 
французькими, прусськими, австрійськими та російськими закона-
ми» [78]. Вже в 1841 році Ф.С. Цицурін здобуває ступінь доктора 
медицини за успішно виконану роботу з терапевтичної патології 
«Nonnulla de typho abdominali (fievre typhoide Gallorum), praecipue 
quod attinet ad causam proximam et diversam adhibendae curationis 
rationem». 29  липня 1841 року, він разом зі своїм побратимом 
І.К. Крамаренком отримує призначення на викладацьку роботу на 
запланованому до відкриття медичному факультеті Імператорсько-
го Університету Святого Володимира [23]. Оскільки викладання 
клінічних дисциплін починалось на старших курсах, то двоє друзів 
їдуть на стажування до найкращих європейських клінік за програ-
мою підготовки університетських викладачів.

Метою відрядження Федора Степановича за кордон було вдо-
сконалення в  терапії, патологічній анатомії та семіотиці в  най-

Дерптський університет в 30-х роках 
 ХІХ сторіччя
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кращих терапевтичних клініках Німеччини, Австрійської імперії 
та Франції. Молодий доктор медицини поставився до цього ста-
жування дуже відповідально. Він зумів, крім запланованих країн, 
пройти стажування ще й у Швейцарії та Італії. Досвід свого ста-
жування він ретельним чином описує у звітах [38-41]. Про рівень 
цих звітів, важливість та інформативність поданих у  них даних 
свідчить факт їх опублікування у відкритому друці в журналі Мі-
ністерства народної освіти та Російській медичній газеті. На мо-
лодого доктора медици звертають увагу в управлінському апараті 
Міністерства народної освіти. І на звітній лекції Ф.С.  Цицуріна 
в Петербурзі (квітень 1844 року), що відбувалась «въ присутствіи 
особаго для того назначеннаго комитета, многихъ извѣстныхъ 
врачей столицы» був присутній і сам міністр народної освіти 
граф С.С. Уваров [51]. Про рівень підготовки лектора та виголо-
шеної ним лекції свідчить те, що міністр народної освіти «при-
нимая въ уваженіе засвидѣтельствованіе вышеозначеннаго коми-
тета объ обнаруженныхъ Цыцуринымъ на лекцияхъ обширныхъ 
познаніяхъ и  самостоятельномъ взглядѣ на излагаемые имъ 
предметы, опредѣлилъ его въ университетъ св. Владиміра прямо 
ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ терапевтической клини-
ки съ семіотикой и  поручилъ ему временное преподаваніе част-
ной терапіи въ полномъ объемѣ впредь до назначенія особаго на 
эту каѳедру профессора (предлож. мин. народ, просв, отъ 3 апреля 
1844 г.)». Це було визнання. Тепер Федору Степановичу належало 
на новоствореному медичному факультеті Імператорського Уні-
верситету Святого Володимира налагодити весь процес викладан-
ня терапії як такої практично з нульового циклу. І з цим надза-
вданням він із честю впорався.

Пригадаємо: 4 грудня 1840 року, незважаючи на те, що Рада 
Університету в своїх рекомендаціях від 21 червня 1840 року вва-
жала за можливе відкрити медичний факультет тільки з 1842-1843 
академічного року (після зведення власного приміщення), було 
остаточно прийнято рішення про його відкриття в 1841-1842 на-
вчальному році. В Російській імперії проблеми підвищення якості 
підготовки фахівців із лікувальної справи  і належного укомплек-
тування армії військовими лікарями вже набирали загрозливого 
характеру. То ж, на відкриття в Київському університеті медичного 
факультету покладались особливі надії [26]. Також було прийня-
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то рішення застосувати в реформуванні системи медичної освіти 
передовий європейський досвід і «испробовать … возможность 
примѣненія къ Россіи порядковъ нѣмецкихъ университетовъ» [23, 
C. 300-301]. У доповіді міністра освіти графа С.С. Уварова імпера-
тору від 15 липня 1840 року відверто зазначалось: «Для приведения 
в совершенное устройство преподавания врачебных наук, можно 
бы, по моему мнению, сосредоточить в двух главных местах, имен-
но в Москве для северной части Империи и в Киеве для южной, 
средства к образованию врачей; в этом порядке Университетские 
факультеты в  Дерпте, Казани, Харькове будут некоторым обра-
зом служить вспомогательными учебными заведениями и войдут 
в один круг с двумя главными. Таким образом, все поприще меди-
цинских наук будет движимо одними общими началами к лучше-
му их спомоществованию и в систематической связи всех доныне 
столь по медицинским наукам раздробленных частей образования. 
Если такое предположение удостоится Высочайшего Вашего Им-
ператорского Величества одобрения, то и С.-Петербургская Меди-
ко-Хирургическая Академия, хотя состоящая в другом ведомстве, 
может принять участие в сем общем распределении преподавания 
врачебных наук в  государстве» [26]. Підбором викладацьких ка-
дрів для медичних факультетів тоді займався Тимчасовий медич-
ний комітет Міністерства освіти. Відомий своїми прогресивними 
ідеями та симпатіями до «южно-западной части» Російської імпе-
рії член Тимчасового медичного комітету професор М.І. Пирогов 
із самих витоків створення ново-
го медичного факультету бере ак-
тивну участь у вирішенні його ка-
дрових та організаційних питань. 
Його бажання щоб медичний фа-
культет Київського Університету 
св.  Володимира став взірцем для 
інших університетів імперії було 
щирим. Зважаючи на авторитет 
Миколи Івановича, більшість при-
значених керівників новостворе-
них кафедр були або його учнями, 
або вихованцями чи докторанта-
ми Дерптського університету того Пирогов Микола Іванович  

в Дерпті
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періоду, коли він там очолював кафедру 
хірургії. Першим професором медич-
ного факультету 7 грудня 1840 року був 
призначений випускник Казанського 
університету, учень М.І. Пирогова Володимир Панасович Карава-
єв. В 1841 році були здійснені такі призначення: 28 травня – анатом 
М.І. Козлов, 29 липня терапевт Ф.С. Цицурін та акушер І.К. Крама-
ренко [23]. На їхні плечі (окрім трагічно померлого в Празі в 1844 
році Івана Климентійовича Крамаренка) лягли основні організа-
ційні турботи по заснуванню медичного факультету. В.П. Карава-
єв і Ф.С. Цицурін були першими деканами медичного факультету, 
а М.І. Козлов здебільшого займався організацією кафедр. Відміти-
мо, що згідно з чинним тоді університетським статутом 1835 року, 
серед 10 затверджених кафедр медичного факультету окремої ка-
федри терапії не було. Цікавим є те, що в записці Ради Універси-
тету св. Володимира, складеної ще в серпні 1840 року, вже зазна-
чалась необхідність створення окремої кафедри терапії [24]. І вже 
через рік після відкриття медичного факультету (із 15 липня 1842 
року) запроваджується новий статут та штати Імператорського 
Університету Святого Володимира [79].

Далеко не всі пропозиції Ради Університету в них були реалізова-
ні, але в цілому це були прогресивні нововведення. Щодо викладання 
терапії важливим є те, що, згідно з новим статутом, окремо виділя-
лась кафедра загальної терапії з курсом лікарського красномовства, 
а кафедра семіотики об’єднувалась із терапевтичною клінікою. Що-

Караваєв  
Володимир Панасович

Перша лекція М.І. Козлова з анатомії на ново-
утвореному медичному факультеті Універси-

тету св. Володимира
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Фрагменти записки М.І. Пирогова від 10 квітня 1841року до Тимчасового  
медичного комітету щодо «нового плану університетського медичного навчання»
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правда спочатку (у 1842 році) за дорученням Ради Університету про-
фесор М.І. Козлов, що завідував кафедрою фізіологічної анатомії з 
мікрографією, організовує об’єднану кафедру загальної терапії та 
лікарського красномовства з курсами токсикології, мінеральних вод 
і рецептури, на яку в 1843 році було призначено екстраординарним 
професором фармаколога Василя Васильовича Беккера (випускник 
Дерптського університету). Тому, виконуючи поставлене перед ним 
завдання, професор Ф.С. Цицурін в 1844 році засновує першу кафе-
дру терапії та 1 листопада [51] відкриває в новозбудованій будівлі 
в  північній частині Головного («Червоного») корпусу університету 
[23] терапевтичну клініку 
на 16 ліжок. У  своїй науко-
во-педагогічній, клінічній та 
організаційній діяльності 
він опирається на власний 
та набутий у  Європі досвід. 
При підготовці навчальних 
планів і лекцій із загальної 
терапії та семіотики він ви-
користовує наукові праці 
європейських клініцистів 
Лаеннека, Андраля, Рацибор-
ського, Шенлейна, Шкоди, 
а приватної терапії – Андра-
ля та Баумгертнера  [11, 23, 
46, 51]. Його лекції користу-

Статут та штати Імператорського Університету Святого Володимира

Вхід до північної частини головного корпусу 
Університету св. Володимира,  

де розташовувалась заснована професором 
Ф.С. Цицуріним терапевтична клініка
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валися великою популярністю у студентів та лікарів, а «Вступ у курс 
приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх хвороб» є фунда-
ментальним та актуальним і на сьогоднішній день для становлення 
клінічного мислення в інтерніста. У своїх лекціях Ф.С. Цицурін по-
стійно підкреслює, що отримана за ретельного збору клініко-анам-
нестичних даних та фізикального обстеження пацієнта інформація 
є єдиною визначальною базою успішного здійснення діагностичного 
пошуку й визначення тактики лікувального процесу. За його широ-
кої популярності як лектора він наполегливо відстоював доцільність 
надання матеріальної допомоги студентам, які відвідують лекції та 
успішно навчаються. Ним запропонована прогресивна система ви-
кладання терапії з обов’язковим систематичним навчанням біля 
ліжка хворого. Клінічній спостережливості Федір Степанович нада-
вав виняткового значення. Уже на вступній лекції він наголошував: 
«Ніде так швидко не проявляється талант лікаря і ступінь освіче-
ності, як у способі обстеження хворого». А запорукою продуктив-
ного клінічного мислення він вважав суворе дотримання правила: 
«Кожна теорія, коли вона правдива, мусить перебувати в постійному 
взаємозв’язку з фактами, кожен факт мусить знаходити своє пояс-
нення в теорії». Так визначальне значення ретельного збору та аналі-
зу клініко-анамнестичних даних і фізикального обстеження пацієнта 
було закладене в традицію Київської школи терапевтів. Ще перебу-
ваючи у відрядженні у Берліні, Федір Степанович дійшов висновку 
про доцільність впровадження в клінічну практику мікроскопічних 
досліджень [38] і наполеглево намагався впровадити їх в  терапев-
тичній клініці Університету св. Володимира. У звіті виголошеному 
на урочистому засіданні 1-го листопада 1864 року секретарем Това-
риства Київських лікарів І.І. Тальком професора Ф.С. Цицуріна від-
мічено не тільки як доповідача та лектора із проблемних питань ме-
дицини, але й як беспосереднього демонстратора «під мікроскопом 
препаратів глист trichinae spiralis і teniae mediocannelatae» [2]. Як ке-
рівник університетської терапевтичної клініки Федір Степанович за-
проваджує правило розтину померлих хворих з обов’язковим аналі-
зом патологоанатомічних даних. Навколо професора Ф.С. Цицуріна  
гуртуються учні.

Школа ординарного професора-терапевта Ф.С.  Цицуріна за-
кладає традиційні напрямки наукових досліджень Київської школи 
внутрішньої медицини, що стосуються проблем семіотики, патоге-
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незу та діагностики внутрішніх і шкірних захворювань, інфекцій-
ної патології, лікувального застосування мінеральних вод тощо. 
Серед його найбільш знаних учнів відомі у  вітчизняній медици-
ні вчені доктори медицини А.І.  Слободзінській, Л.К.  Горецький і 
Л.А. Маровський [3, 10, 54, 72, 80, 81]. Адам Іванович Слободзін-
скій (1822-1869 рр.), помічник директора терапевтичної клініки з 
1847 року; він у 1850 року захистив дисертацію «Про аспіраційний 

плеврит і хронічну пневмонію в  резуль-
таті механічної закупорки легенів», з 1851 
року  – ад’юнкт і секретар медичного фа-
культета, з 1853 року на військовій службі. 
Людвіг Казимирович Горецький (1826-1886 
рр.), ординатор-помічник директора те-
рапевтичної клініки, секретар медичного 
факультету. В  1855 році захистив дисер-
тацію «До питання про харкотиння при 
пневмонії Рокітанського», з 1858 – ад’юнкт 
по кафедрі приватної патології й терапії. 
Людвіг Казимирович в 1864 році заснував 
у  Київському військовому госпіталі одне 
з перших у  Російській імперії відділення Горецький Людвіг  

Казимірович
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«нашкірних хвороб», яке стало клінічною 
базою заснованої ним першої в Україні ка-
федри й школи дерматології та сифідології. 
Людвіґ-Карл Адольфович Маровський, 
асистент Ф.С.  Цицуріна в  останні роки 
його завіду вання клінікою, автор популяр-
ної лекціі «Про загальні принципи діагнос-
тики» (1864 р.), що мала великий успіх. Він 
став професором та у 1866-1868 роках за-
відував кафедрою факультетської терапев-
тичної клініки Харківського університету 
[72]. Він заснував і був першим президен-
том Псковського, Кишинівського та Одесь-
кого наукових лікарських товариств.

У Києві професору Ф.С. Цицуріну доводиться особливо багато 
займатись організаційною роботою [51]. Він заснував у Київсько-
му університеті першу кафедру внутрішньої медицини й терапев-
тичну клініку та завідував ними з 1844 по 1857 роки. Розуміючи 
важливе значення «поліклінічного викладання» [38] Федір Сте-
панович домігся відкриття при Університеті амбулаторії. Він став 
одним із фундаторів університетської медичної бібліотеки. І сьо-
годні маємо можливість ознайомитись зі збереженою частиною 
власної бібліотеки професора Ф.С. Цицуріна, що була подарована 
ним Університету св.  Володимира та зберігається поруч з інши-
ми особистими бібліотеками київських викладачів та професорів 
(Г.Є. Рейна, М.П. Дашкевича, С.П. Томашевського, В.С.  Іконніко-
ва та інших) у  відділі бібліотечних зібрань та історичних колек-
цій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [82]. 
В 1847 році Федір Степанович під час епідемії холери в Києві за-
відує тимчасовою спеціалізованою лікарнею (за  що був нагоро-
джений орденом св. Анни 2 ст.) і cвій досвід узагальнив у колек-
тивній монографії (у  співавт. із професорами М.І.  Козловим та 
О.П. Вальтером  [83]). Він на виборній основі обіймає посаду де-
кана медичного факультету в 1847-1850 роках (до запровадження 
нових правил про порядок призначення деканів в університетах, 
згідно з Височ. указом, виданим Прав. Сенату 11 жовтня 1849 г.). 
В 1849 році професор Ф.С. Цицурін був відряджений генерал-гу-
бернатором «въ нѣкоторыя мѣстности юго-западнаго края для 

Людвіґ-Карл Адольфович 
Маровський
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изслѣдованія повальной болѣзни  – скорбута». В  1852 році йому 
було доручено (разом із професором В.В. Беккером та аптекарем 
Сегетом) з’ясувати особливості шкідливого впливу на здоров’я ро-
бітників природних умов схилів Дніпра біля Ланцюгового мосту.

Незважаючи на велике завантаження організаційною та педа-
гогічною роботою, професор Ф.С.  Цицурін був надзвичайно по-
пулярним лікарем. Він – лікар-консультант студентської лікарні та 
інституту шляхетних панянок, училища Левашевої і 1-ї Київської 
гімназії [51]. 7 січня 1848 року А.І. Лизогуб у листі до Т.Г. Шевченка 
пише про те, що саме «Цецурін лічить» їх спільну знайому Тетяну 
Іванівну (сестру Глафіри Псьол)  [84]. Федір Степанович успішно 
лікував і професора В.П. Караваєва та особисто в 1857 році наполіг 
на обов’язковому продовженні його лікування на курорті в Німеч-
чині. Правильно проведене комплексне лікування відновило сили 
пацієнта і, повернувшись влітку 1859 року до Києва, професор 
В.П. Караваєв не тільки продовжив викладацьку роботу, але й зно-
ву почав оперувати [24]. Федір Степанович був особисто знайомий 
зі своїм геніальним земляком М.В. Гоголем і лікував його [65]. До-
вгий час дбайливо зберігав особисто подарований йому екземп-
ляр «Мертвых душ» із дарчим написом автора.

Активна творча та організаційна діяльність професора Ф.С. Ци-
цуріна припадає саме на період сплеску в Європі революційних і 
національно-визвольних рухів. Ідея слов’янської визначенності 
в середині ХІХ сторіччя набуває піку своєї популярності. Це був де-
термінований процес, адже в кінці XVIII сторіччя слов’янські етно-
си Європи втрачають державний суверенітет й опиняються в складі 
Пруссії (згодом Німецької імперії), Австрійської (згодом Австро-
Угорської) та Російської імперій і стають бездержавними націями. 
Тож, таке довгоочікуване заснування нового центру вищої освіти 
в стародавньому Києві дає поштовх до творення нової української 
національно-політичної думки. «Історія Русів», твори харківських 
романтиків та «Енеїда» І. Котляревського пробуджують історичну 
пам’ять українського етносу. Студенти та молоді викладачі універ-
ситету засновують таємний гурток «Київська молодь», який стає 
ідейним та організаційним предтечею створеного в  кінці 1845  – 
на початку 1846 року Кирило-Мефодіївського братства. Це най-
більш відоме українське політичне товариство кінця 40-х років XIX 
ст. стало самостійним і самобутнім політичним формуванням, яке 
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організаційно не підпорядковувалося, а ідеологічно не повторюва-
ло політичних декларацій жодної із загальноросійських суспільних 
течій. Особлива жорстокість, із якою царський режим розправив-
ся із членами братства засвідчила те, що відродження української 
національно-політичної ідеї в  контексті слов’янської взаємності 
сприймається ним як смертельна небезпека для Російської імперії. 
Сьогодні важко достовірно стверджувати про ті чи інші політич-
ні погляди ординарного професора Імператорського Університету 
Святого Володимира Федора Степановича Цицуріна. Але наявні 
факти свідчать про таке. Федір Степанович із повагою відносився 
до свого родоводу й у своєму другому звіті із Європи в 1843 році 
[39] він із гордістю пише: « … Патологіч-
на Анатомія своїми сьогоденними досяг-
неннями та популярністю … зобов’язана 
Слов’янському племені. Рокитанський 
та Колечка … спільними працями під-
няли Патологічну Анатомію до ступеня 
Науки». Також, зрозуміло, що він не міг 
не знати про діяльність (а ймовірно і був 
особисто знайомим) із чільними членами 
Кирило-Мефодіївського братства. Так, із 
М.І.  Гулаком як земляком він міг безпо-
середньо спілкувались у  період навчання 
в  Дерптському Університеті [85]. Мико-
ла Іванович майже одночасно із Федором 
Степановичом приїхав до Києва, протягом 
1845-1847 років був чиновником канцеля-
рії київського, подільського та волинсько-
го генерал-губернатора й підготував до 
захисту магістерську роботу «Юридичний 
побут поморських слов’ян» [86]. Але вже 
18 березня 1847 року М.І. Гулак був зааре-
штований та ув’язнений за заснування й 
діяльність першої в Україні таємної орга-
нізації Кирило-Мефодіївського братства. 
Із  М.І.  Костомаровим у  Ф.С.  Цицуріна 
була спільною мала батьківщина – вони є 
уродженцями тієї частини Слобожанщи-

М.І. Гулак

М.І. Костомаров
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Імператорський 
Орден Святої 

Анни ІІ ступеня

Імператорський 
орден Святого Рівно-
апостольного Князя 

Володимира

ни, яка в  часи УНР як Адміністративно-територіальна одиниця 
отримала красномовну та милозвучну назву – Подоння [87]. Та й 
в 1833-1835 роках вони разом навчались в Харківському універси-
теті, а  із 1846 року вже професорами читали лекції в Київському 
[88]. Про те, що професор Цицурін Ф.С. був знаним у колах при-
бічників ідеї слов’янської взаємності й мав з ними певні контак-
ти, свідчить хоча  б те, що він отримав персональне запрошення 
на Слов’янський з’їзд у Празі (30 травня 1848 року) від В.В. Ганки 
[89]. Але Федір Степанович не просто беззастережно відданий іде-
ям науково-дослідного пізнання, але й свято вірить тільки в науко-
вий прогрес. Він харизматично проголошує [46]: «Кому не відомі 
величезні успіхи, якими збагатилися останнім часом Природничі 
Науки, переважно ті ж Фізика і Хімія! Наше століття заслуговує по 
праву на назву золотого століття Природничих Наук. Винахід па-
рових машин, удосконалення оптичних інструментів, електрогаль-
ванічні досліди, найновіші спроби облаштування атмосферичних 
залізничних доріг, дагерротип і тальботип, – ось живі свідки сучас-
ного стану Фізичних Наук! Медицині нічого не залишалось зро-
бити кращого, як вибрати той самий шлях, на якому споріднені їй 
Природничі Науки досягли вищого ступеня. Відкинувши безплідні 
мрії, Медицина після багатьох марних переворотів … вступила, так 
би мовити, у свої природні права …». То ж професор Ф.С. Цицурін 
натхненно працює саме на поприщі утвердження в клінічній меди-
цині ідей науково-дослідного пізнання та гуманізму.

За плідну творчу працю 
в  київський період профе-
сор Цицурін  Ф.С. був наго-
роджений трьома орденами 
(двома Св.  Анни  ІІ ст.  та 
Св.  Володимира), медаллю, 
знаком Червоного хреста 
та грошовими винагорода-
ми  [51]. Проте, напружена 
праця виснажує Федора Сте-
пановича, і у квітні 1856 року 
він «командированъ былъ, 
на 5 мѣяцевъ для излѣченія 
и съ ученою цѣлью, въ Ита-
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лію, Германію и Францію». Проте, і під час «излѣченія» Ф.С. Цицурін 
продовжує напружено працювати. Він бере участь у роботі 32-го кон-
гресу «германскихъ естествоиспытателей и врачей, собравшемся въ 
Вѣнѣ». Сам факт його обрання Президентом медичної секції цього 
престижного форуму говорить про його авторитет серед європей-
ських учених. Окрилений новими ідеями, невгамовний Федір Сте-
панович повертається до Києва. Уже з висоти власного досвіду орга-
нізатора медичної освіти та університетської терапевтичної клініки, 
науковця й талановитого практикуючого лікаря професор Ф.С. Ци-
цурін готує великий (більше ніж на 100 сторінок) звіт. У ньому він 
детально характеризує нові напрямки в медицині Німеччини, Фран-
ції та Австрії й подає важливу інформацію про організацію роботи 
клінік, шпиталів і лікарень у Європі. Значне місце він відводить опи-
санню їх досвіду застосування в  комплексному лікуванні внутріш-
ньої патології мінеральних вод. Цього разу надрукований у журналі 
Міністерства народної освіти [90, 91, 92] звіт уже був «въ отдѣльныхъ 
оттискахъ разосланъ, по распоряжеию министра нар. просв., во всѣ 
университеты, въ которыхъ были медицинскіе факультеты, для озна-
комленія съ результатами означеннаго путешествія».

І тут, на висоті злету науково-педагогічної творчості, на життєво-
му шляху Федора Степановича відбувається різкий поворот – орга-
нізаторський хист професора Ф.С. Цицуріна піднімає його на рівень 
найвизнач ніших організаторів медицини Російської імперії. Сукуп-
ний результат взаємодії збігу обставин різного рівня та важливос-
ті саме таким чином розпорядився долею нашого геніального спів-
вітчизника. Серед них визначальними, перш за все, були, звичайно, 
його особисті якості та стан медицини в Російській імперії. При по-
стійних спалахах епідемічних захворювань із частими поширення-
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ми усією імперією проблеми якості підготовки фахівців із лікарської 
справи і належного укомплектування армії військовими лікарями 
були не просто актуальними, а  набирали загрозливого характеру. 
Так, скажімо, під час військових дій 1830-1831 років на теренах ім-
перії вирувала епідемія холери. У Петербурзі від неї щоденно поми-
рало до 500 осіб. Холера поширилася й серед військ, що діяли проти 
польських повстанців, від неї загинули навіть російський головноко-
мандувач Дибич і цесаревич Костянтин Павлович. Державна маши-
на імперії, що фактично безперервно перебувала у стані війни, по-
требувала особистостей, здатних фахово здійснити реформи, перш 
за все, у  військовій медичній галузі. А  на вершині управлінського 
олімпу системи охорони здоров’я Російської імперії тривала безглуз-
да війна амбіцій так званої «російської» (П.О. Дубовицький, М.М. Зі-
нін, Т.С. Іллінський, В.Л. Грубер, Д.К. Тарасов, С.Ф. Хотовицький та 
ін.) та «німецької» партій (В.В. Пелікан, М.Ф. Здекауер, Ф.Я. Карель, 
Я.Я. Шмідт, К.І. Менде, Е.К. Брандт та ін.). Тим часом, провальні ре-
зультати діяльності військової медичної служби в Кримській війні 
(1853-1856 рр.) вимагали її невідкладного реформування. Потрібна 
була особистість, організаторські заходи якої не сприймалися б упе-
реджено через приналежність до якогось із цих угруповань. Тому 
професор Ф.С.  Цицурін із його високим авторитетом був, так би 
мовити, постаттю нейтральною. Проте, виникало серйозне питання 
щодо його адаптації та підготовки до діяльності в умовах військово-
го відомства. Між тим, на той час проблема із відновленням перерва-
ного із політичних міркувань академічного викладання медицини 
в такій європейській частині Російської імперії як Царство Польське 
набирало все більшої ваги [93, 94, 95]. І в 1857 році під час перебуван-
ня в Києві імператор Олександр ІІ особисто призначає ординарного 
професора-терапевта Імператорського Університету Святого Воло-
димира Цицуріна Федора Степановича Президентом Варшавської 
медико-хірургічної академії [24, 96]. Це призначення ставило перед 
Родоначальником київської школи внутрішньої медицини нове над-
завдання: йому належило відновити у Царстві Польському академіч-
не викладання медицини шляхом заснування військово-медичної 
академії [94, 95, 96, 97]. Ось так, несподівано, закінчився такий плід-
ний київський період життя Федора Степановича.

Засновувати та здійснювати протягом наступних чотирьох років 
керівництво Варшавською медико-хірургічною академією її Прези-
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денту Ф.С. Цицуріну доводилось за складних обставин. У ХVIII сто-
літті Російська імперія вперто нарощувала свій вплив на Річ Поспо-
литу та відвертою збройною інтервенцією запобігла її реформуванню 
через Конституцію 3 травня 1791 року у життєздатну державу, а під 
кінець сторіччя взагалі колонізує більшу частину її території. У цих 
умовах і було формально засновано «автономне» Царство Польське 
(у польській історіографії – Королівство Польське Конгресове) [93]. 
Протягом ХІХ сторіччя система навчання медицині на території Цар-
ства Польського змінюється кілька разів. У 1808 році було відкрито 
Медичне училище, яке в 1817 стає медичним факультетом засновано-
го в 1816 році Варшавського Університету [94, 97]. Після польського 
повстання 1830-31 років царський уряд закриває Варшавський Уні-
верситет.  Академічне викладання медицини в  Царстві Польському 
переривається на чверть століття. І ось в 1857 році Федір Степано-
вич засновує Варшавську медико-хірургічну академію та відновлює 
його знову. Відношення до назначеного царською адміністрацією 
Президента Варшавської медико-хірургічної академії було далеко 
неоднозначним [98]. Воно й зрозуміло, адже у ХІХ столітті польські 
повстання проти російського панування набувають характеру запо-
взятої партизанської, а то, і регулярної війни. Проте, беззастережно 
відданий впровадженню природничо-наукової методології в клініч-
ну медицину професор Ф.С. Цицурін і за таких обставин самовіддано 
працює та робить усе можливе для становлення молодих польських 
лікарів на пргресивних ідеях європейської клінічної медицини. Тіль-
ки жителі Царства Польського мали право вступати до очолюваної 
ним Академії. Всі студенти носили певну форму. Академія ділилася 
на дві частини: медичну та фармацевтичну. Курс навчання для меди-
ків був п’ятирічним, а для фармацевтів дворічним. Президент Цицу-
рін Ф.С. особисто запрошує до Варшавської медико-хірургічної ака-
демії першого польського гістолога Генріка Фредеріка Хойера (Henryk 
Fryderyk Hoyer, 1834-1907) і забезпечує заснування та фінансування 
першої в Польщі та однієї із кращих в тогочасній Європі наукових 
лабораторій гістопатології [99]. На базі Варшавської медико-хірургіч-
ної академії Федір Степанович успішно створює належне підгрунтя 
для відкриття вже в 1862 році медичного факультету Головної школи 
(з 1869 року – Варшавського університету). Більш детально визначи-
ти плідну діяльність професора Ф.С. Цицурна у відновленні академіч-
ного навчання медицини на польських теренах є проблематичним. 
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Палац Сташиця в 50-60-х роках ХІХ сторіччя: Варшавська медико-хірургічна академія

У всякому випадку як свідчить відповідь отримана від «ARCHIWUM 
GŁÓWNE AKT DAWNYCH w WARSZAWIE. CENTRAL ARCHIVES 
OF HISTORICAL RECORDS» вся архівна документація, щодо функ-
ціонування Медико-хірургічної академії у Варшаві у 1857-1861 роках 
втрачена. Вона була повністю знищена пожежами в Архіві народної 
освіти 1939 року при бомбардуванні та 1944 – при придушенні гітле-
рівськими окупантами героїч ного Варшавського повстання.

Глибоко символічними є історія та архітектурні метаморфози 
будівлі  [100], в  якій Федір Степанович заснував медико-хірургічну 
академію та відновив академічне викладання медицини в  Царстві 
Польському. У них як у зеркалі бачимо відображення мережива над-
складних подій, безглуздість політичної кон’юктури, велич, мінли-
вість і невідворотність людської долі. Варшавська медико-хірургічна 
академія була відкрита в приміщенні палацу колишнього Товариства 
друзів науки (в літературі, також зустрічаємо назву – палац Сташиця) 
[101]. Це велична будівля зведена у 1818-1823 роках по проекту італій-
ського архітектора Антоніо Корацці на пропозицію громадського дія-
ча та польського просвітителя Станіслава Сташиця [102]. Побудована 
вона на місці, де в 1620 році за наказом короля Сігізмунда III Вази було 
споруджено каплицю-усипальницю для праху померлого в польсько-
му полоні московського царя Василя Шуйського (та  його соратни-
ків) [103, 104]. Після передачі праху похованих в каплиці на їх батьків-
щину, король Ян II Казимир Ваза в 1668 році передає її домініканцям. 
В 1705 році вони зводять костел, що поглинає каплицю. У 1818 році 
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стається трагедія: ксьондз прямо біля вівтаря здійснює самовбивство. 
У Варшаві починаються заворушення проти окупаційної російської 
адміністрації. Натовпи фанатично віруючих було неможливо розі-
гнати й великий князь Константин Павлович наказує зруйнувати 
костел та каплицю. На їх місці зводиться палац для Королівського 
Товариства друзів науки. Але після польського повстання 1830-1831 
років починаються репресії і Товариство друзів науки ліквідується, 
а в будівлі палацу розміщується управління державної лотереї. Після 
трансформації Варшавської медико-хірургічної академії в медичний 
факультет у палаці Сташиця в 1862 році відкривається 1-ша Варшав-
ська чоловіча гімназія. Вже при ній з 1866 року засновується право-
славний храм св. Кирила та Мефодія. В 1892-1893 роках за проектом 
архітектора Михайла Покровського палац Сташиця перебудовується 
в візантійському стилі й отримує назву трьохпрестольної церкви св. 
мучениці Тетяни Римської (покровительки студентів) [105]. Після від-
новлення незалежності Польщі 
будівлю палацу в 1924-1926 ро-
ках було знову перебудовано за 
проектом архітектора Маріана 
Лалевіча. В 1939-1944 роках па-
лац Сташиця зазнає жахливих 
руйнувань. В  1946-1950 роках 
під керівництвом Петра Бе-
ганьського палац знову успіш-
но відбудовано й сьогодні там 
знаходиться Польська Акаде-
мія Наук. Перед нею красується 

Палац Сташиця в кінці ХІХ сторіччя:  
1-ша Варшавська чоловіча гімназія та трьох-

престольна церкви св. Тетяни Римської

Зруйнована будівля палацу  
Сташиця в 1945 році

Палац Сташиця в сьогодення:  
Польська Академія Наук
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пам’ятник астроному світової величини та слави Миколі Копернику із 
надписом: «Він зупинив Сонце, зрушив Землю» [106]. Цей пам’ятник 
був відлитий іще в 1822 році датським маестро Бертель Торвальдсе-
ном і встановлений у 1830. Пишаємось тим, що у  1491-1494 роках 
М. Коперник студіював астрономію у Краківському університеті у ві-
домого українського вченого Юрія Котермака [107].

Призначення ординарного професора Університету св. Володи-
мира Ф.С. Цицуріна Президентом Варшавської медико-хірургічної 
академії було виключно вдалим: академічне викладання медицини 
в Царстві Польськім було відновлено на належному рівні, а набу-
тий досвід керівника нав чального медичного закладу військового 
відомства підготував Федора Степановича до ефективної рефор-
маторської діяльності у «военном министерстве» імперії.

В 1861 році Ф.С. Цицурін стає неодмінним членом Військово-
медичного вченого комітету Російської імперії, а  вже 8 вересня 
1862 року отримує призначення на посаду директора Медичного 
Департаменту військового відомства [55, 108]. Провальні резуль-
тати Кримської війни показали повну неспроможність військо-
вої медичної служби імперії. Діяльність заснованого ще в березні 
1859 року Комітету по вдосконаленню військово-медичної адмі-
ністрації та військових шпиталів не давала очікуваних результа-
тів. Поступ вперед здійснює очолювана Федором Степановичем 
Особлива комісія [109]. Вона успішно розробляє раціональне по-
ложення про медичну службу та шпиталі військових округів, яке 
отримує 6 серпня 1864 року Височайше затвердження. Це поло-
ження на кінець то забезпечило самостійність і повне виведення 
військових шпиталів із структури військової господарчої служ-
би. Медичну службу в окрузі починає очолювати спеціальний ін-
спектор і тільки йому підпорядковуються начальники військових 
шпиталів. 28 червня 1866 року Ф.С.  Цицурін подає директору 
Канцелярії Військового Міністерства розроблений очолюваним 
ним департаментом проект штатів Головного Військово-Медич-
ного Управління з порівняльною таблицею. У  ньому було кіль-
кісно порівняно особовий склад та оклади утримання чинів Вій-
ськово-Медичного Департаменту і нового Головного управління. 
А  «27  октября 1866  года директоръ Медицинскаго Департамен-
та  Ѳ.С.  Цыцуринъ лично представилъ Д.А.  Милютину (військо-
вий міністр в 1861-81 рр. – авт.) собственныя соображения объ 
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устройстве военно-врачебной части на новыхъ началахъ» [109, 
C.  79]. Дипломатичність, досвід клінічної практики, неймовірна 
працездатність, ретельність і визначний організаторський хист 
Федора Степановича забезпечують успіх здійснюваних ним із 
1862 по 1867 рік на посаді директора департаменту реорганіза-
цій діяльності військової медицини імперії. Дбаючи про кінце-
вий результат реорганізацій він завжди займав компромісну по-
зицію але непохитно «требовалъ, чтобы медицинская часть была 
устроена, какъ самостоятельный и самодеятельный органъ» [109, 
C. 79]. Формально хронологічний перебіг пов’язаних із цим подій 
викладений у IV частині VIII тому історичних нарисів, що видані 
до сторіччя військового міністерства Російської імперії [109]. По-
трібно відмітити й те, що Федору Степановичу (фактично штучно 
коаптованому на управлінський олімп) здійснювати реформуван-
ня військової медицини за відсутності високих покровителів та 
аристократичного походження було не просто. Його стиль орга-
нізаційної роботи грунтувався на системному підході та менталь-
них якостях, які важко сприймались військовими чиновниками 
найвищого рангу. А за умов жорсткої конкуренції «російської» та 
«німецької» партій організаторські намагання Ф.С. Цицуріна час-
то взагалі сприймались не адекватно. Найбільше заважав, як не 
дивно, напрочуд дружній опір цих двох ворогуючих груп упро-

Історичні нариси, видані до сторіччя військового міністерства Російської імперії
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вадженню вже наявного за межами Російської імперії організа-
ційного досвіду роботи військових медичних закладів. Так, навіть 
прогресивний щодо нововведень С.П. Боткін виявляв нерозумін-
ня важливості та визначального значення впровадження раціо-
нальних форм організації роботи в практику медичних закладів 
імперії. У листі до свого брата Сергій Петрович так описує кон-
флікт із Ф.С. Цицуріним під час інспекції останнім терапевтичної 
клініки Петербурзької медико-хірургічної академії. Він зазначає, 
що Федір Степанович, ознайомившись із роботою клініки, яку 
очолював С.П. Боткін, схвально відгукнувся про роботу органі-
зованої там лабораторії й щиросердечно побажав, щоб у подаль-
шому лікарня «дошла до того совершенства, которое оно достигло 
при заграничных клиниках»… і почув від нього у відповідь, що 
в закордонних клініках таких лабораторій немає … [110]. Суттєво 
не змінило ситуації зі сприйняттям професора Ф.С. Цицуріна на 
управлінському олімпі як «чужака» й отримання ним в 1863 році 
звання почесного, а в 1865 році – штатного лейб-медика Імпера-
торського двору та дійсного тайного радника. Тож, після плідної 
діяльності по реформуванню військової медичної служби, 29 січ-
ня 1867 року Федір Степанович отримує призначення управителя 
придворною медичною частиною Імператорського двору й успіш-
но очолює її аж до 1882 року.

Перший в Росії військовий шпиталь (Москва, Лефортово)
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Виконуючи велику організаторську роботу, Федір Степа-
нович завжди залишався популярним практикуючим лікарем. 
Професор Ф.С. Цицурін разом із лейб-медиками С.П. Боткіним 
та Є.І.  Богдановським 1 березня 1881 року надає невідкладну 
медичну допомогу смертельно пораненому імператору Олексан-
дру ІІ. Його підпис стоїть під протоколом посмертного розтину 
тіла імператора [111]. Власне, його записи про останні хвилини 
життя Олександра ІІ разом із «посмертною скринькою» імпера-
тора, фрагментами його мундира та карети, висадженої в  пові-
тря терористами-народовольцями, були представлені 28 жовтня 
2005 року у  Військово-історичному музеї артилерії, інженерних 
військ та зв’язку (найстаріший військовий музей Росії) на вистав-
ці «Спецназ проти терору».

Незважаючи на службову завантаженість, професор Ф.С. Ци-
цурін бере активну участь у роботі Товариства російських лікарів 
у Санк-Петербурзі, виступає із доповідями та друкує наукові праці 
з актуальних питань внутрішньої медицини та організації науко-
вої роботи військових лікарів [109]. Він – почесний член багатьох 
науково-лікарських товариств не тільки в Російській імперії, а й за 
кордоном [50]. Своїм лікарським і науково-педагогічним досвідом 
він щедро ділиться зі світом! Серед його останніх друкованих робіт 
такі [109]: «Жагра, Епісиm sive роlурогиs bеtиlаe, Вiгхeпsсhvamm, 
прот. Засѣд. Общ. русск. врачей въ С. – Пб. 1861-62 гг., стр. 312; 
Желѣзистая гуттаперча, тамъ-же, стр. 334; О мiазмѣ перемежаю-
щейся лихорадки, тамъ-же, стр. 431; Чесотка и ея леченiе, тамъ-
же, 1862-63 гг., стр. 403; О леченiи цынги и глазныхъ болезней Кав-
казскими ключами, Военно-Мед. Журналъ 1878 г., ч. 131, VI, 38-41; 
О соисканіи военными врачами преміи за представленныя сочи-
ненія. Предложеніе Ѳ.С. Цыцурина, тамъ-же, 1866 г., ч. 96; О холе-
ре въ Парижѣ, Труды Общ. русскихъ врачей въ С. – Пб. 1884-85 г. г., 
в. I, стр. 62».

Закономірно викликає здивування наявна в літературі [11, 109] 
думка: «Научная дѣятельность его (Ф.С. Цицуріна – авт.) не была 
замѣчательна, какъ и  у  громаднаго большинства современныхъ 
ему русскихъ профес соровъ». Також, не можна погодитись й із 
задекларованою в  літературі загальною кількістю 15 його друко-
ваних робіт [11]. Тільки виявлений нами перелік наукових публі-
кацій Федора Степановича перевищує 20, а  з’ясувати кількість 
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статей, що стосувались життя університету (організації педаго-
гічного процесу та безпосередньо викладання терапії) сьогодні на 
жаль вже не є можливим. Зрештою, у ХІХ сторіччі перелік друко-
ваних робіт професорів клініцистів (і не тільки «русскихъ») тільки 
в найкращому випадку сягав двох-трьох десятків. У той час займа-
тись популяризацією своїх досліджень було не прийнято, а кожна 
друкована праця знаменувала собою щось принципово нове у на-
уковому поступі. А щодо «замѣчательности» наукової діяльності 
професорів у Російській імперії в середині ХІХ сторіччя, то вона 
власне й полягала в здатності узагальнити передовий досвід євро-
пейської науки й впровадити в науково-педагогічний процес вже 
зас нованих університетів методології дослідного пізнання. Науко-
во-педагогічна діяльність першого київського професора-терапев-
та Ф.С. Цицуріна в цьому відношенні є феноменально унікальною. 
Він не тільки блискуче узагальнив досягнення дослідного пізнання 
в медицині на середину ХІХ сторіччя, але й системно визначивши 
їх значення для клінічної конкретики проголосив відлік природ-
ничо-наукової епохи медицини.

Успішна діяльність Федора Степановича в  післякиївський 
період беззаперечно свідчить про те, що управлінський апарат 
Російської імперії в його особі отримав талановитого та ефектив-
ного організатора військової медичної служби. А от вітчизняна 
медична наука втратила визначного вченого-клініціста та педа-
гога. Зрештою, доля першого київського професора-терапевта 
Ф.С. Цицуріна є типовою долею синів бездержавних народів. Він 
лишень повторює планиду своїх великих співвітчизників-попе-
редників Георгія Дрогобича (Юрія Котермака) [107, 112], Єпіфа-
на Славинецького [113], Н.М. Амбодика-Максимовича, М.М. Те-
реховського, Д.С.  Самой ловича, О.М.  Шумлянськогота [114] та 
багатьох-багатьох інших [115], що зробили свій вагомий внесок 
у  становлення світової медицини, працюючи за межами Украї-
ни. Як організатора системи охорони здоров’я, його доля є дуже 
схожою на долю ще одного видатного українця – академіка Івана 
Яковича Горбачевського [116].

Незаангажований аналіз творчого шляху першого київського 
професора-терапевта Ф.С. Цицуріна засвідчує й те, що він був не 
тільки засновником першої кафедри терапії та основоположником 
викладання внутрішньої патології на медичному факультеті Київ-
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ського університету св. Володимира, але й заклав основи плідної 
організації системи медичної освіти на базі клінічної медицини. 
Він заснував Київську школу терапевтів та прогресивну традицію 
викладання медицини на основі інтеграції здобутків медичної на-
уки в Європі та кращих її надбань у Російській імперії. Власне, та-
кий підхід і створив благодатний грунт для становлення Київської 
школи внутрішньої медицини і заклав надійний фундамент для її 
розквіту в кінці ХІХ на початку ХХ сторіччя. Його внесок у від-
новлення академічного викладання медицини в Польщі та рефор-
мування військової медицини Російської імперії в другій половині 
ХІХ сторіччя є визначним. Cвою життєву звитягу Федір Степано-
вич Цицурін закінчив 19 грудня 1895 року в Петербурзі [117].
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КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА – НАСТІЙНА ВИМОГА  
ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ

Федір Степанович Цицурін був дитиною свого часу, тож щоб 
усвідомити звитягу здійсненого ним для становлення клінічного 
викладання медицини потрібно відчути дух тієї епохи та зрозуміти 
її історичну конкретику. Власне, клінічна медицина є вагомим здо-
бутком європейської цивілізації епохи Нового часу, що почав свій 
відлік на межі ХV-XVI сторіччя. У загальноцивілізаційному вимірі 
її заснування є логічним етапом еволюційного розвитку емпірич-
них здобутків медицини стародавніх цивілізацій, Середніх віків й 
епохи Відродження. Її становлення безпосередньо відбувається на 
основі оганізаційної структури європейської університетської ін-
ституції саме в  період трансформації останньої із «докласичної» 
форми в «класичну» у другій половині ХVII сторіччя. Російської ім-
перії в цей період на карті світу іще взагалі не існує, а говорити про 
університети в  Московському князівстві (державі) не доводиться. 
Тим часом, започаткований в Європі на кінець епохи Середньовіч-
чя культурно-філософський рух Ренесансу (фр. renaissance – відро-
дження) створює підгрунтя для натуралістичного розуміння світу 
та здійснення системно-глибинних перетворень у всіх сферах люд-
ського буття. В такій специфічній галузі людської діяльності як ме-
дицина це призводить до революційних змін.

У XVI-XVIII сторіччях так звані «медичні системи» [алхімія, 
ятрохімія та ятрофізика, анімізм (Ґ. Шталь) і «динамічне вчення» 
(Ф. Гофман), «нервовий принцип» (В. Каллен) і так званий «бро-
унізм» (Дж. Броун), «тваринний магнетизм» (Ф. Месмер) і безліч 
інших найрізноманітніших популярних гіпотез, теорій і підходів] 
загалом відігравши вже свою важливу роль у боротьбі зі схоласти-
кою остаточно визначають необхідність утвердження в медицині 
принципу дослідного пізнання. Але застосування здобутків лю-
бої із «медичних систем» безпосередньо в лікувальній справі так 
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і залишається terre inconnue. Про їх ефективне та оптимальне за-
стосування в лікарській практиці іще не могло бути й мови. Тож, 
упровадження в  лікувальну справу якісного системного аналізу 
стає настійною вимогою часу.

Оскільки мислення лікаря біля ліжка хворого й хід думок екс-
периментатора й теоретика-натураліста (фізика, хіміка чи біолога) 
мають суттєві відмінності, то воно цілком справедливо отримало 
спеціальну назву «клінічного». Основним завданням клінічного 
мислення є визначення та належне забезпечення раціональності 
лікувального процесу. Відтак, власне впровадження його філосо-
фії та методології в лікарську справу і стало визначальним для по-
дальшого поступу медицини. Уже з позицій сьогоднішнього дня 
зауважимо, що незважаючи на весь науково-технічний прогрес, 
кінцевий успіх у наданні медичної допомоги визначає загалом не 
рівень суто теоретичних знань, а  так зване лікарське мистецтво 
(унікальне поєднання знань і клінічного мислення, інтуїція, чут-
тєвий фактор, дотримання принципів деонтології та милосердя, 
красномовство, спостережливість, віртуозне володіння практич-
ними навичками, ретельний аналіз лабораторно-інструменталь-
них методів тощо). Оскільки підготувати фахового інтерніста без 
його становлення на засадах клінічної медицини є неможливим, то 
її заснування постало нагальною проблемою.

Ідеологічною основою заснування та розвитку клінічної меди-
цини стала закладена у  XVII-XVIII сторіччях Ф.  Беконом, Р.  Де-
картом, Б.  Спінозою, Ґ.  Лейбніцем, І.  Ньютоном і Г.  Сковородою 
філософія природознавства Нового часу (союз філософії з приро-
дознавством і медициною, дослідне знання, експеримент, індук-
тивний метод). Загалом уся наука Нового часу гостро потребувала 
відокремлення наукових висновків від здогадок і метафізичних 
систем. Але особливо це було актуальним для медицини тієї епо-
хи  – остання навіть не відповідала загальній тенденції розвитку 
тогочасного природознавства. Лікувальна справа потребувала 
безвідкладної заміни безплідного теоретизування неупередженим 
спостереженням біля ліжка хворого. За цього саме впроваджен-
ня методології клініко-описового (науково-емпіричного) пізнання 
в лікарську практику відкривало реальний шлях до накопичення 
та систематизації наукових фактів, які були необхідними для ста-
новлення клінічної медицини.
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Раніше від своїх су-
часників усвідомив ви-
могу часу у  впроваджен-
ні науково-емпіричної 
методології випускник 
Оксфордського універ-
ситету Томас Сіденгам 
(Thomas Sydenham, 1624-
1689). Цей «англійський 
Гіппократ» не мав кафе-
дри і навіть звання про-
фесора, не створив жод-
ної «медичної системи» 
або наукової школи, не зробив відкриттів у  хімії чи анатомії. Та 
й доктором медицини він став тільки в 1676 році (йому тоді було 
вже 52 роки) за твір «Медичні спостереження за гострими хворо-
бами». Однак його вплив на світогляд і думки лікарів того часу був 
неймовірним. Відомий фундатор клінічної медицини професор 
Лейденського університету Герман Бургаве, вимовляючи його ім’я 
з кафедри, незмінно знімав професорську шапочку. Т.  Сіденгам 
став першим представником лікувальної медицини, який із ви-
нятковим успіхом застосував у лікарській практиці дослідне піз-
нання для накопичення та систематизації наукових фактів. Вірту-
озно використовуючи його, він ефективно запроваджує в клінічну 
медицину методологію клініко-описової наукової емпірики. Цей 
напрямок став найбільш продуктивним для клінічної медицини 
протягом всього наступного XVIII сторіччя, у його руслі перебу-
вають її основні тогочасні досягнення. Для прагматичних лікарів 
здобутки Т. Сіденгама визначали правильність зайнятої ним по-
зиції та відмови від будь-яких теоретичних спекулятивних й од-
нобічних побудов на користь неупередженого спостереження біля 
ліжка хворого.

Вдале застосування клініко-описової методології дозволило 
Томасу Сіденгаму здобути багато пріоритетів в області приватної 
патології й терапії. До них належать: виділення з групи гострих 
лихоманок із висипаннями скарлатини й ретельний опис її ознак; 
визначення подагри як самостійного захворювання та, знову ж, 
класичний опис гострого подагричного артриту; піонерське ви-

«Англійський Гіппократ» Томас Сіденгам
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вчення ревматизму тощо. Його описи клінічної картини захво-
рювань є неперевершеними. Так, через два століття знаменитий 
французький терапевт А.  Труссо, використавши опис клінічної 
картини та лікування подагри за Т.  Сіденгамом (останній сам 
страждав на неї), захоплено відзначив: «Як мало залишилося ро-
боти після нього!». Цей «англійський Гіппократ» чітко розрізняв 
гострі та хронічні хвороби й влучно стверджував, що «гострі – від 
Бога, хронічні – від нас самих». Він був противником поліпрагмазії 
та зловживання ліками взагалі й разом із тим шукав специфічні 
засоби проти кожної хвороби. Це його лікарський авторитет спри-
яв тому, що кора хінного дерева отримала широке застосування 
в  європейській медицині як засіб проти малярії. Він пропагував 
застосування заліза при анемії, ртуті – при сифілісі, говорив про 
користь тривалого перебування на свіжому повітрі при сухотах, 
увів лікувальний метод охолодження при лихоманці. «Настоянка 
Сіденгама» – опій із додаванням кориці, гвоздики й шафрану – ко-
ристувалася великим і тривалим успіхом.

Методологію клініко-описової наукової емпірики дозволила 
послідовникам Томаса Сіденгама вже в XVII столітті закласти на-
дійний фундамент для заснування клінічної медицини. Серед його 
послідовників італійці – Джованні Ланчізі (Giovanni Maria Lancisi, 
1654-1720), якому належать класичні праці з хвороб серця та го-
ловного мозку і професор теоретичної, а  потім і практичної ме-
дицини, ректор Падуанського університету Бернардіно Рамацціні 
(Bernardino Ramazzini, 1633-1714), який заклав наріжний камінь 

Джованні Ланчізі та його наукова робота  
про анатомо-фізіологічні прояви  

захворювань серця

Бернардіно Рамацціні й титул 
його монографії «Міркування про 

хвороби ремісників»
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у  фундамент майбутнього наукової клініки професійних хвороб 
(він автор «Міркувань про хвороби ремісників», 1700). Важливими 
науково-емпіричними здобутками медицини є й досягнення його 
вітчизняних послідовників  – Річарда Мортона (Richard Morton, 
1637-1698) – автора монографії про легеневі сухоти) й лікаря-не-
вролога та анатомома Томаса Вілліса (Thomas Willis, 1621-1675), 
який описав солодкий смак сечі як ознаку цукрового діабету.

Клінічна медицина є поняттям узагальненим і дуже широким, 
а  її розмежування з іншими галузями медицини  – досить умов-
ним. Але їй властива одна фундаментальна особливість. Клінічна 
медицина потребує специфічного простору, в якому могли б ор-
ганічно поєднуватися три види діяльності: лікування хворих, на-
вчання студентів чи лікарів і наукові дослідження [118, 119]. Назва 
такого простору – клініка, й у сучасному розумінні – це лікуваль-
но-науково-освітній заклад (такий не потрібно плутати з сучас-
ними клініками-назвами різноманітних, здебільшого невеликих, 
приватних лікувальних закладів). Увесь навчальний процес у лі-
кувально-науково-освітньому закладі має характер клінічного ви-
кладання. Це значить, що після неодмінно успішного проходжен-
ня курсу теоретичних медичних дисциплін студенти (або лікарі, 
які проходять спеціалізацію чи стажування) не тільки слухають 
лекції, які супроводжуються демонстрацією хворих, а й беруть ак-
тивну та відповідальну участь в огляді й розборах хворих, нічних 
чергуваннях, операціях, самостійно курують хворих тощо. В осно-

Монографія Річарда Мортона 
 «Фтизіатрія»

Світлина та фронтиспіс до трьох-
томної праці Томаса Вілліса «Критичні 

медико-філософські зауваження»
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ві наукової роботи в  клініках лежить методологія спостережень 
та досліджень і сповідування аксіоми про те, що природу можна 
пізнати тільки шляхом накопичення дослідних знань, а  суто те-
оретичні міркування й посилання на авторитети в  цьому відно-
шенні є недостатніми. Наявність клініки є однією з основних умов 
становлення наукової клінічної школи. Звичайно ж, творились ці 
специфічні структури за конкретних історичних реалій, і в цьому 
процесі було все, що властиво взаємодії спільноти людей: злети й 
падіння людського духу, спадкоємність і протистояння традицій, 
відсутність взаємопорозуміння, велич гідності та нікчемність і об-
меженість, взаємопідтримка, радість відкриттів і гіркота невдач 
[48, 120, 121]*. Повноцінне творення клінічного простору стало ло-
комотивом подальшого поступу медицини. Постання клінік і клі-
нічних шкіл дозволило подолати цілком очевидний і, здавалось, 
такий нездоланний розрив між науковим дослідно-експеримен-
тальним методом і мисленням натураліста й тогочасними рутин-
ними можливостями обстеження хворого та лікарським мислен-
ням. Організаційне вирішення проблеми заснування клінічної 
медицини починається із творення клінік в європейських універ-
ситетах у з другій половині ХVII сторіччя. Історична конкретика 
цього величного процесу така.

Власне, освітня інституція «університет» (лат. universitas – «су-
купність») – автономний вищий навчальний заклад, є величним до-
сягненням європейської спільноти. За часів Середньовіччя, у пері-
од заснування цехів (станових об’єднань ремісників), можновладці 
як із релігійної, так і світської влади погоджуються на створення 
і привілейованих наукових корпорацій викладачів, і спудеїв. Нау-
кові корпорації отримують широку академічну автономію (окреме 
самоуправління та власну юрисдикцію). Їх творення стає визна-
чальним кроком у набутті людством ефективного інструменту для 
використання наукової методології у  своєму поступі, що гармо-
нічно поєднує соціальні функції з принципами внутрішньої орга-
нізації. На сьогоднішній день universitas magistrorum et scholarum 
(лат. – об’єднання вчителів та учнів) пройшов не простий шлях від 
«докласичної» моделі університету ХІ століття до «посткласичної» 
ХХІ і виявився виключно вдало та гнучко структурно-організа-
* Дані, що подаються в цьому розділі про славетні постаті, які зробили вагомий внесок в становлення 
клінічної медицини, є загальновідомими та детально викладені хоча б і в зазначених джерелах. Щодо 
нових чи інших даних, то далі вказуються безпосередні джерела, які їх містять.
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ційно вибудованим. За цього, майже тисячолітнього шляху, по-
вноцінність університету та присвоюваних ним наукових ступенів 
і вчених звань незмінно гарантується його академічною свободою. 
Усі інші різновиди освітніх установ (різні спеціалізовані та виховні 
навчальні заклади, Королівські академії наук тощо) виявляться не 
такими досконалими. Творилися вони на інших засадах і відповід-
но до конкретних завдань, тож і не змогли стати універсальним 
інструментом використання наукової методології в загальноциві-
лізаційному поступі. То ж, власне, введення викладання клінічної 
медицини в університетській інституції створило належні переду-
мови вже до переходу від клінічної емпірії до наукового розвитку 
медицини.

Історичне тло впровадження клінічної медицини в практику 
університетів Європи ХVIІ-XVIIІ сторічь творилось надскладни-
ми змінами в  соціальному та духовному житті людської спіль-
ноти, усією сукупністю процесів Реформації, Контрреформації й 
поділу університетського простору на протестантську, католиць-
ку та православну частини. Конфесіоналізація університетів та 
академій призводить до жорсткої конкуренції між ними. У  цій 
конкуренції можна було вистояти тільки ставши на шлях подаль-
шого вдосконалення. А на рубежі ХVII сторіччя система органі-
зації університетської середньовічної привілейованої наукової 
корпорації вже явно не відповідала вимозі часу. «Докласичний» 
університет з інструменту підвищення загальної культури та на-
укового розвитку суспільства перетворюється на повністю за-
криту корпорацію, де кафедра успадковується з покоління в по-
коління в межах однієї «професорської 
родини». Яскравим свідченням кризи 
стає зміна самооцінки вчених титулів 
у  самому університетському середови-
щі, а їх отримання численними неуками 
викликає відверте глузування. У  XVII 
сторіччі спостерігається значне «пере-
виробництво» академічних титулів без 
соціального запиту та перетворення їх 
на об’єкт купівлі-продажу. Такий стан 
речей та спадкоємність «сімейних про-
фесорських династій» за середньовіч-
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ним цеховим принципом не мала жодного стосунку до розвитку 
науки й досягнення належної ефективності освітнього процесу. 
Тож, у середині ХVII – на початку ХVІІІ сторіччя освітній про-
цес в університетах перестає відповідати науковій актуальності, 
а його основою стає проста (і за цього не завжди якісна) передача 
корисних для майбутньої служби знань. Престиж університетів 
як центрів просвітництва невпинно падає. Активна наукова ді-
яльність переміщується в Академії, що засновуються та функці-
онують за заступництва можновладних суверенів. За умов, коли 
держава дедалі більше намагається взяти під контроль вищі на-
вчальні заклади, сукупність усіх цих процесів дає поштовх модер-
нізації університетів (спочатку, більшою мірою протестантських, 
а згодом і католицьких). Викликана процесами модернізації якіс-
на трансформація університетів у кінцевому результаті призво-
дить до становлення їх «класичної» моделі. Наукова корпорація 
при «класичній» моделі університету перебуває на утриманні 
держави, контролюється нею, але зберігає академічну свободу. 
Ось за таких обставин у протестантських університетах і запо-
чатковується очищення науки від догм і перехід від процесу пе-
редачі знань до наукового викладання. І це був важливий крок до 
творення належних передумов для започаткування і клінічного 
викладання та формування клінічного мислення.

Увесь цей період (ХІІІ-ХVIIІ століття) східні терени Європи ви-
конують роль щита й самовіддано захищають її від золотоордин-
ської та московської експансії. Трагізм становища наших теренів 
полягав у тому, що одночасно вони 
ще й потерпали від постійних спроб 
експансії латинізації та полонізації. 
Зрозуміло, що за таких умов їх на-
вчальні заклади (братські школи, 
колегії, академії), засновані на тра-
диціях східного обряду в  цілком 
порівнювальний період із першими 
католицькими осередками просвіт-
ництва (а то й раніше – Київська ака-
демія, відкрита Ярославом Мудрим 
при Софієвському соборі іще в 1037 
році [122, 123]), не могли ні набути 

Мозаїчний образ Божої Матері 
Оранти у внутрішньому просторі 

Київського Собору Святої Софії
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повноцінного статусу «докласичної» наукової корпорації, ні тим 
більше трансформуватись у «класичну» модель. Тож можливість за-
провадження в них клінічної медицини була цілком виключена.

Закономірно, що саме на медичному факультеті протестантсько-
го університету в Лейдені в 1597 році засновується один із перших 
в Європі анатомічних театрів, а вже починаючи з другої половини 
ХVII століття в  ньому  ж уперше започатковується й викладання 
клінічної медицини. Засновником впровадження клінічного ви-
кладання є сучасник Томаса Сіденгама, голландський лікар, фізіо-
лог, анатом і хімік Франциск Сільвій (1614-1672). У літературі також 
можна зустріти варіанти його призвіща латинською  – Franciscus 
Sylvius, французькою – François Du Bois та німецькою – Franz De Le 
Boë. Він народився в Німеччині в протестантській сім’ї французь-
ких емігрантів і був практикуючим лікарем, а  професором прак-
тичної медицини в  Лейденському університеті став в  1658 році. 
В  історії медицини він також відомий як автор класичних робіт з 
анатомії центральної нервової системи та один із родоначальників 
(слідом за Парацельсом і Я.Б. ван Гельмонтом) ятрохімії. Йому на-
лежить опис горбків у легенях при сухотах. Але його найважливіше 

Собор святої Софії – Премудрості Божої в Києві (заснування в 1017-1037 рр.)
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досягнення  – заснування клінічного викладання. Саме Франциск 
Сільвій повністю реформував навчання в уже існуючій на той час 
при Лейденському університеті клініці й перетворив її на визна-
ний центр підготовки європейських лікарів. Суть здійсненої ним 
реформи навчання полягала в запровадженні активної участі слу-
хачів у клінічному розборі біля ліжка хворого. Він вимагав стави-
тися до хвороби як до процесу, що потребує спостереження за його 
динамікою, а присутність при розтині тіл померлих хворих вважав 
обов’язковою. Таким чином, іще в  другій половині ХVII сторіччя 
Франциск Сільвій засновує клінічне викладання й закладає основи 
клініко-анатомічних порівнянь.

Протягом усього ХVIII cторіччя клінічна медицина здійснює під 
науково-емпіричним стягом 
непростий, але переможний 
шлях свого становлення. Він 
закінчується повною рефор-
мою викладання медицини 
в  європейських універси-
тетах. Найбільш яскравою 
постаттю в  історії клінічної 
медицини першої полови-
ни XVIII століття був уже 
згаданий Герман Бургаве. 
Професор Лейденського уні-
верситету Herman Boerhaave 

Найстаріший у Нідерландах Лейденський  
університет на початку ХVII cторіччя

Франциск Сільвій

Герман Бургаве і титул написаного ним 
в 1709 році знаменитого підручника  

«Засади медицини»
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(1668-1738) був голландським лікарем, хіміком і ботаніком. У кож-
ній із цих галузей знань він заслужено користувався європейської 
славою. Його класичні праці («Афоризми», 1709; «Підстави хімії», 
т. 1-2, 1732 та ін.) довго залишалися настільними посібниками ліка-
рів, викладачів, студентів у багатьох країнах. За допомогою еклек-
тичного набору ятрохімічних (учення про дискразію) та ятрофі-
зичних уявлень він поєднує анатомо-фізіологічні та інші відомості 
наукового характеру. Проте, в  клінічній діяльності він був справ-
жнім послідовником «англійського Гіппократа» Томаса Сіденгама й 
наголошував примат досвіду лікувальної практики над будь-якими 
теоріями. Це він увів у клінічну медицину докладні записи історій 
хвороби й такі засоби обстеження хворого, як термометр і лупу. 
Його ім’я носить описаний ним у 1724 році синдром спонтанного 
розриву стравоходу [124]. Він, згідно із сучасними уявленями, ство-
рив першу в історії клінічної медицини наукову школу. Серед його 
численних учнів – видатні лікарі з різних країн (Ж. Ламетрі, А. Гал-
лер, Д. Прінгл, Г. ван-Світен, А. де Гаен, Ніколас Бідлоо та інші).

Реформа медичної освіти, яка в кінцевому результаті й призве-
ла до широкого впровадження клінічного викладання в європей-
ських університетах, безпосередньо пов’язана з ім’ям учня та най-
ближчого співробітника Г. Бургаве – Ґерарда ван Світена (Gerard 
van Swieten, 1700-1772). У тогочасній протестантській Голландії він 
як католик не міг претендувати на місце наступника на кафедрі 
свого вчителя в Лейденському універ-
ситеті й, прийнявши пропозицію ерц-
герцогині Марії-Терезії, у  1745  році 
переїхав до Відня. Головну наукову 
працю ван Світена «Коментарі до афо-
ризмів Бургаве при розпізнанні та лі-
куванні хвороб» (т.  1-6, 1742-1776) із 
цінними спостереженнями з питань 
медичної казуїстики й терапії пере-
кладено на багато європейських мов. 
Зокрема, там описано атрофію м’язів 
кінцівок при свинцевих коліках та 
афазію, висловлено припущення, що 
спинний і продовгуватий мозок – міс-
це епілептичного розряду, рекомендо- Ґерард ван Світен
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вано застосування хіни для блокування больових нападів при не-
вралгії трійчастого нерва й розчину сулеми всередину (так звана 
«рідина Ван-Світена») при сифілісі тощо. У Відні він одночасно ви-
конував обов’язки лейб-медика, керівника медичного факультету 
Віденського університету та Віденської академії наук і, фактично, 
очолював усю медичну галузь Австрійської імперії. Уміло вико-
ристовуючи отримані ним широкі повноваження, він повністю 
перебудував викладання медицини й цілком підпорядкував його 
меті підготовки практикуючого лікаря. То ж Ґерард ван Світен за-
провадив повну переорієнтацію навчання на підготовку й випуск 
фахівця, який не тільки має знання доктора медицини, а й володіє 
практичними навичками та є готовим до лікувальної практики. 
Для цього при університеті було відкрито клініку (а також бота-
нічний сад і хімічну лабораторію) і переобладнано анатомічний 
театр. Курс практичної медицини в  університеті вводиться як 
обов’язковий і його викладання для студентів здійснюється безпо-
середньо біля ліжка хворого. Також було встановлено сувору по-
слідовність викладання предметів із допуском до занять у клініці 
тільки після успішних етапних іспитів із теоретичних дисциплін і 
введено практичне випробування випускників у міській лікарні.

Реалізація задуманої й очоленої Ґе-
рардом ван Світеном реформи великою 
мірою пов’язана з діяльністю ще одного 
учня Бургаве – Антона де Гаена (Anton de 
Наёn, 1704-1776). Останній в 1754 р. був 
запрошений ван Світеном із Голландії на 
посаду професора патології та практич-
ної медицини й директора клініки Віден-
ського університету. Де Гаен – «клініцист 
Божою милістю» – був переконаним при-
хильником гіппократизму, зневажав усі 
теоретичні «системи» і довіряв тільки лі-
карському досвіду. Це завдяки йому в клі-
нічному викладанні замість демонстрації 
медичних «курйозів» почали переважати 
розбори пацієнтів із типовими формами хвороб. З його ініціативи 
почав здійснюватись тематичний підбір пацієнтів і самостійне об-
стеження їх студентами. У результаті реформи Віденський універ-

Антон де Гаен
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ситет першим в історії медичної освіти став безпосередньо готува-
ти лікарів і, відповідно, давати не лише базові природничо-наукові 
знання в галузі медицини, а й практичні навички лікарської спра-
ви в належному обсязі. Важливим є те, що в клініці Віденського 
університету, яка перетворилася на новий провідний центр під-
готовки та вдосконалення європейських лікарів (Лейденський уні-
верситет у  другій половині ХVIII cторіччя втрачає свої позиції), 
уже були повно представлені всі три складові клінічної установи. 
Поряд із навчальним і лікувальним процесами там виконувались і 
систематичні наукові дослідження, в яких брали участь найбільш 
здібні студенти. Здійснювалось ретельне фіксування клінічних 
спостережень і клініко-анатомічних кореляцій, вивчались діагнос-
тичні можливості термометрії (уведеної ще Бургаве) та апробову-
вались нові способи лікування. Також в 1758 році де Гаен почав ви-
давати щорічник, який відображав клінічний досвід і результати 
наукових досліджень й слугував важливим джерелом фахової ін-
формації для лікарів різних країн Європи. За такої творчої обста-
новки й відбулось становлення «старої віденської школи». Цілком 
закономірним є те, що саме один із вихованців цієї школи в другій 
половині XVIII сторіччя здійснює прорив і рішуче розширює того-
часні рутинні можливості об’єктивного дослідження хворого.

Говорячи про долю голов-
ного лікаря Іспанського вій-
ськового шпиталю у Відні Лео-
польда Ауенбруґґера (Leopold 
Auenbrugger, 1722-1809) щи-
рий та яскравий дослідник 
історії медицини лікар-прак-
тик Микола Ларінський [48] 
справедливо відмічає: « … 
його біографія перетворилася 
майже на легенду та підтвер-
джує давно висловлену думку, 
що «чим далі в  минуле, тим 
слабкіші й мінливіші контури 
біографічного малюнка, тим 
більше сумнівів у  достовір-
ності свідчень і документів» 

Леопольд Ауенбруґґер на фоні будинку 
в Граці, в якому він народився,  

й титулу його історичної монографії
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… Який факт його біографії не взяти, усюди невизначеності й різ-
ночитання». То ж, грунтуючись на ретельному аналізі літератури 
[47,48, 125-133] викладемо версію біографії цього геніального ви-
хованця «старої віденської школи».

У 1761 році Л.  Ауенбруґґер латинською мовою публікує свою 
епохального значення працю «Новий спосіб за допомогою висту-
кування грудної клітки людини виявити приховані всередині гру-
дей хвороби». Це був підсумок його багаторічних ретельних клі-
нічних спостережень і порівнянь із даними розтинів, що містив і 
обґрунтування, і методичну розробку перкусії. Його вчителями Ґе-
рардом ван Світеном та Антоном де Гаеном вона була категорично 
відкинута як маніпуляція, що «не гідна лікаря». То ж вважається, 
що сучасниками це величне відкриття було відкинуте й висміяне. 
Хоча, очевидно, так однозначно стверджувати не можна, оскільки 
в Леопольда Ауенбруґґера були і свої прихильники, і послідовни-
ки. У всякому випадку інший знаменитий учень Г. Бургаве профе-
сор Геттінгенського університету Альбрехт Галлер (Albrecht Victor 
von Galler) називав його відкриття «важливим» поступом вперед. 
А після того як учень та наступник Ван-Світена А. Штерк запро-
сив на посаду де-Гаена (директора клініки Віденського університе-
ту) М. Штолля (Maximilian Stoll), який був палким прихильником 
запропонованого способу вистукування грудної клітини, Л.  Ау-
енбруґґер стає офіційним консультантом університетської кліні-
ки. За цього, потрібно наголосити, що саме відсутність в  автора 
епохального винаходу можливості заснувати власну школу інтер-

ністів і не дала йому можливості 
популяризувати свій метод фізи-
кального дослідження та належ-
ним чином широко впровадити 
його у клінічну практику.

Також, вважається що доля 
Л. Ауенбруґґера є глибоко трагіч-
ною. Це зовсім не так. Леопольд 
Ауенбруґґер був щасливим в осо-
бистому житті. Його дві чудо-
ві дочки Катаріна-Франциск та 
Маріанна-Анна були успішними 
в музичному мистецтві. Їх музи-Леопольд Ауенбруґґер із дружиною 

Маріанною Прістерберг
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кальним талантом захоплювався сам Леопольд Моцарт.  Про рі-
вень соціального стану родини Ауенбруґґерів говорить факт, що 
вчителями їхніх дочок були відомі маестро композитори Й. Гайдн 
та А. Сальєрі. Більше того, Леопольд і Вольфганг Амадей Моцерти 
(батько й син), Й. Гайдн, А. Сальєрі часто бували на недільних му-
зичних сніданках у будинку Ауенбруґґерів. Сам Леопольд Ауенб-
руґґер був музикознавцем і, навіть, в 1775 році написав лібретто 
до комічної опери А. Сальєрі «Сажотрус». Очевидно й те, що його 
музичні здібності (винятковий слух дозволяв розрізняти нюанси 
перкуторного тону) великою мірою і посприяли винаходу способу 
вистукування грудної клітки.

В 1762 році Л.  Ауенбруґґер після об’єднання Іспанського вій-
ськового та шпиталю Святої Трійці йде у  відставку із щорічною 
пенсією в  200 флоринів. При цьому він відмовляється від пре-
стижної посади гофмедика Марії-Терезії та широко займається 
приватною практикою. В 1780 році він неуспішно балотується на 
посаду декана медичного факультету Віденського університету. 12 
листопада 1783 року цісар Йосип  II дає Леопольду Ауенбруґґеру 
шляхетський титул, а в 1796 році медичний факультет удостоює 
його почесного звання «Запрошений екзаменатор» (заслужений 
професор).

В останні роки життя Ауенбруґґерівр був забутий. Під час війни 
з Наполеоном Австрія зазнає жорстокої поразки, а  його рідний 
Грац окуповують. У  1804 року подружжя Ауенбруґґеріврів спра-
вило «золоте» весілля, а 14 квітня 1807 померла любима дружина 
Маріанна. В останні роки Леопольд Ауенбруґґерівр важко хворіє 
і не має ніяких свідчень про те, що він хоч щось знав про тріумф 
своєї перевиданої в 1808 році із широкими коментарями Корвізара 
монографії. Не доживши три з половиною роки до свого 90-річчя 
він, згідно із записом в книзі реєстрації смертей Віденського магі-
страту, помирає 18 травня 1809 року від «старечої слабкості» в бу-
динку своєї дочки (Wien, Neuer Markt, 9). Творче життя першовід-
кривача методу перкусії започатковує звитяжну й таку непросту 
сторінку історії клінічної медицини з багатьма зоряними іменами 
так і не сприйнятих колегами-сучасниками сподвижників клініч-
ної медицини – від Р. Лаеннека та І. Земмельвайса до Ф. Цицуріна 
та В. Образцова, яка, без сумніву, продовжує писатись і героями 
нашого часу.
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У величному процесі європейського розвою клінічної медици-
ни беруть участь і українські терени [134-136]. У Галицькій Русі, 
яка після першого поділу Польщі ввійшла до імперської Австрії 
як Королівство Галичина, імператриця Марія Терезія декретом 
від 22 грудня 1772 року започатковує систему медичної служби та 
медичної освіти. Спочатку були вирішені кадрові питання. Кра-
йовим протомедиком Галичини й професором було призначено 
вихованця Віденського університету доктора медицини Анд рея 
Крупинського. Доктор медицини Йоганн Спавенті отримав по-
саду провінційного протомедика і професора, а три магістра ме-
дицини Йоганн Вальц, Франц Огессер та Антоні Кремлер стали 
крайовими хірургами та акушерами, а також ад’юнктами. Тим же 
декретом було передбачено відкриття у  Львові медичного коле-
гіуму. Система медичної служби та освіти на західноукраїнських 
землях творилась безпосередньо на засадах, розроблених лейб-
медиком імператриці, професором Віденського університету Ге-
рардом ван Світеном. На клопотання крайового протомедика 
Галичини А. Крупинського губернатор граф Антоні Перген 20 бе-
резня 1773 року видав розпорядження, згідно з яким у Львові роз-
почалося читання лекцій з усіх галузей медичної науки для осіб, 
що займалися лікарською, акушерською та аптекарською практи-
ками, але не мали дипломів. А вже 1 жовтня 1773 року у приміщен-
ні Єзуїтського колегіуму на давній площі Трибунальській (нині 
це середня школа № 62 на площі Яворського) відбулось урочисте 
відкриття Львівського медичного колегіуму. Водночас колегіуму 
надавались і лікарняні відділення, що знаходились на теренах мо-
настиря Святого Лазаря на вулиці Коперника. Там іще із 1634 року 
у двох дерев’яних будинках знаходилась лікарня Святого Лазаря 
для незаможних. Вона й стала клінікою медичного та акушерсько-
го колегіумів (а пізніше медичного факультету та медико-хірургіч-
ної студії Львівського університету).

1 жовтня 1773 року вважається датою зародження медичної 
освіти на західноукраїнських землях. Навчання в  колегіумі було 
безкоштовним. Більше того, слухачі перебували на повному утри-
манні землевласників, які скеровували їх на навчання. З губерна-
торського фонду вони одержували по одному гульдену на тиждень. 
Слухачами колегіуму могли стати фізично здорові та інтелекту-
ально розвинені але морально стійкі особи обох статей віком від 
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двадцяти одного до тридцяти років, які відзначалися милосердям. 
Обов’язковим було знання польської та німецької мов, якими ве-
лося викладання в колегіумі. При колегіумі діяли курси прискоре-
ної підготовки акушерок. Це сприяло значному покращанню аку-
шерського обслуговування в Королівстві. Акушерки, які сумлінно 
ставилися до виконання своїх обов’язків, щорічно одержували 
грошову винагороду – від 100 до 200 флоринів. За десять років іс-
нування (1773-1783 рр.) Львівський акушерський колегіум підго-
тував понад 100 акушерок, у тому числі сорок з трирічним термі-
ном навчання. Під монаршою протекцією колегіум проіснував до 
1785 року, а його справу вже на вищому рівні продовжив заснова-
ний в 1784 році у Львові медичний факультет університету цісаря 
Йосифа ІІ. Сьогодні Collegium medicum у Львові є одним із найста-
ріших вищих медичних навчальних закладів не лише в Україні, а й 
у Європі. Він з гордістю носить ім’я Андрея Крупинського.

Важлива роль у розвитку клінічної медицини в другій половині 
XVIII століття належить і видатним лондонським лікарям Вілья-
му Гебердену, Джону Прінґлу, Джону Гантеру та іншим. Хоча в них 
були різні вчителі й вони розробляли проб леми патології, які час-
то не мали нічого спільного, у літературі їх корпорація отримала 
назву «старої англійської школи». І все ж, аналіз їх фахової та твор-
чої діяльності дозволяє стверджувати, що вони, швидше, станови-
ли наукове співтовариство однодумців-лікарів, яких об’єднували 

Давній Єзуїтській колегіум, де 1773 року роз-
почав у Львові роботу Collegium medicum 

(фото початку XX сторіччя)Андрей Крупинський (1744-1783)



59www.medknyha.com.ua

дослідне знання та науково-емпіричний підхід. Організації такого 
наукового товариства сприяло видання «Медичних праць Колегії 
лікарів Лондона», що почало виходити з 1767 року.

Послідовник Томаса Сіденгама 
Вільям Геберден (William Heberden, 
1710-1801) відомий сучасному лікарю 
класичним описом (він залишається 
найкращим і в наші дні) нападу груд-
ної жаби. Він виділив її як самостійну 
хворобу й дав їй саме цю назву. Утім, 
в енциклопедичну літературу давно та 
стійко увійшли в  якості епонімічних 
назв «вузлики Гебердена», «пурпура 
Гебердена», а не грудна жаба як «хво-
роба Гебердена» [124]. Це й зрозуміло, 
бо у XVIII столітті, та й у XIX, грудна 
жаба та інфаркт міокарда залишали-
ся «медичним курйозом». Тому не опис грудної жаби приніс по-
пулярність Гебердену, а  навпаки  – винятковий авторитет цього 
лондонського лікаря привернув увагу до повідомлення про неї та 
зберіг цей опис для історії науки. Він був одним із найпопулярні-
ших лікарів-практиків Лондона та одним із найавторитетніших 
британських учених-медиків і йому було запропоновано почесне 
місце особистого лікаря королеви Шарлотти.

Джон Прінґл (Sir John Pringle, 1707-1782) 
– уродженець Шотландії, учень Бургаве, 
придворний лікар, президент Лондонсько-
го королівського товариства (1772-1778). 
Він є одним з основоположників військо-
вої медицини (його книга «Спостереження 
над хворобами солдатів у таборах і гарнізо-
нах» багато разів перекладалася й переви-
давалася). Він також відомий тим, що вста-
новив тотожність тюремної та лікарняної 
гарячки (висипного тифу) й стверджував, 
що форми дизентерії є різновидами однієї 
хвороби.

Вільям Геберден

Джон Прінґл
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Інший популярний на той час лікар 
у Лондоні, уродженець Шотландії Джон 
Гантер (John Hunter, у літературі можна 
зустріти – Гунтер і Хантер; 1728-1793) 
створив свою наукову клінічну школу. 
Він поставив сам собі діагноз грудної 
жаби, передбачив свою смерть під час 
чергового її нападу й заповів учням 
встановити патологоанатомічну кар-
тину своєї хвороби. Він прославився 
як видатний лікар і натураліст, один з 
основоположників анатомо-фізіологіч-
ного напряму в  хірургії. Джон Гантер 
описав низку анатомічних утворень, 
які носять його ім’я (наприклад гунтерів канал на передній поверх-
ні стегна). У 1786 році він дав класичний опис твердого шанкеру та 
здійснив хибні дослідження дії так званої «венеричної отрути».

Його учні Е. Дженнер і К. Паррі (останній у літературі частіше 
згадується як Перрі, зокрема в епонімічних назвах дифузного ти-
реотоксичного зоба й лицьової геміатрофії) заклали основи вчення 
про ішемічну хворобу серця та інфаркт міокарда ще у XVIII сторіч-
чі. Виконуючи заповіт свого вчителя, вони здійснили посмертний 
розтин його тіла й виявили значні зміни вінцевих артерій і задньої 
стінки лівого шлуночка серця. Так уперше було встановлено пато-

генетичну роль ураження вінцевих артерій 
серця при грудній жабі. Також Едвард Джен-
нер (Edward Anthony Jenner, 1749-1823) звер-
нув увагу на те, що людина, яка перехворіла 
віспою корів, має опірність до натуральної 
віспи. Після багаторічних спостережень, 
здійснених під науковим керівництвом Джо-
на Гантера, він у 1798 році повідомив про 23 
випадки стійкості до натуральної віспи осіб, 
яким раніше була щеплена коров’яча віспа. 
Ось так були закладені основи вакцинації, 
якій судилось зіграти вирішальну роль в бо-
ротьбі з найнебезпечнішими інфекційними 
хворобами людини.Едвард Дженнер

Джон Гантер
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Джеймс Лінд і титул його монографії  
«Трактат про цингу»

Що стосується авто-
ра перших описів хво-
роби моряків та одного з 
основоположників мор-
ської гігієни, видатного 
шотландського лікаря 
того часу Джеймса Лінда 
(James Lind, 1716-1794), 
то тут і мови немає про 
можливість «прописати» 
його не те що в «лондон-
ській», а й узагалі в якій-
небудь клінічній школі. 
Окрім встановлення зв’язку цинги з характером харчування, до 
його приорітетів належить і спосіб її лікування («Трактат про 
цингу», 1753).

У XVIII столітті в  європейських університетах заснування 
клінічної медицини стає питанням престижу. Серед медичних 
навчальних закладів Німеччини провідну роль у  становленні 
клінічного викладання відіграють університети в Галле (Саксонія-
Ангальт) і Ґеттінґені. Потрібно зазначити й те, що в Галле І. Юнкер 
ще в 1717 р. почав читати курс практичної медицини та проводити 
заняття зі студентами в лікарні. Навіть Сорбонна в Парижі, най-
стійкіша цитадель університетського консерватизму, запроваджує 
з 1770 року клінічне викладання. Щоправда, це все ж була особис-
та ініціатива професора практичної медицини Д. де Рошфора, під-
тримана й професором хірургії П. Дезо.

У кінцевому підсумку бачимо, що на кінець ХVІІІ сторіччя єв-
ропейська реформа медичної освіти призвела до широкого впро-
вадження клінічного викладання в  університетах і повної пере-
орієнтації навчання на підготовку фахівців із лікувальної справи. 
Випускники університетів Європи володіли не тільки знаннями 
доктора медицини, а  й навичками готових до практичної діяль-
ності лікарів. Важливим також було й те, що загалом на початок 
ХІХ сторіччя вдалось закласти фундамент для переходу від клі-
нічної емпірії до наукового розвитку клінічної медицини. Особли-
во почесна роль у цьому належить першій французькій науковій 
клінічній школі Жана Ніколя Корвізара. За загальним визнанням 
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і клініцистів, й істориків медицини, мало хто з лікарів усіх країн і 
всіх часів може претендувати на таке ж почесне місце реформато-
ра клінічної медицини, яке займає постать засновника цієї школи. 
Коротко розглянемо тогочасні історичні реалії.

Отже, у першій половині ХІХ століття роль медичної столиці 
переходить до Парижа. Війни та реформи революційної й напо-
леонівської Франції не тільки перекроїли карту та розбурхали Єв-
ропу, але й реформували французьку науку та освіту. Париж ви-
ходить на авансцену політичного, культурного та наукового життя 
Європи. Сорбонна як твердиня схоластичного знання перестає 
існувати, а Паризький університет уже твориться на принципово 
інших засадах. Ось за цих, сприятливих для розвитку клінічної 
медицини, обставин і зіграла свою 
видатну роль діяльність Ж.Н.  Кор-
візара. Реалізувати можливості 
сприятливих обставин здатні тільки 
особистості, наділені особливими 
якостями. У  цьому відношенні за-
сновник першої французької науко-
вої клінічної школи був унікальною 
особистістю, і Наполеон після пер-
шого  ж спілкування з ним заявив: 
«Я не вірю в  медицину, але я  вірю 
Корвізару».

Жан Ніколя Корвізар барон де Маре (Jeаn Nicolas Corvisart Des 
Marest, 1755-1821) був помічником професора практичної медици-
ни Д. де Рошфора, який, як уже вище зазначалось, у  70-80-х ро-
ках ХVІІІ століття з власної ініціативи вводить у Паризькому уні-
верситеті клінічне викладання. З 1797 року Корвізар – професор 
заснованої ним кафедри внутрішніх хвороб у Колеж де Франс  – 
найпрестижнішому центрі підготовки фахівців вищої кваліфіка-
ції, зокрема й у галузі медицини. У 1799 році він починає читати 
лекції в аудиторії лікарні Шаріте. Тут протягом двох десятиліть і 
формується його клінічна школа. «Навколо нього гуртувалося вже 
більше 300 учнів, коли в 1799 році був урочисто відкритий … те-
перішній амфітеатр Шаріте. Починаючи з цього моменту, медич-
на освіта зробила нечуваний досі прогрес…», – так говорить про 
засновника першої французької школи клініцистів у  кінці ХІХ 

Жан Ніколя Корвізар  
за Наполеоном зліва
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століття у  своїй лекції «Походження клініки» П.К.Е. Потен. Се-
ред його численних учнів Р.  Лаеннек і Ґ.  Дюпюітрен, Г.Л.  Бейль і 
Ж.Б. Буйо. Із 1807 року він обіймав посаду лейб-медика імперато-
ра Наполеона Бонапарта. В 1811 році він був обраний до Академії 
наук. Становлення Корвізара відбувалось у  рамках емпіричного 
напрямку розвитку медицини, але він уважно стежив за досягнен-
нями «дослідних наук» Нового часу й прагнув повернути меди-
цину зі шляху інтуїтивних здогадок на шлях природно-наукового 
знання. Тому він у своїй діяльності надавав особливого значення 
насамперед клініко-морфологічним порівнянням. Відтак, очевид-
но, найважливіша заслуга Корвізара полягає в тому, що саме йому 
та його клінічній школі ми зобов’язані введенням у  діагностику 
найважливіших об’єктивних методів безпосереднього обстеження 
хворого – перкусії та аускультації.

Достеменно відомо, що Жан Ніколя Корвізар не мав безпосеред-
ніх зв’язків із клінічною школою, створеною у Відні Ґ. ван Світеном 
та А. де Гаеном, але є авторитетне свідчення (згадана вище лекція 
П.К.Е. Потена) про те, що в числі його улюблених авторів був ви-
датний представник цієї школи М. Штолль. Напевно, із його робіт 
він і дізнався про відкриття Ауенбруґґера. Переклад праці Ауенб-
руґґера на французьку мову «Nouvelle methode pour connaitre les 
maladirs internes de la poitrine par la percussion de cette cavite» Кор-
візар видав у  1808 році. Утім, перший переклад праці французь-
кою був здійснений Розьє де ла Шассаньє (лікарем з університету 

Світлина легендарного барона де Маре Жана Ніколя Корвізара  
та верхня частина парадного фасаду Коледжу де Франс
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в Монпельє) іще в 1770 році. Але у виданні 1808 року на одну сто-
рінку тексту Ауенбруґґера припадало близько 5 сторінок комента-
рів! Зрештою, кожен параграф мав докладні коментарі, засновані 
на власному багаторічному досвіді Корвізара щодо клініко-морфо-
логічних порівнянь, і тому книга мала обсяг у 440 сторінок.

Постійна практика Ж.Н.  Корвізара з безпосереднього вислу-
ховування серця наштовхнула його учня, геніального Р. Лаеннека, 
на розробку методу аускультації. Застосування в поєднанні опи-
тування, огляду, пальпаторного дослідження й вистукування до-
зволило Корвізару закласти перші основи семіотики хвороб серця. 
Він, також перший, виділив диференціальні ознаки лівошлуноч-
кової та правошлуночкової серцевої недостатності й визначив 
пресистолічне тремтіння грудної клітки як ознаку мітрального 
стенозу, докладно описав перикардити й клапанні вади серця.

Видатний представник першої французької наукової клінічної 
школи Рене Теофіль Гіацинт Лаеннек (Rene-Theophile-Hyacinthe 
Laennec, 1781-1826), як і його вчитель Ж.Н.  Корвізар, заслужено 
вважається одним з основоположників сучасної клінічної меди-
цини. У кінці життя він успадкував посаду професора Колеж де 
Франс (1822) і кафедру клінічної медицини в лікарні Шаріте (1823). 
Якщо його вчитель Корвізар як фактичний співавтор Ауенбруґґе-
ра запропонував вважати перкусію обов’язковим методом безпо-
середнього обстеження хворого, то Лаеннеку належить та ж заслу-
га щодо аускультації. Він винайшов стетоскоп (1816) і розробив 

Рене Теофіль Гіацинт Лаеннек
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метод вислуховування органів грудної порожнини (1816-1819). 
Безпосереднє вислуховування вухом, прикладеним до грудної 
клітки пацієнта, застосовували й до нього багато лікарів, але воно 
не давало достовірної діагностичної інформації. Виняткова спо-
стережливість клініциста, використання стетоскопа, порівняння 
даних аускультації та інших методів безпосереднього дослідження 
(включно з оглядом, пальпацією, перкусією) із результатами по-
смертного розтину дозволили Лаеннеку ретельно розробити осно-
ви семіотики хвороб органів дихання. Він описав аускультативну 
картину здорової легені, початкової стадії крупозної пневмонії 
(із  характерними крепітуючими хрипами), бронхіту (свистячі 
хрипи), піопневмотораксу («металевий» звук) тощо. Наступні три 
чверті XIX століття додали до аускультативних феноменів, відкри-
тих Лаеннеком, тільки шум тертя плеври й поділ вологих хрипів на 
дзвінкі та недзвінкі.

Дійсний член Паризької 
академії наук (1868), прези-
дент Національної медичної 
академії (1862) Жан Батист 
Буйо (Jean-Baptiste Bouillaud, 
1796-1881) був ще одним 
видатним учнем і пред-
ставником клінічної школи 
Ж.Н.  Корвізара. Він, опира-
ючись на порівняння клініч-
них (у тому числі отриманих 
шляхом безпосереднього об-
стеження хворого методами 
перкусії та аускультації) і па-

тологоанатомічних спостережень, створив засади диференціаль-
ної діагностики вад серця.

В історії клінічної медицини 1816 рік уписаний золотими лі-
терами не тільки винаходом стетоскопа. Вихід у  світ у 1816 році 
знаменитої книги Ф.Ж.В. Бруссе «Огляд медичної доктрини» з 
викладенням філософії його системи патофізіологічних поглядів 
здійснив переворот у  тогочасному медичному житті. Ж.Б.  Буйо 
стверджував про «медичну революцію, підстави якої заклав Брус-
се». В історію клінічної медицини лікар і патолог Франсуа Жозеф 

Жан Батист Буйо й титул його наукової 
праці з ревматизму
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Віктор Бруссе (François Joseph Victor 
Broussais; 1772-1838) увійшов як за-
сновник доктрини так званої «фізіоло-
гічної медицини» (відомої також під 
назвою «бруссеїзм»). Він розвивав клі-
ніко-анатомічний напрямок у медицині 
й стверджував, що будь-якій хворобі 
притаманні морфологічні ушкодження 
тканин, а  «якщо трупи іноді здаються 
нам німими, то це тому, що ми не вміємо 
їх питати». Разом із тим, Ф.Ж.В. Бруссе 
заперечував вирішальну роль морфоло-
гічних критеріїв діагностики як непри-
датних у  початковому періоді хвороби. 
Він вважав, що так званих загальних хвороб без попереднього 
страждання будь-якого органа не буває. Причину й пусковий ме-
ханізм усіх хвороб він шукав у  подразненні та запаленні органа 
у відповідь на дію зовнішніх впливів. У його концепції вже немає 
місця онтологічним уявленням про хвороби, бо згідно з нею всі 
патологічні процеси перебігають в  організмі за фізіологічними 
(із  позицій сьогоднішнього дня ‒ патофізіологічними) законами. 
Посаду професора Ф.Ж.В. Бруссе отримав у 1820 році, а з 1830 ‒ 
очолив кафедру патології й терапії Паризького університету.

У першій половині XIX століття в європейських університетах 
починається процес поступового переходу 
емпіричної клінічної медицини на шлях до-
слідно-наукового розвитку. На цьому етапі 
чинниками прогресу клінічної медицини по-
всюдно стають методи клініко-морфологіч-
них порівнянь і безпосереднього дослідження 
хворого за допомогою перкусії та аускульта-
ції. Популярний у Лондоні практик, старший 
лікар госпіталю Ґая Річард Брайт (Richard 
Bright, 1789-1858) на підставі клінічних і па-
тологоанатомічних спостережень публікує 
низку робіт, присвячених патології нирок 
(1827-1843). Він описує невідому до нього 
хворобу – водянку з великою кількістю білка Річард Брайт

Франсуа Жозеф Віктор Бруссе



67www.medknyha.com.ua

Карл Рокитанський та його фундамен-
тальна наукова праця «Основи патоло-

гічної анатомії»

в сечі та дифузним ураженням нирок. Охолодження, перенесену 
скарлатину та алкоголізацію визначає її основними причинами. 
Морфологічні варіанти відкритої ним хвороби Річард Брайт опи-
сує з такою ретельністю й тонкою спостережливістю, що протягом 
наступних 100 років в текст не було внесено принципових змін.

У Відні на початку ХІХ сторіччя з’являється генерація «нової 
віденської школи» – група видатних лікарів, об’єднаних загальним 
розумінням чергових завдань клінічної медицини. Її видатними 
представниками були чехи К. Рокитанський і Й. Шкода, та уродже-
нець Галичини Й. Дітль. У строгому сенсі це лікарське співтовари-
ство називати науковою школою 
не зовсім правильно – її члени ви-
хованці різних вчителів. Карл Ро-
китанський (Carl von Rokitansky, 
1804-1878) ‒ один з основопо-
ложників сучасної патологічної 
анатомії, здійснив близько 30 ти-
сяч секційних досліджень. При 
цьому він проводив вивчення не 
тільки макроскопічної, а й мікро-
скопічної картини патологічних 
змін органів і тканин та здійсню-
вав порівняння клінічних і пато-
логоанатомічних даних. Засноване на величезному фактичному 
матеріалі, його тритомне «Керівництво з патологічної анатомії» 
(1842-1846) містило систе-
матизацію морфологічних 
змін при патологічних про-
цесах. Сам  Р.  Вірхов назвав 
К.  Рокитанського «Лінне-
єм патологічної анатомії». 
А  Йозеф Шкода (Joseph 
Škoda, 1805-1881), профе-
сор терапевтичної клініки 
Віденського університету 
(1846-1871), бачив завдання 
медицини його часу в  роз-
робленні фізичних методів Йозеф Шкода і його знаменита монографія 

«Трактат про перкусію та аускультацію»
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дослідження хворого й обґрунтованій прижиттєвій діагностиці. 
У класичній праці, присвяченій перкусії та аускультації (1839), він 
шляхом клініко-морфологічних порівнянь показав те, що виявлені 
при вистукуванні й вислуховуванні симптоми безпосередньо зу-
мовлені не хворобою як такою (так мислили прихильники онтоло-
гічного підходу), а зміною фізичних властивостей тканин у зв’язку 
з анатомо-функціональними порушеннями в органах, які викли-
кані цією хворобою. За висловом видатного чеського терапевта XX 
століття В.  Йонаша, він «…передбачив те, що клінічний діагноз, 
за можливості спрямований на точне визначення патологоанато-
мічних змін, не може бути кінцевою метою клінічного досліджен-
ня, і передбачив також важливу роль, яку мікроскоп, фізика та 
хімія відіграватимуть у клінічних дослідженнях…». Це Й. Шкода 
визначив значення зміни серцевих тонів для розпізнавання хво-
роб серця, залежність виникнення та характеру серцевих шумів 
не тільки від пошкодження 
клапанів, але й від швидко-
сті течії крові через уражене 
гирло, а  також можливість 
появи шуму за відсутнос-
ті анатомічних змін клапа-
нів. Іменем Шкоди назва-
но описані ним симптоми 
злипливого перикардиту 
(обмежене втягнення вер-
хівкового поштовху під час 
систоли) і плеврального 
ексудату (тимпанічний звук 
при перкусії вище рівня рі-
дини).

Іще однією знаковою постаттю у  «новій віденській школі» 
є інтерніст Юзеф (Йосиф, Йосип) Дітль (Józef Dietl, 1804-1878)
[137-145]. За систематичність і виняткову здатність до ретельного 
планування й виконання задуманого біографи назвали його «лю-
диною програми». Доля цього уродженця Галичини є прикладом 
непростої, а як правило і трагічної, планиди інтелегенції прикар-
патського краю. На щастя, протягом всього життя провидіння 
оберігало професора Й. Дітля, хоча і не подарувало йому можли-

«Нова віденська медична школа»  
(у першому ряду по центру К. Рокитан-

ський, а зліва від нього Й. Шкода)
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вості бути батьком. Він є взірцем особистості лікаря-громадського 
діяча та відповідального виборного державного службовця місце-
вого самоуправління, яких так нам бракує на сьогоднішній день. 
Оскільки ця велична постать так і залишається незаслужено мало 
популяризованою, зупинимось на ній більш детально.

Народився маленький Йосип у мальовничому Підбужі, яке вхо-
дило до складу Самбірського округу, у  родині з типовим для Га-
личини змішаним походженням. Його дідусь, офіцер австрійської 
армії, прибув до Галичини після першого поділу Речі Посполитої 
(1774) і став чиновником у Львові. Бабуся відомого лікаря похо-
дила з німецького роду Ретшратнерів. За тодішньої галицької дій-
сності прізвище родини безперервно трансформувалось: із дідо-
вого Diedel в Dittl, Dittel, а зрештою в Dietl. Маленький Йосиф був 
п’ятою дитиною в сім’ї, мав шість братів і двох сестер. Мати сімей-
ства, галицька шляхтанка Анна Кульчицька, була взірцевою гос-
подинею. Незважаючи на змішане німецько-польсько-українське 
походження родини, новонародженого Йосифа хрестять у греко-
католицькому храмі (можливо й тому, що в  Підбужі просто не 
було костьолу). Початкову освіту Йосиф отримав у своїй родині, 
згодом – у Самборі й Тарнові, а закінчив здобуття гімназійної осві-
ти у Новому Санчі. З 1821 року Й. Дітль навчався впродовж 3 років 
на філософському факультеті Львівського університету, а  з 1823 
року продовжив навчання на медичному факультеті Віденського 
університету. Вже 31 жовтня 1829 року Йосиф Дітль став докто-
ром медицини. З 1829 по 1833 рік він викладав у Віденському уні-
верситеті і водночас займався практичною медициною, а, також, 
упродовж 1830-1840-х років працював лікарем у передмісті Відня. 
В цей період він пише кіль-
ка наукових праць, серед 
яких особливо цінним є ви-
дане у  1845 році «Praktische 
Wahrnehmungen nach den 
Ergebnissen im Wiedner 
Bezirkskrankhause». На від-
міну від Й. Шкоди професор 
Й.  Дітль основним завдан-
ням медицини все ж вважав 
здійснення раціональної те- Йосип Дітль та його публікація 1864 року 

про недугу нирок



70 www.medknyha.com.ua

рапії. Його застереження про те, що « … хворого лікує природа, 
а лікар не повинен цьому перешкоджати» стало крилатим. 26 лис-
топада 1851 року представника нової віденської школи доктора 
медицини Йосифа Дітля було призначено завідуючим кафедри 
медицини одного із кращих в  Європі Ягеллонського університе-
ту у  Кракові. І це був вдалий вибір. Професор  Й.  Дітль активно 
зайнявся викладацькою та науковою діяльністю. До його найваж-
ливіших наукових робіт цього періоду належать праці із бальне-
ології, лікування «запалення плеч» та тифу. Він розробив систе-
матизацію галицьких мінеральних вод і джерел. Саме йому своїм 
розвитком зобов’язані такі курорти сучасної Польщі, як Криниця, 
Жегестув, Щавніца, Рабка та Івонич. А в 1861 році він описує не-
дугу нирок (відому як «криза Dietl»), а також її лікування. У цьо-
му ж 1861 році Й. Дітля вибрано депутатом Галицького крайового 
сейму, а в 1862 – ректором Ягеллонського університету. В 1865 році 
він був знову переобраний на посаду ректора, але надійшов указ 
про його звільнення із посади професора кафедри медицини уні-
верситету. Польські автори схильні до того, що його звільнення 
було пов’язано із тим, що австрійська влада вирішила усунути з 
університету занадто активного пропольського професора, який 
послідовно відстоював справедливе право польських дітей навча-
тись в школі не німецькою, а рідною мовою. Правда, за цього, по-
трібно, також, зважати і на те, що професору Й. Дітлю у 1865 році 
все ж виповнився 61 рік.

Залившись поза стінами університету, професор Йосиф Дітль, 
вже у 1866  році стає депутатом міської ради Кракова і розпочи-
нає кар’єру успішного чиновника. Цього ж року, 13 вересня його 
практично одноголосно обирають президентом міста Кракова. 
Період його президентства був часом розквіту цього прекрасного 
міста. Про це переконливо свідчить звіт про його президентство 
1872 року. Впродовж 6 років було майже вдвічі збільшено бюджет 
Кракова, успішно проведено реформу в сфері освіти (і відкрито гір-
ничу, рільничу та лісогосподарчу школи), засновано чимало нових 
культурних інституцій (Музичне та Лікарське товариства, Школа 
Мистецтв й інші). За його президенства особливої уваги надава-
лось забезпеченню гігієнічних норм, дотриманню чистоти вулиць, 
було впорядковано каналізаційну систему міста. Також успішною 
була запропонована доктором медицини Й. Дітлем програма бо-
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ротьби із холерою у Кракові. Тож, у 1872 році 68-річного профе-
сора було повторно обрано президентом Кракова. Але в 1874 році 
Йосифу Дітлю під тиском опозиційних сил довелось покинути 
посаду президента міста. Він виїжджає до Відня. Відомий лікар, 
пожиттєвий член австрійського парламенту та заслужений прези-
дент Кракова помер 18 січня 1878 року в столиці Австро-Угорської 
імперії. Але свій вічний спочинок він знайшов у сімейній гробниці 
Дітлів на Раковицькому цвинтарі у старій частині Кракові.

Йосиф Дітль був великим лікарем, видатним вченим і визначним 
громадським діячем XIX сторіччя. Польські автори вважають його 
співзасновником нової віденської медичної школи. На його честь 
ще в 1865 році було відкрито пам’ятник у Щавниці. Його визнано 
почесним громадянином Кракова та Нового Санча. Із 1869 року 
Й. Дітль – пожиттєвий член австрійського парламенту. Краків свя-
то береже пам’ять про свого президента 1866-1874 років. У 1938 
році видана пам’ятна книга на річницю 50-річчя з дня смерті про-
фесора Йосифа Дітля, одна із вулиць міста названа на його честь. 
У 1948 році в центрі міста Кракова на площі всіх Святих йому було 
урочисто відкрито виконаний Ксаверієм Дуніковським величний 
пам’ятник. В Кракові сьогодні є фонд активних громадян ім. Józef 
Dietl (голова цього товариства – Марцін Квасний). 13 жовтня 2013 
року за безпосередньої участі цього фонду відкрито меморіальну 
дошку на честь Йосипа Дітля й у його родинному селищі Підбуж 
на Галичині.

У першій половині XIX століття інтегративна взаємодія на-
уково-емпіричного та 
науково-дослідного під-
ходу вже починає дава-
ти вагомі результати й 
у  підвищенні фахового 
рівня лікаря. Так, загаль-
ноєвропейською славою 
на той час одночасно ко-
ристувалися два берлін-
ські лікарі: Йоганн Лукас 
Шьонлейн (Johann Lukas 
Schönlein,1793-1864) 
‒ знаний представник Йоганн Лукас Шьонлейн і його наукові праці
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наукового-дослідної 
медицини та Крістоф 
Вільгельм Гуфеланд 
(Christoph Wilhelm 
Hufeland, 1762-1836) ‒ 
відомий прихильник 
науково-емпіричної 
методи. Насправді ці 
два видатні німецькі 
лікарі-вчені успіш-
но використовували 
одночасно ці дві ме-
тоди. Й.Л.  Шьонлейн 

відомий тим, що описав геморрагічний і ревматичний варіан-
ти пурпури, відкрив та описав паразитуючий грибок Achorion 
schonleinii, що є збудником фавуса. У практичній діяльності він 
закликав ширше застосовувати точні (лабораторно-інструмен-
тальні із позицій сьогоднішнього дня) методи дослідження (мі-
кроскоп, хімічний аналіз). Сучасник Шьонлейна, старший його 
попередник на посаді лейб-медика прусського короля Фрідріха 
Вільгельма III, один із перших професорів Берлінського універ-
ситету К.В. Гуфеланд у своїй лікарській практиці уникав застосу-
вання будь-яких теоретичних «медичних систем». Він керувався 
тільки знаннями, отриманими в  результаті клінічних спостере-
жень. Його слава не обмежувалася рамками німецької медици-
ни ‒ він був обраний почесним членом Петербурзької академії 
наук (1833). Саме Гуфеланд відіграв істотну роль у  поширенні 
запропонованого Е. Дженнером віспощеплення, а в заснованому 
ним у  1795 році «Журналі практичної медицини» друкувалися 
представники найрізноманітніших напрямів наукової лікарської 
думки. Його основна праця «Макробіотика, або Мистецтво про-
довжити людське життя» (1796) фігурує зазвичай як зразок про-
філактичного напрямку в  клінічній медицині першої половини 
ХІХ сторіччя.

Яскравим представником того  ж науково-емпіричного на-
пряму у Франції був професор Паризького університету Арман 
Труссо (Armand Trousseau, 1801-1867) ‒ один з основоположників 
вчення про інфекційні хвороби. Значний внесок Труссо в розви-

Крістоф Вільгельм Гуфеланд і його знаменита 
монографія «Макробіотика, або Мистецтво продо-

вжити людське життя»
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ток семіотики та діа-
гностики відображений 
у  численних епоніміч-
них назвах симптомів, 
наприклад при тетанії 
та спазмофілії («рука 
акушера»), і синдромів: 
периферичного тром-
бофлебіту та раку орга-
нів черевної порожни-
ни, вузлуватої еритеми 
тощо. Йому належить 
перший опис (1865) по-
єднання в одного хворого цукрового діабету, цирозу печінки та 
бронзового забарвлення шкіри, тобто синдрому, який отримав 
згодом назву «бронзового діабету», або гемохроматозу. Водно-
час А. Труссо відстоював уявлення про специфічність інфекцій-
них хвороб (одна хвороба не переходить в  інші ‒ «з багряниці 
ніколи не може розвинутися кір, так само як і з вітряної віспи 
‒ справжня віспа, або ж з простого бронхіального катару ‒ каш-
люк»). Він одним із перших висловив припущення про мікробну 
етіологію багатьох захворювань. Звичайно, підставою для таких 
висновків, окрім клінічного досвіду, стали й результати перших 
дослідів Пастера з вивчення бродіння.

Таким чином, на початок ХІХ сторіччя в  європейській меди-
цині спостерігаємо прогрес: вагомі здобутки науково-емпіричної 
та науково-дослідної медицини забезпечують успішне здійснення 
реформи медичної освіти та заснування клінічної медицини. Але 
при цьому характерні риси тогочасної лікувальної практики зо-
всім не вкладаються в рамки науково-дослідної концепції медици-
ни. У  лікувальній справі, у  кращому разі, застосовувалась прак-
тика активної терапії (поліпрагмазія, нескінченні кровопускання 
тощо), а зазвичай домінував терапевтичний нігілізм ортодоксаль-
них прихильників суворо наукової медицини. Тому й зовсім не 
дивно, що саме в  першій половині ХІХ століття з’явилася та на-
була поширення гомеопатія ‒ єдина з численних «медичних сис-
тем» Нового часу, що зберегла свою роль і в лікувальній практиці 
сьогоднішнього дня. Її основоположником був німецький лікар 

Арман Труссо
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Крістіан Фрідріх Самуель 
Ганеман (Christian Friedrich 
Samuel Hahnemann, 1755-
1843). Основні принципи 
цього вчення викладено 
в його головній праці «Орга-
нон лікарського мистецтва» 
(1810). Вони отримали вті-
лення в  його широкій ліку-
вальній практиці в Лейдені, 
а потім (із 1834 року) ‒ у Па-
рижі. Гомеопатія як система 
лікування виходить із того, 
що оптимальний лікуваль-
ний ефект досягається застосуванням мізерно малих концентра-
цій тих речовин, які у великих дозах викликають симптоми, схожі 
з ознаками конкретного захворювання (тобто діє принцип поді-
бності ‒ «подібне виліковується подібним»). При цьому лікування 
підбирається строго індивідуально. Спроби підвести під це вчення 
переконливу науко-дослідну базу залишаються безрезультатними. 
Разом із тим, світова лікувальна практика показала дієвість гомео-
терапевтичного методу в багатьох конкретних клінічних ситуаціях 
(наприклад, при алергічних, дитячих, шкірних хворобах). На сьо-
годнішній день гомеопатія є однією з найбільш популярних і дозво-
лених до застосування гілок альтернативної медицини в  сучасній 
лікувальній практиці. Більше того, у другій половині XX століття за 
умов фармацевтичного буму і наростаючої «алергізації» населення, 
масового застосування сильнодіючих засобів та середників, що ви-
кликають побічні ефекти та ускладнення (аж до різних форм «ме-
дикаментозної хвороби»), інтерес пацієнтів і лікарів до гомеопатії 
знову зріс, і вона знаходить свій подальший розвиток в антигомо-
токсичній терапії.

Ось таким стан медичної справи (освіти, науки й практики) по-
бачив молодий доктор медицини Ф.С. Цицурін, прибувши до Єв-
ропи для вдосконалення умінь із терапії, патологічної анатомії та 
семіотики. Оскільки викладання терапії розпочиналось в універ-
ситетах на старших курсах, то його стажування тривало від 1841 
до 1844 року.

Крістіан Фрідріх Самуель Ганеман та його 
фундаментальна праця «Органон лікарського 

мистецтва»
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АНАЛІЗ СТАНУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ  
В КІНЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ  

У ЗВІТАХ ДОКТОРА МЕДИЦИНИ Ф.С. ЦИЦУРІНА

Уже в  1842 році побачив світ перший звіт молодого доктора 
медицини Цицуріна Федора Степановича щодо його стажуван-
ня в  європейських клініках (Журналъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенiя, ч.  XXXV, розділ IV, С.  1-12). Зауважимо: загалом 
стажування в  європейських клініках були складовою частиною 
підготовки професорського складу медичних факультетів вищих 
навчальних закладів Російської імперії, тож здійснювались дер-
жавним коштом. Тому, звіт Федора Степановича був адресований 
безпосередньо Міністерству народної освіти, а сам факт опубліку-
вання свідчить про його рівень та актуальність. Також було надру-
ковано в Журналі міністерства народної освіти Російської імперії 
й усі наступні звіти: із Відня (1843, ч. XXXVII розділ IV, С. 75-98), із 
Південної Німеччини, Швейцарії та Франції (1844, ч. ХLII, розділ 
IV, С. 1-82; 1844, ч. ХLIII, розділ IV, С. 31-52). Загалом ці звіти скла-
дають 130 опублікованих сторінок. Під час ознайомлення з ними 
відчувається високий фаховий рівень автора, вражає його глибоке 
розуміння органічної єдності всієї сукупності організаційних, на-
уково-освітніх та суто практичних проблем лікувальної справи. 
Тут слід зауважити й те, що Федір Степанович іще до виконан-
ня докторської дисертації в  Дерптському університеті протягом 
трьох з половиною років (1835-1839 рр.) працював практичним 
лікарем у  Харківській губернії, і в  свідоцтві-рекомендації №  983 
від 24 листопада 1839 року є дуже схвальні відгуки щодо його про-
фесійної діяльності. Цей досвід практичної роботи й мав особливо 
сприятливий вплив на його подальше становлення як науковця та 
викладача з лікувальної справи. Побачене в європейській медици-
ні молодий доктор медицини сприймає з позицій власного досвіду 
практичного лікаря та вченого, який готується до викладацької 
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роботи. Вражаєте , як ґрунтовно засвоює він усе побачене. Коло 
його інтересів є дуже широким. Він цікавиться як питаннями ор-
ганізації й практики лікувальної справи, так і процесом викладан-
ня медицини й науковими дослідженнями. Особливу увагу Федір 
Степанович приділяє нововведенням у лікувальній справі. Він не 
просто висловлює власну думку щодо всього побаченого, але й 
конкретно викладає аргументи такого бачення та висловлює кри-
тичні (проте завжди доречні й конструктивні) зауваження. Його 
жага до знань викликає повагу. Так, перебуваючи протягом лис-
топада 1841 - березня 
1842 років у  Берліні 
в  університетській 
лікарні Шаріте, він, 
окрім клінічного вдо-
сконалення, «займав-
ся приватно Пато-
логічною Анатомією 
із Проф. Флоріепом, 
Мікроскопією та Па-
тологічною Хімією із 
Доктором Симоном». 
Він із жалем констатує: 
«Відсутність власно-
го мікроскопа не дала 
мені можливості до-
сконало оволодіти цим 
суттєвим для Клініч-
ного Лікаря засобом». Цицурін також із задоволенням зауважує: 
«Крім клінічних візитів у присутності Професора вранці, я постій-
но відвідував… Клініки ввечері разом із Штаб-Лікарем, і за цього 
умови для самостійних спостережень були сприятливішими».

Перший звіт Федора Степановича Цицуріна стосується ста-
жування в Німеччині в період із 27 серпня 1841 по 1 квітня 1842 
року в  університетських клініках і міських шпиталях Кенігсбер-
га (сьогодні Калінінград, Росія  – авторське уточнення), Данци-
га та Штеттина (сьогодні відповідно Гданськ та Щецин, Польща 
‒ авторське уточнення), Дрездена, Лейпцига, Галли та Берліна. 
У ньому він досить детально подає структуру медичних закладів 
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та організацію їх роботи. Описуючи міську лікарню в  Данцигу, 
він зазначає: «Будівля, де розташована лікарня, складається із не-
великих забудов, між якими безпосереднє сполучення відсутнє. 
…її повна місткість 550 пацієнтів. …крім відділення внутрішніх 
та шкірних захворювань у  ній розташовані: особливе відділення 
для заразних хвороб…, відділення для породіль, для дитячих за-
хворювань, для психічних хворих. Такий устрій лікарні абсолютно 
відповідає її безпосередньому призначенню». Він захоплено від-
гукується про організацію «чудової за своєю користю Полікліні-
ки» у Галлі: «Місто поділено на кілька частин між практикуючими 
Студентами. Щодня вони доповідають Професору про стан сво-
їх хворих; важливі випадки розглядаються окремо і, за потреби, 
Крукенберг (професор – авторське уточнення) відвідує пацієнтів 
особисто, разом із практикантом, або доручає це одному зі своїх 
асистентів, кожен з яких має свій визначений квартал. Кількість 
хворих, що перебувають під поліклінічним спостереженням… до 
5000 людей, ‒ широке поле для спостережень!». Уважний і спосте-
режливий, Федір Степанович зауважує, що в Німеччині серед па-
цієнтів, які отримують медичну допомогу амбулаторно, особливо 
багато хворих з органічними хворобами серця.

Федір Степанович протягом усього свого стажування надає 
важливого значення клінічному вдосконаленню. Свої клінічні сту-
дії він описує з глибокою шаною до «найкращих клінічних Учите-
лів». Він ретельно подає у звіті друковані праці професорів і до-
центів клінік, в яких він стажувався, із вдячністю згадує про свої 
клінічні студії та відзначає власні здобутки. «Відвідуючи Клініку 
та лекції Діагностики Проф. Ромберга, я ґрунтовно ознайомився 
з різними способами дослідження нервових захворювань, хвороб 
серця та легень», ‒ пише він про свої студії в одній із клінік універ-
ситетської лікарні Шаріте.

Ф.С. Цицурін із задоволенням відзначає, що загалом очільники 
німецьких університетських клінік є інтерністами, які поєднують 
у  своїй практичній діяльності всю сукупність тогочасних здобут-
ків медичної науки. Професор терапевтичної клініки Дрезденської 
академії Шулан взагалі справив на нього враження «…раціональ-
ного еклектика, що не належить до жодної Медичної касти». При 
цьому він справедливо й незалежно від наукового ступеня оцінює 
фаховий рівень очільників терапевтичних клінік. Так, кажучи про 
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директора терапевтичної клініки в Кенігсбергу професора Заха, він 
стримано зазначає, що «не мав достатньо часу» переконатись у його 
«діагностичному таланті». А ось кажучи про директора та головно-
го лікаря міської лікарні в Данцигу доктора Баума, він вказує на те, 
що той «…поєднує… з талантом відмінно освіченого Лікаря рідкіс-
ні якості доброї душі» та «…доброзичливість… і любов до Науки». 
Цицурін зазначає: «Будучи присутнім при візитаціях Доктора Бау-
ма, я мав можливість бачити… деякі захворювання, зокрема зовсім 
невідомі в нас на Батьківщині, чи такі, що зустрічаються тільки в де-
яких обмежених місцевостях». Серед них Radesyge («нечиста» хво-
роба – одна із назв сифілісу) та колтун (так звана Plica polonica, що 
тоді вважалась особливою хворобою, притаманною певним місце-
востям; авторське уточнення ‒ на сьогодні з’ясовано, що це прояви 
екземи на волосяних шкірних покривах голови). А от щодо ново-
збудованого та очолюваного доктором Брауміллером міського шпи-
талю в Штеттині, то Федір Степанович стримано зазначає: «Зовсім 
я не помітив такого організованого та наукового напряму в закладі 
Брауміллера, який було видно у всіх ординаціях Доктора Баума: …
при лікарні відсутній Патологічний Кабінет».

Ознайомлюючись зі станом німецької медицини, Федір Степано-
вич особливу увагу виявляє до нововведень в організації лікувальної 
справи та викладанні медицини. Він високо оцінює соціально-адап-
товані підходи до організації реабілітації хворих у шпиталях Дрезде-
на для неповносправних. «Я бачив тут вражаючий доказ того, що… 
не відлучення страждальців від суспільного життя, а тільки посту-
пове зближення з усіма його сторонами є незрівнянно кориснішим 
за весь фармацевтичний набір… засобів», ‒ пише він. У подальшому 
він наводить вдалий приклад підготовки в Дрезденському Інституті 
глухонімих та сліпих «…корисних ремісників, які власною працею 
забезпечують своє існування». Також він розповідає про своє зди-
вування від чудової гри оркестру психіатричної лікарні, в якому му-
зикантами були виключно пацієнти цієї лікарні. У звіті він схвально 
відгукується про відвідування Лейпцизької гомеопатичної лікарні 
й наводить свої бесіди щодо цього нового напрямку тогочасної ме-
дицини із приват-доцентом Лейпцизького університету доктором 
Леманом. Із захопленям він оповідає і про свої спостереження за за-
стосуванням електромагнітного апарату професора Магнуса в ліку-
ванні ревматичних захворювань і паралічів.
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Особливо схвально він оцінює функціонування анатомічних 
і патологічних кабінетів при університетських і міських клініках. 
Вони, на його думку, відіграють важливу роль не тільки у станов-
ленні фахівця лікувальної справи, але й мають непересічне значен-
ня в його вдосконаленні. Тому він особливо неприємно вражений 
станом Меккелівського анатомічного музею в Галлі. У своєму звіті 
Цицурін відверто зазначає: «Відомий своїм багатством Меккелів-
ський Анатомічний Музей перебуває в  цілковитому безладі. Усі 
препарати звалено в одну купу в тісній кімнаті і… важко навіть 
побіжно ознайомитись із предметами, що склали славу Патоло-
гічної Анатомії Меккеля». Водночас він захоплюється наявністю 
в анатомічному кабінеті при Дрезденській академії великої колек-
ції гіпсових муляжів черепів «людей історичних, відомих своєю 
геніальністю чи мистецькими здібностями, або певною унікаль-
ністю (Гегель, Кант, Робесп’єр, Наполеон та інші)». При цьому із 
жалем відзначає: «Шкода, що в такого у всіх відношеннях чудового 
зібрання зовсім немає каталогу…».

Серед очільників університетських клінік у Німеччині Федір Сте-
панович особливо виділяє берлінського професора Й. Л. Шонлей-
на*. Він із повагою зазначає: «Клініка й лекції Проф. Шонлейна спра-
ведливо користуються славою нового… фізіологічного… напрямку, 
який відрізняє послідовників цієї школи від будь-якої іншої. Шон-
лейн уміло користується всіма новітніми досягненнями Науки… 
в Практичній Медицині. Мікроскопічні дослідження та Патологіч-
на Хімія… у його Клініці знаходять своє корисне прикладне значен-
ня. …мікроскопічні дослідження та визначення хімічних якостей 
хворобливих виділень допомагають Шонлейну визначитись із його 
Діагностикою й Терапією». «У своїх лекціях Шонлейн ретельно від-
стежує досягнення Науки…», ‒ наголошує Федір Степанович.

Другий звіт молодого доктора наук Ф.С. Цицуріна стосується 
його подальшого, у цьому ж 1842 році, стажування вже в Австрії. 
Він дає в ньому глибокий системний аналіз австрійської системи 
охорони здоров’я. Цікаво й те, що він трактує все побачене як час-
тину єдиної німецької медицини, яка, однак, твориться на теренах 
двох суверенних держав. Вірний своєму системному підходу, Ци-
цурін уже на самому початку звіту зазначає: «Попередньо вважаю 

* Також в літературі зустрічається написання прізвища Schönlein українською «Шенлейн» 
і «Шьонлейн».
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за потрібне сказати кілька слів про систему Медичної освіти в Ав-
стрії загалом, …устрій її практичних Лікарських Закладів, згідно 
з метою їх призначення, поділяється на кілька ступенів. Усі інсти-
туції Медичної освіти в Австрії поділено на два основних класи. 
До першого належать вищі Медичні факультети, які розташовані 
при Університетах у Відні, Празі, Падуї… У них, починаючи зі сту-
пеня Доктора Медицини…, можуть бути здобуті й усі нижчі ме-
дичні ступені. Факультети або Ліцеї другого класу, які розташовані 
в Зальцбурзі, Інсбруку, Лембергу (сьогодні Львів, Україна – автор-
ське уточнення), Лайбаху (сьогодні Любляна, столиця Республіки 
Словенія – авторське уточнення)…, дають освіту тільки для ниж-
чих Медичних Працівників: Хірургів, …Ветеринарних Лікарів та 
інших». Також Федір Степанович зауважує, що в Австрії, згідно з 
«Імператорським положенням» від 1827 року, система медичної 
освіти є однаковою як для цивільних, так і для військових лікарів. 
Загалом австрійська програма підготовки фахівців із лікувальної 
справи сприймається ним схвально. А  от певні неузгодженості 
між теоретичним курсом дисциплін і потребами клініки викли-
кають у нього зауваження. Ось як він пише про це: «…Студенти 
третього курсу слухають лекції загальної Патології, загальної Те-
рапії, Семіотики, Дієтики, Фармакології та Рецептури в  одного і 
того ж Професора. Сам спосіб теоретичного викладання, за моїми 
спостереженнями, є досить далеким від практичної доцільності, та 
іншого і не можна очікувати від… людини, яка ніколи не займа-
лась практичною Медициною… Тому учні… до Клініки приходять 
із великим запасом теоретичних даних і гіпотез, які часто супер-
ечать поглядам клінічного Вчителя. Лекції з Приватної Патології 
й Терапії викладаються… для Студентів 3 і 4 курсів п’ять разів на 
тиждень… Протягом двох років Професор зобов’язаний система-
тично викласти повний курс Терапії. У кінці кожного року склада-
ються іспити для переведення на вищі курси. На останньому іспи-
ті випускник зобов’язаний представити хоча б дві історії хвороби 
зі своїх спостережень у  Терапевтичній Клініці». Нерозуміння й 
критичні зауваження викликає в нього й те, що в австрійській ме-
дичній освіті «…Предмет Патологічної Анатомії… не включено… 
до плану Медичної освіти…».

Але Федора Степановича перш за все цікавить безпосередня 
організація системи надання медичної допомоги хворій людині. І 
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далі він уже зазначає: «Я оминаю теоретичну частину медичного 
навчання… й переходжу до викладення устрою практичних Ліку-
вальних закладів». Він наголошує: «В адміністративному та еконо-
мічному відношеннях усі лікарні в Австрії функціонують на одних 
і тих же засадах…». Він зауважує те, що, згідно з цими засадами, 
стаціонарні «…хворі поділяються на три класи…». Основна від-
мінність між класами ‒ розмір платні за перебування в стаціонарі. 
Хворі першого класу шпиталізуються до окремої палати і мають 
«особливу прислугу», а  другого й третього класу ‒ до загальних 
палат. Зрештою, до третього класу можуть бути віднесені й неза-
можні пацієнти, які нададуть довідки про бідність. Така категорія 
хворих третього класу має можливість лікуватись коштом місь-
кої чи своєї ремісничої громади. Федір Степанович також зазна-
чає: «…винятком у цьому відношенні є тільки хворі на сифіліс, які 
лікуються безкоштовно державним коштом». У звіті ним подано 
детальний перелік медичних закладів першого класу в  Празі та 
Відні, зазначено їхню здатність одночасно прийняти на стаціонар-
не лікування від 400 до 3000 пацієнтів, описано їхню структуру та 
ретельно перераховано очільників їхніх університетських клінік. 
Федір Степанович вказує: «У кожному з відділень, окрім Головно-
го лікаря, є один або два молодших… і так званий Практикант». 
Він наголошує на обов’язковій наявності при медичних закладах 
першого класу «Музеумів Патологічної Анатомії» й зауважує, що 
в австрійських лікарнях «Клініка тримається на Латинській мові».

Федір Степанович ретельно описує функціонування універси-
тетської терапевтичної клініки в  Празі та високо оцінює клініч-
ний хист її очільника професора Оппольцера. Про це він говорить 
так: «…у його Клініці та на лекціях видно сучасний, фактичний 
напрямок Медичного вчення. Ґрунтовно знаючи всі досягнення 
об’єктивної Семіотики, усі відкриття найновішої Патологічної 
Анатомії, Оппольцер разом із цим уміло користується успіхами Фі-
зіології Нервової Системи… Клініка Оппольцера… одна з найкра-
щих Клінік, які я до цього часу бачив». Він із вдячністю зазначає: 
«Відвідуючи разом із Оппольцером його Клініку…, я бачив дуже 
багато повчальних випадків, переважно захворювань грудних ор-
ганів». Федір Степанович досить детально описує засади роботи 
очолюваної цим професором клініки: «Коротка історія хвороби, 
описана практикуючим Студентом латинською мовою, доповіда-
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ється зазвичай під час огляду хворого, після чого в  подальшому 
здійснюється детальний, ретельний її розбір. Як допоміжні засоби 
Діагностики перше місце посідають аускультація та перкусія, дія 
хімічних реагентів на виділення й випорожнення, мікроскопічне 
дослідження останніх, дія фізичних і механічних впливів (холоду, 
тепла, уколу, тиску та інших) на відправлення нервової системи; 
зрештою зроб лена діагностика перевіряється анамнестичними да-
ними захворювання та сукупністю його суб’єктивних ознак».

Молодий доктор медицини із захватом зазначає у  своєму зві-
ті: «Без будь-яких сумнівів, Патологічна Анатомія своїми сього-
денними досягненнями та популярністю в Німеччині зобов’язана 
Слов’янському племені. Рокитанський та Колечка, іще будучи асис-
тентами Проф. Вагнера, почали давати перші курси Патологічної 
Анатомії та спільними працями підняли Патологічну Анатомію до 
ступеня Науки». І далі: «Я прослухав приватні курси як у Рокитан-
ського, так і в  його асистентів». Він також детально описує взі-
рцевий порядок, заведений у  патологоанатомічній службі голов-
ної Празької лікарні: «Професор Бохдалек здійснює розтини всіх 
трупів, що надходять із різних відділень загальної лікарні. Секції 
здійснюються за присутності того Професора чи Головного Ліка-
ря Відділення, в якому перебував хворий; чітко, ясно та із повним 
знанням справи диктує Бохдалек протокол, не звертаючи уваги ні 
на попередні діагнози, ні на попереднє лікування; …результати 
патологоанатомічного дослідження звіряються з історією хвороби 
і призначеним лікуванням, …тільки за такого незалежного ста-
новища Патологічна Анатомія здатна бути суттєво корисною для 
Практичної Медицини». При цьому він схвально відзначає: «…під 
час мого перебування в  Празі Бохдалек в  окремому приватному 
курсі читав Практичну Анатомію практикуючим Лікарям, серед 
яких є також і багато Професорів».

Федір Степанович уважно аналізує нововведення в  австрій-
ських лікувальних закладах. Серед них він особливо ретельно 
відзначає принципово нові підходи в  лікуванні: «Я відвідував… 
у  Відні приватні лікарні, що перебувають під патронатом Орде-
ну Сестер Милосердя… Суворий внутрішній порядок, чистота та 
добросердний догляд за хворими не залишають бажати кращого. 
Головна лікарня цього Ордену розташована в передмісті Відня… 
Лікування в ній гомеопатичне». Звісно, його як практичного ліка-
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ря цікавлять і організаційні нововведення, спрямовані на вдоско-
налення діагностичного процесу в клініці. Щодо цього він у звіті 
схвально зазначає: «При загальній лікарні розташоване особливе 
відділення Акустичної Ді-
агностики…».

Цицурін  Ф.С. у  Відні 
відвідує «…переважно Те-
рапевтичну Клініку та від-
ділення грудних захворю-
вань (доктора Шкоди)…». 
Він зазначає: «Перкусія та 
Аускультація у Відні нара-
зі так само нерозлучно по-
єднані з іменем Шкоди, як 
і Патологічна Анатомія з 
іменем її головного засно-
вника Рокитанського». Фе-
дір Степанович із гордістю 
вказує на слов’янське по-
ходження Йозефа Шко-
ди, досить детально подає 
шлях його становлення як 
вченого та описує «при-
ватні курси з Аускуль-
тації», що проводив сам 
професор і його учні. Вірний своїй жазі до знань, Ф.С.  Цицурін 
звісно ж зумів «відвідати і ті, й інші». Він особливо відзначає «…
гідність знаменитого Віденського Аускультатора, який керується 
в  усіх своїх дослідженнях раціональним скептицизмом і зовсім 
далекий від усілякого дрібного шарлатанства, що має привілеї на 
математичну точність у  Медицині». Водночас Федір Степанович 
критикує ортодоксальну прихильність Й. Шкоди до суворо науко-
вої медицини. Ось як він оцінює терапевтичний нігілізм великого 
«Віденського Аускультатора»: «Дуже жаль, що Шкода результати 
своїх аускультативних досліджень зовсім не застосовує в Терапії, 
іще більше шкода, що він зовсім не звертає уваги на дослідження 
інших Патологів… Через це його лекції втрачають можливість по-
рівняльної критики й викликають заслужений докір щодо одно-
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стороннього розгляду предмету. … Він діагностує певний випадок 
і чекає підтвердження від автопсії, і тому мені важко подати якісь 
терапевтичні зауваження навіть після тримісячних відвідувань 
відділення Шкоди».

У кінці звіту Федір Степанович ретельно описує організацію 
та роботу Віденського лікарського товариства. Він пише: «Товари-
ство це засноване в 1838 році… Товариство складається зі ста по-
стійних Членів, серед них здебільшого найвідоміші Лікарі столиці. 
Окрім того, до нього належать 264 Почесних Члени як із решти 
провінцій Імперії, так і з-за кордону. … Кожні три роки обираєть-
ся новий Президент.  … Товариство має такі чотири Відділення: 
1 Відділ. Фармакологічне…; 2 Відділ. Патологічне…; 3 Відділ. Тера-
певтичне…; 4 Відділ. З питань Медичного управління… Щотижня 
відбуваються засідання з питань того чи іншого відділення, щомі-
сяця буває два загальних Засідання…». Федір Степанович розпо-
відає про те, що він неодноразово на запрошення президента това-
риства відвідував засідання терапевтичної та патологічної секції. 
Серед питань, які викликали на засіданнях загальний інтерес, він 
відзначає вживання сірково-кислого хініну як специфічного засо-
бу проти черевного тифу, досвід облаштування лікувальниць для 
хворих на кретинізм, стан дискразії, вплив сонячних затемнень 
на здоров’я людини тощо. З особливим задоволенням Федір Сте-
панович зауважує: «Праці Віденського Лікарського товариства за 
минулі три роки нещодавно видано в світ…».

У серпні академічний курс в освітніх медичних закладах Австрії 
закінчувався, припинялися заняття й зачинялися університетські 
клініки. Тож, у своєму наступному звіті про стажування в період 
із 15 серпня 1842 року по 15 лютого 1843 в південній Німеччині, 
Швейцарії та Франції Ф.С. Цицурін повідомляє: «…Проф. Роки-
танський і Др. Шкода, з якими я мав безпосередні стосунки щодо 
моїх занять, іще за місяць до закінчення академічного року… ви-
їхали до Парижа, і тому в середині серпня я залишив Відень». Ха-
рактеризуючи наступний період свого стажування в  цілому, він 
пише: «…я маю… зазначити, що, віддавав більшу частину цього 
часу для постійних занять у Парижі».

Але спочатку, використовуючи перерву в  академічних занят-
тях в  університетських клініках, невгамовний Федір Степанович 
у другій половині серпня 1842 року відвідує «деякі з чудових ці-
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лющих джерел». Особливе враження справляє на нього Ішль (Бад-
Ішль – авторська правка). «Здається, природа поєднала все разом, 
щоб зробити Ішль одним з найчарівніших місць в Європі», ‒ за-
хоплено пише він. А от своєю популярністю курорту Ішль, на пе-
реконання Федора Степановича, завдячує «Віденському Лікарю 
Віреру». Щодо цього він пише так: «…хоча історія цього містечка 
губиться в глибокій давнині, …популярність його як лікувально-
го курорту починається з того часу, як Др. Вірер, захоплений пре-
красною природою Ішля, приніс йому в  дар і весь свій статок, і 
всю свою діяльність Лікаря-Філантропа». Доскіпливий молодий 
доктор медицини ретельно наводить із посиланнями на друкова-
ні праці дослідників (Мейснера, Фогеля, Ерлаха) хімічну рецепту-
ру цілющих джерел, перераховує назви джерел для внутрішнього 
застосування («Марії Луїзи» та «Вірерське»), описує технологію 
приготування соляних розчинів, показання та протипоказання до 
лікувального застосування соляних та парових ванн. Захоплено 
описує він і «систему лікування Вірера». Спостережливий Федір 
Степанович також відзначає, що незважаючи на всі кліматологіч-
ні переваги Бад-Ішля, серед місцевих мешканців багато хворих на 
зоб і навіть кретинізм.

Після Ішля Цицурін  Ф.С. вирушає на ще один курорт Ав-
стрії в  містечко Гаштайн. За його словами, там він знайомиться 
із «скільки  ж цікавим, стільки  ж і загадковим у  медичному від-
ношенні джерелом». І далі він відверто зазначає: «Терапевтичне 
застосування будь-якого лікувального засобу, і відповідно міне-
ральної води, може бути чи раціональним, чи суто емпіричним. 
Оскільки природа діючих начал Гаштайнівського джерела невідо-
ма, то, на жаль, нам до цього часу залишається тільки останній 
шлях». Причину такого стану речей він, перш за все, бачить у тому, 
що курортне містечко Гаштайн не має свого Лікаря-Філантропа. 
«На жаль, я не знайшов у Гаштайні другого Вірера…» ‒ відверто 
пише Федір Сепанович. Мандруючи далі, він детально знайомить-
ся з роботою невеликого шпиталю Братів Милосердя в Лінці та з 
головним міським шпиталем і лікарнею прокажених у Зальцбурзі. 
Федір Степанович відзначає, що в останньому, згідно із Статутом, 
знаходять свій притулок невиліковні хворі, які потребують сто-
роннього догляду. Він образно зазначає, що «лікарня ця є живим 
Анатомо-Патологічним Кабінетом» із «найжахливішими форма-
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ми органічних захворювань». Як високоосвічена та інтелігентна 
людина Ф.С.  Цицурін із захопленням описує історичні пам’ятки 
Зальцбургу – Римські купальні та гробницю Парацельса в одній із 
госпітальних церков.

Пам’ятаємо, що в першій половині ХІХ сторіччя континенталь-
ну карту Європи після розгрому наполеонівської Франції рішен-
нями Віденського конгресу (1814-1815) було вкотре перекроєно, 
і Ломбардо-Венеціанське королівство стало «Австрійською Італі-
єю», а Швейцарії було гарантовано «вічний нейтралітет». То ж до-
рогою з Відня до Парижа Федір Степанович скористався нагодою 
і «познайомився… зі станом Медицини у  Верхньо-Італійських 
провінціях». У звіті він пише: «Із Гаштайна я вирушив до Трієста і 
звідсіля через Ломбардо-Венеціанські володіння до Женеви. Пові-
домляю короткий нарис усього найбільш визначного в медичному 
відношенні…».

Федір Степанович зауважує наявність у  Ломбардо-Венеціан-
ських провінціях великих багатопрофільних (із можливістю одно-
часного перебування до 5000 хворих) громадських шпиталів. Гарне 
враження справляє на нього 
клініка одного з найстарі-
ших в Європі Падуанського 
університету. Кажучи про 
неї, він наголошує, що «ту-
тешня клініка влаштована 
за зразком Австрійських 
Клінік». Федір Степанович 
відзначає, що в терапевтич-
них відділеннях шпиталів 
у цих провінціях «переваж-
но увагу привертає захво-
рювання… зовсім невідоме 
у нас – Pellagra». Власне, у те-
рапевтичній клініці Падуан-
ського університету Федір 
Степанович має нагоду «ба-
чити цю хворобу в  різних 
формах». Він викладає того-
часні уявлення клініцистів 
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Ломбардо-Венеціанських провінцій про це захворювання: «Пелла-
гра, на загальну думку тутешніх Лікарів, хвороба не заразна, проте 
вона передається від одного покоління іншому, бо має спадкову 
схильність». Вражають ретельно викладені Федором Степанови-
чем у звіті клініка та тогочасні підходи до лікування цього авіта-
мінозу, зрозуміло й конкретно донесено власний погляд. Спроби 
обґрунтування клінічної картини цього захворювання даними па-
тологічної анатомії свідчать про рівень його клінічного мислення 
та зрілість інтерніста.

Він із захватом відзначає: «…устрій Венеціанських шпиталів 
має ознаки колишньої величі та багатства цього міста». Але при 
цьому зауважує, що вони вже на сьогоднішній день «у гігієнічному 
відношенні, звісно, не задовольняють усіх… вимог». Спостереж-
ливий Федір Степанович вказує, що у Венеції, порівняно з іншими 
місцевостями, дуже рідко зустрічаються легеневі сухоти. І тут мо-
лодий доктор медицини, демонструючи рівень своїх знань і клі-
нічного мислення, наводить чудовий приклад впливу екології на 
здоров’я людини: «Серед болотистих долин Швейцарії сухоти та-
кож були до певного часу рідкісним захворюванням, проте, часто 
спостерігалась переміжна лихоманка; почали… висушувати боло-
та, і сухоти замістили лихоманку». Також далі він вказує: «Дуже 
часто… зустрічається у  Венеції… атероматозне відкладання па-
тологічного продукту в артеріях. У невеликому, але чудово облад-
наному Анатомо-Патологічному Кабінеті…, я  бачив екземпляри 
останньої хвороби в такій кількості й у такому обсязі ушкодження 
артерій, що навряд чи інший Анатомо-Патологічний Кабінет може 
похвалитись такими».

Далі Федір Степанович також із захватом пише: «Павіанський 
Університет, змагаючись стародавністю свого походження (він за-
снований у 1361 році) із Падуанським Університетом, визначний 
для Лікаря хоча б тому, що тут творили Петр Франк і Тіссот». Але 
вказує на те, «…що ці відвідини не дали мені очікуваної користі: 
Університетські Клініки на час канікул було зачинено, багато Ме-
дичних Професорів були відсутніми…».

Після ознайомлення з медичним Міланом Федір Степанович 
так оцінює стан медицини того часу в  Ломбардо-Венеціанських 
провінціях: «Зауважу тільки загалом, що вчення Разорі… до цьо-
го часу є найпопулярнішим серед Італійських лікарів; Медицина 
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Французька має своїх послідовників тільки серед окремих особис-
тостей… Менш відома тут Медицина Німецька». Він також зазна-
чає: «Успіхи та відкриття нової Анатомо-Патологічної Віденської 
школи мало ще відомі в провінціях Австрії». «…гомеопатія серед 
Італійців має дуже мало прихильників…» ‒ також зауважує він. 
Зрештою він узагальнює: «Сказане мною стосується загалом усіх 
Італійських шпиталів за дуже незначними винятками».

Дорогою до Женеви Федір Степанович ознайомлюється із Лейк-
ським, іще одним джерелом популярної лікувальної мінеральної 
води, і знову відзначає чисельні випадки захворювання населен-
ня на кретинізм. Він пише: «Щасливий випадок познайомив мене 
в дорозі із Фрейбурзьким Головним Лікарем Бертольдом, який уже 
кілька років займається дослідженням кретинізму, і йому я бага-
то в чому зобов’язаний щодо отриманих даних із цього питання». 
У  звіті цю страшну недугу він влучно характеризує як таку, за 
якої «від усієї людської гідності залишається сама зовнішня фор-
ма відмінності від тварин». Молодий доктор медицини відзначає 
ендемічний характер цієї хвороби та подає ретельний аналіз то-
дішніх знань і можливостей щодо лікування цього захворювання 
в Європі. Шпиталь у Женеві справляє гарне враження на Федора 
Степановича. Він визнає його «невеликим, але дуже зручно обла-
штованим» і зазначає: «Мені особливо сподобалась суворість і ре-
тельність, з якою виконуються тут дієтичні призначення…».

Уже в  другій половині вересня невтомний Федір Степанович, 
зважаючи на те, що в Парижі «дійсний академічний курс, а відпо-
відно справжня Медична діяльність» розпочнеться тільки в лис-
топаді, «вважає для себе більш корисним використати цей час для 
подорожі Південною Францією». Метою цієї мандрівки є «озна-
йомлення з її найкращими медичними закладами… у  Монпельє 
та Ліоні». Дорогою до Парижа він також знайомиться з роботою 
шпиталів у Марселі.

Розпочинаючи звітувати про своє стажування у  Франції, мо-
лодий доктор медицини, вірний своєму системному підходу, тра-
диційно подає загальну характеристику французької системи 
медичної освіти. «У Франції є три Вищих Навчальних Медичних 
Заклади: Медичні Факультети в Парижі, Монпельє та Страсбурзі, 
і кілька підготовчих або другорядних Шкіл… в основних провін-
ційних містах. Таким чином, усі, хто навчається Медицині, поділя-
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ються на два класи: до першого належать вихованці Університетів, 
до другого ‒ підготовчих Шкіл. Визначений статутом час для за-
кінчення повного курсу складає чотири роки, протягом них необ-
хідно п’ять разів здійснити публічний захист із різних предметів 
Медицини, починаючи з прикладних Наук і закінчуючи предмета-
ми Клінічної Медицини. …ступінь Доктора Медицини та Хірургії 
можна отримати не інакше як написавши дисертацію на визначену 
Факультетом тему. Ступінь Д-ра Медицини та Хірургії може бути 
здобуто тільки на одному з Університетських Факультетів. Другий 
Медичний ступінь: Officier de Sante …, окрім Медичних Факуль-
тетів, може бути здобуто і в  одній із підготовчих Шкіл шляхом 
складання трьох іспитів у Провінційній Медичній Конференції… 
Випускники підготовчих Шкіл потім можуть переходити на вищі 
Медичні Факультети, при цьому їм зараховується курс їхнього на-
вчання в  підготовчих Школах. Займатись медичною практикою 
у Франції мають право тільки ті, хто отримав той чи інший сту-
пінь», ‒ пише він. Розповідаючи про безпосередню організацію на-
вчального процесу, Ф.С. Цицурін наголошує: «Анатомічний театр 
і шпиталь є базисом медичної освіти. Перший із них є відкритим 
для кожного, хто починає вивчати Медицину; в останній перехо-
дять тільки обрані адепти Ескулапа, що прокладають собі шлях са-
мостійною працею й талантом». Федір Степанович наголошує на 
тому, що особливістю французької медичної освіти є «безпосеред-
нє вивчення Практичної Медицини з перших її елементів». Випус-
кники підготовчих шкіл і слухачі медичних факультетів медицини 
з першого дня й протягом усього навчання працюють у практич-
ній медицині на конкурсній основі на засадах учня лікаря, посаді 
екстерна та інтерна із суттєво відмінними ступенями професій-
ної самостійності. Він також зауважує, що така специфіка медич-
ної освіти сприяє певній обмеженій спеціалізації, і у Франції вже 
«певний клас захворювань із внутрішньої чи зовнішньої Патології 
знаходить для себе своїх Лікарів». Федір Степанович, дивлячись 
у майбутнє, у цілому схвально відгукується про таку особливість 
французької медицини: «Мені здається, що, за дійсної широти Ме-
дичних Наук, такий розподіл занять зовсім не такий небезпечний, 
як думає багато Лікарів. У всякому разі, зважаючи на результати 
спеціальних Медичних занять у Франції, легко можна впевнитись 
у тій істині, що вони принесли більше користі Науці, ніж загальна 
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медична освіта в інших землях». Відзначає він ще одну характерну 
особливість французької медицини: «Хоча у Франції, …окрім Па-
рижа, є ще два Медичних Факультети та кілька підготовчих Шкіл, 
але… важко в них знайти поєднання такої кількості талантів, та-
кого достатку засобів, поєднаних разом. …тепер Париж зробився 
єдиним…, звідкіля вийшли всі сучасні представники Французької 
Медицини. Усе, що має певний талант, усе, що має наміри на певну 
популярність, стікається до Парижа, щоб знайти належне застосу-
вання для першого, щоб легалізувати останню: …без Паризького 
визнання немає ні таланту, ні популярності…». Загалом цю орга-
нізацію медичної справи Федір Степанович оцінює таким чином: 
«…централізація медичної освіти у Франції приносить найкорис-
ніші плоди, на ній тримається Французька Медицина в цей час і 
йде вперед такими кроками, яких важко очікувати від роз’єднаних 
по різних медичних Школах сусідньої Європи авторитетів».

У подальшому Федір Степанович у звичному для нього ділово-
му стилі чітко подає характерні риси організації роботи медичних 
навчальних закладів і шпиталів у Марселі, Монпельє, Ліоні. Голо-
вний шпиталь Марселя взагалі не справив на молодого доктора 
медицини позитивного враження. «У ньому за надзвичайної тіс-
ноти та нерозлучних із нею нечистот розміщено до 700 хворих», ‒ 
пише він. Але він щиро вдячний лікарю цього шпиталю Русселю за 
«хворих із його приватної практики». Він змушений констатувати 
й те, що від колишньої популярності Монпельєрського медичного 
факультету залишились «лише історичні спогади». При цьому він 
зазначає: «Прекрасний клімат Монпельє робить це місто бажаним 
для перебування багатьох хворих, особливо тих, які страждають 
на грудні захворювання». Водночас, він із задоволенням відзначає, 
що «Ліонські шпиталі, після Паризьких, належать у Франції до най-
кращих». Приємне враження справляють на Федора Степановича 
адміністративні стосунки в двох головних шпиталях цього міста. 
Він із вдячністю зауважує про доброзичливе ставлення до нього 
адміністратора цих двох лікувальних закладів доктора Полін’єра 
та професора Пуанта. З повагою він наголошує й на тому, що голо-
вний шпиталь Ліона Hotel-Dieu належить до перших доброчинних 
пам’яток християнства. Перебудований незадовго до візиту Фе-
дора Степановича до Ліона, він повністю відповідав тогочасним 
модерним вимогам. У ньому, починаючи із семирічного віку, мо-
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жуть лікуватись вихідці з різних суспільних станів із найрізнома-
нітнішими захворюваннями. Виняток складають тільки пацієнти 
із заразними та психічними захворюваннями (для цих категорій 
пацієнтів у Ліоні був окремий лікувальний заклад). Загальна мак-
симально можлива кількість пацієнтів у цьому шпиталі становить 
півтори тисячі, яких можна розподілити у 8 відділеннях.

Далі в звіті подано детальний опис організації роботи головно-
го ліонського шпиталю. Ф.С. Цицурін зазначає, що шпиталізація 
пацієнтів здійснюється черговим лікарем. Молодший персонал лі-
карні складають особи з «особливого релігійного ордену», які ви-
конують свою роботу на добровільних засадах. Лікарські огляди 
пацієнтів здійснюються з 7 до 10 годин ранку. Один із шпиталь-
них адміністраторів щоденно після ранкового огляду пацієнтів 
відвідує всі відділення лікарні та здійснює нагляд за виконанням 
усіх лікарських призначень, утриманням і харчуванням пацієнтів. 
Про всі випадки порушень і халатного ставлення до пацієнтів до-
повідається головному правлінню шпиталю. Щодо такого способу 
контро лю Федір Степанович висловлює таку думку: «Така Медич-
на Поліція є дуже доречною при тутешній організації шпиталів, за 
якої Лікар перебуває в цілком незалежному становищі». Схвально 
відгукується Ф.С. Цицурін про заведений у цьому шпиталі поря-
док, за яким лікарі щоденно після ранкового огляду у визначений 
час збираються на спільний сніданок. І те, що там є нагода обго-
ворити результати ранкових оглядів і здійснити взаємні консуль-
тації, він вважає дуже корисним. На його думку, така чітка й раці-
ональна організація лікувального процесу в шпиталі й зумовлює 
велику популярність розміщеної при ньому підготовчої медичної 
школи. Федір Степанович із повагою відзначає й те, що професор 
терапевтичної клініки цього шпиталю Пуант здійснює наукові до-
слідження щодо характеру захворювань у  працівників місцевої 
тютюнової фабрики.

Схвально відгукується Федір Степанович і про організацію ро-
боти іншого лікувального шпиталю в Ліоні – Hospice de la Charite. 
Як свідчать подані у звіті дані про характер його діяльності та сама 
назва цього лікувального закладу, він уособлював собою прототип 
сучасного госпісу.

У Ліоні невгамовний молодий доктор медицини також із задо-
воленням відвідує засідання лікарського товариства та знайомить-
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ся з його виданими працями.
Другу половину цього зві-

ту та весь наступний Федір 
Степанович присвячує ре-
тельному викладенню всього 
побаченого щодо лікарської 
справи в  Парижі. Він захо-
плено констатує: «Париж, 
у  повному розумінні цього 
слова, є столицею медичного 
світу. … Насправді тут… вели-
кі, прекрасно обладнані шпи-
талі, в  яких цілком доступні 
всі можливі спостереження, 
багаті Кабінети Фізіологічної 
та Патологічної Анатомії, ве-
личезні Медичні Бібліотеки, 
десятки видань різних часів з 
усіх галузей Медицини й уся фахова плідна діяльність, тут різно-
манітні Медичні Товариства та Французька Медична Академія». 
Уже з позицій сьогоднішнього дня зауважимо, що всі фахівці з іс-
торії медицини єдині у визнанні того, що в першій половині ХІХ 
століття роль медичної столиці перейшла до Парижа. Це був час, 
коли стрімкі реформи революційної та наполеонівської Франції 
розбурхали її науку й освіту. Сорбонна як твердиня схоластич-
ного знання взагалі перестала існувати, а Паризький університет 
творився на ідеологічних засадах союзу філософії з природознав-
ством, дослідного знання, експерименту та індуктивного методу.

Звітування про своє безпосереднє перебування в Парижі Федір 
Степанович здійснює суто в діловому стилі: «Кількість шпиталів 
у Парижі така велика, усі засоби для медичної освіти такі численні, 
що найбільш поверхневий їх опис вийшов би за межі короткого 
звіту, а тому я обмежую себе тільки викладенням предметів більш 
значущих і таких, що мають безпосередній зв’язок із моїми занят-
тями». Він вказує на те, що його стажування складалось із трьох 
частин. Перша полягала в ознайомленні з теоретичними лекціями 
професора Андраля та доктора Жандрена; друга ‒ у відвідуванні 
клініки та клінічних лекцій професора Шомеля, госпітальних від-
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ділень Андраля, Жандрена й Жибера; третя ‒ у здійсненні приват-
них студій з об’єктивної діагностики. Тим самим у подальшому він 
обмежує себе поданням детальної інформації в звіті тільки щодо 
цих трьох складових свого стажування.

Ф.С. Цицурін із повагою викладає погляди та особливості під-
ходу французьких «клінічних Учителів». Він зазначає: «Андраль, 
займаючи у Французькій Медицині таке ж місце, як Шонлейн у Ні-
мецькій, за  напрямком своєї діяльності є абсолютною протилеж-
ністю останньому». Далі Федір Степанович найдетальнішим чином 
описує з посиланнями на наукові праці геній Шонлейна у  визна-
ченні типового й запровадженні системного, а Андраля – в засто-
суванні індивідуального підходу в  клінічній медицині. «Шонлейн 
‒ талант теорії в найвищій мірі. Андраль – талант спостереження 
в найвищій мірі. Перший з одного чудового спостереження, з одні-
єї… характерної ознаки хвороби розвине певну теорію…; Андраль 
із сотні подібних спостережень віднайде в кожному щось особли-
ве, визначить відмінності…, загальний висновок… для нього не 
існує ‒ існують факти, які потребують подальшого дослідження та 
підтвердження…» ‒ пише він. Також молодий доктор медицини 
захоплюється особистістю доктора Жандрена. Останній був голо-
вним лікарем клініки в одному з паризьких шпиталів і навіть не мав 
звання професора. Він читав публічні лекції з приватної патології 
й терапії «за звичаєм Французьких Лікарів, … із самого лише бла-
городного почуття… любові до Науки, добровільно беручи на себе 
обов’язки викладача, ‒ ставлення до медицини, яке можна зустріти 
тільки в Парижі…». Про рівень лектора та його лекцій він пише так: 
«…Жандрен належить до когорти найбільш діяльних та освічених 
Лікарів у Парижі. …у своїх лекціях Жандрен із видатним талантом 
викладача поєднує глибоку начитаність і знання предмета».

Щодо безпосередніх студій у клініці, то Федір Степанович опи-
сує їх із надзвичайною ретельністю та повагою до наставників, 
щиро ділиться своїми враженнями та висловлює свої зауважен-
ня. За цим усім відчувається те, що клініка й практична лікарська 
справа – це мила його серцю річ. Він шанобливо пише про те, що 
клініка професора Шомеля розташована в  Hotel-Dieu ‒ одному 
з найстаріших шпиталів Франції. Ось як він описує організацію 
клінічних студій у цій клініці: «За прийнятою у Франції методою 
Клінічний Професор, здійснюючи ранковий візит, обмежується 
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тільки необхідним дослідженням хворих та призначенням належ-
них ліків і не робить ніяких пояснень щодо природи хвороби та 
її лікування, як це відбувається в Німецьких Клініках. Ретельне й 
детальне викладення всього важливого щодо Клініки… є предме-
том клінічних лекцій, які зазвичай відбуваються вже після візиту». 
Щодо опису постаті цього «Клінічного Учителя», то відчувається, 
що Федір Степанович є його однодумцем: «Шомель належить ви-
ключно до класу еклектиків. …більше за інших противиться всі-
лякій винятковій системі в Медицині. … Під час встановлення за-
хворювань він із великим умінням користується всіма засобами, 
які надає нам вдосконалена об’єктивна Діагностика…».

Читаючи дописи Цицуріна  Ф.С. про клінічну практику, за-
уважується те, що коли мова заходить про лікарську справу, він 
взагалі абстрагується від усього зовнішнього. Усе, що стосується 
клініки, для нього є важливим та цікавим, тут для нього немає 
другорядних речей. Аналіз поданого професором Шомелем ста-
тистичного звіту про роботу його відділення за академічний се-
местр (15 березня 1842 - 15 березня 1843 року) молодий доктор 
медицини подає на 18 сторінках. У кінці цього аналізу зауважує: 
«Керуючись під час складання цього звіту дуже короткими нотат-
ками, що зробив під час лекції Професора, я легко міг випустити 
деякі більш чи менш важливі деталі, і тому ці недоліки не можуть 
бути віднесені до неуважності Шомеля. З іншого боку, передаючи 
всі практичні зауваження Професора у такому вигляді, як я їх чув, 
хочу зауважити, що не завжди беззаперечно поділяв його думку».

Зауваження Федора Степановича завжди є влучними та дуже 
доречними. Так, кажучи про свої клінічні студії в ще одному по-
пулярному шпиталі Парижа ‒ Hopital de la Charite, він зауважує: 
«Бажано також, щоб Французи замінили цегляні підлоги у  сво-
їх шпиталях на дерев’яні: тоді кількість запальних захворювань, 
які виникають… під час перебування хворих у  шпиталі, значно 
зменшиться». Зауважимо й те, що в цій лікарні розташовувались 
клінічні відділення корифеїв французької клініки ‒ професорів 
Буйо та Андраля. Також далі Цицурін Ф.С. наголошує: «Якими не 
були б, між тим, у цьому шпиталі адміністративні недоліки, вони 
нівелюються лікарською майстерністю й науковими працями гос-
пітальних Лікарів цього закладу». І ось як він пише щодо школи 
та підходу одного з цих видатних французьких «Клінічних Учите-
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лів»: «Особливе досягнення Клініки Буйо, яке дає їй незаперечну 
перевагу над багатьма іншими, полягає в  тому, що дослідження 
хворих робиться в ній із великою ретельністю. Буйо не задовільня-
ється звичайними, загальноприйнятими способами дослідження 
(серед яких: зовнішній огляд хворого, поверхнева пальпація, тиск, 
аускультація, перкусія тощо), але… застосовує деякі інші, вико-
ристання яких можна бачити тільки в його Клініці. …наприклад, 
у  всіх хворих, в  яких спостерігається значна зміна температури 
шкіри, вона завжди визначається з точністю шляхом застосування 
в таких випадках винайденого термометра, …у всіх хворих із га-
рячкою Буйо досліджує запах повітря, що видихається». Він захо-
плено констатує: «…потрібно віддати належну справедливість зу-
силлям Буйо зробити Медицину, за його висловлюванням, Наукою 
точною…». І далі вказує на те, що стосовно захворювань серця «…
він, мабуть, першим у  Франції, виступив як ревний і ретельний 
спостерігач, який засновує всі свої заключення на уважному ви-
вченні явищ, що відкриваються нам Об’єктивною Семіотикою…». 
Зокрема: «Досліджуючи фізіологічні відправлення серця, Буйо пе-
реважно займається теорією вияснення ґенезу звуків як основного 
питання, на якому заснована вся Аускультативна Діагностика за-
хворювань цього органа». Федір Степанович досить детально опи-
сує манеру викладання ним лекційного матеріалу й аналізує робо-
ту очолюваної ним клініки. Загалом він зауважує: «Що стосується 
Діагностики захворювань серця, то Клініка Проф. Буйо служить 
у цьому відношені дійсно найкращою школою».

Із вдячністю описує Федір Степанович свої клінічні студії в ін-
ших відомих паризьких лікарнях. У Hopital de la Pitie, де терапев-
тичні клініки очолювали професор Піоррі (винахідник плесиме-
тра) й доктор Жандрен, він проходив клінічні студії у відділенні 
останнього. Щодо своїх студій у цього клініциста, то Цицурін за-
значає: «…цей Лікар у  своїх клінічних лекціях, які він щоденно 
читає після оглядів, постійно повідомляє коротку історію якогось 
цікавішого випадку та супроводжує його своїми практичними за-
уваженнями. Діагностика Жандрена надзвичайно чітка й завжди 
базується на суттєвих засадах Патологічної Фізіології». Він також 
зазначає й те, що «тільки від Жандрена ще можна почути про лі-
кувальні сили організму». А в Hopital St. Louis Федір Степанович 
знайомиться з дерматологічною патологією. Він сповіщає: «Я по-
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стійно брав участь у госпітальних візитах Докт. Жибера. …прак-
тичне застосування системи, вибраної Жибером, є дуже зручним, 
розпізнавання хвороб, що ґрунтується на відмінності зовнішніх 
проявів, доступне, але до того часу, поки природа патологічного 
процесу, яка є основою хвороби, є нам невідомою, лікування за-
лишається суто емпіричним…».

Ненаситний у своїй жазі до знань, Федір Степанович старанно 
відві дує в Парижі й приватні лекції з предметів, що мають «тільки 
посередній стосунок» до його занять. «Сюди належать лекції з Ор-
ганічної Хімії Проф. Дюма, Фармакологічні лекції Проф. Труссо, 
лекції Загальної Патологічної Анатомії та Фізіології Др. Піньє та 
Мікроскопічні лекції Др. Доіне», ‒ вказує він. Схвально відгуку-
ється Федір Степанович і про приватні лекції з «Анатомо-фізіоло-
гічного курсу нервової системи» Др. Льонже та клінічні лекції Др. 
Рікора про «сифілітичні хвороби».

Цицурін Ф.С. дуже високо оцінює клінічний вишкіл французь-
ких інтерністів. Він із повагою наголошує: «…на батьківщині Ла-
еннека корисне його відкриття не вважається якимось особливим 
привілеєм, яким можуть користуватись тільки обрані адепти Ес-
кулапа. Аускультація тут розглядається як звичайний, але необ-
хідний спосіб дослідження… Усі Лікарі без винятку аускультують і 
майже всі дуже досконало».

Обговорюючи загалом ідеї, які захоплювали в той час клініцис-
тів Франції, Ф.С.  Цицурін із задоволенням відзначає їхній прак-
тичний підхід: «…Французькі Лікарі мало турбуються тим, чи є 
справедливою думка Лаеннека чи Шкоди про природу бронхіаль-
ного дихання…, яка теорія краще пояснює нормальні звуки сер-
ця та інше. Вони вивчають фізичні ознаки, що визначаються Аус-
культацією, в їх практичному значенні, не звертаючи уваги на те, 
підтверджують чи суперечать вони тій чи іншій теорії». Кажучи 
про своє ставлення до популярної тоді теорії органіцистів, Федір 
Степанович справедливо зауважує: «…локалізувати хворобу… за 
станом Науки на сьогоднішній день у всіх випадках неможливо, … 
прояви хвороби в тому чи іншому органі часто є тільки невеликою 
частинкою того загального страждання, яке заховано значно глиб-
ше, і якому ми не можемо вказати конкретного місця в організмі». 
Щодо ще однієї популярної на той час теорії Цицурін Ф.С. гово-
рить таке: «…справедливіше думає Віталіст, розглядаючи місцеве 
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ураження як прояв загального страждання… Цей теоретичний 
висновок має важливий вплив на терапевтичні дії Лікаря… одне з 
найважливіших питань Практичної Медицини». При цьому Федір 
Степанович ставить риторичне запитання: «…хто знає, чи багато 
виграє Наука… від зміни однієї крайності на іншу?».

На думку Федора Степановича, своїми передовими позиціями 
та прогресивністю тогочасна французька медицина значною мірою 
завдячує Французькій медичній академії. Королівську медичну ака-
демію (Akademie Royale de Medicine) він називає «Верховним Суди-
лищем Французької Медицини» і «головним рушієм усієї лікарської 
діяльності, що рухає й керує всім масивом Лікарських досягнень і 
веде їх до однієї, головної мети – користі Науці і… блага громаді».

На сторінках звітів молодого доктора медицини Ф.С. Цицуріна 
перед нами постає картина грандіозного розвою клінічної медици-
ни в Європі в першій половині ХІХ сторіччя. Ця велична картина 
матеріалізації гуманістичної ідеї надання медичної допомоги хво-
рій людині уособила собою значний загальноцивілізаційний по-
ступ. Його практична реалізація в становленні клінічної медицини 
як специфічної галузі людської діяльності не тільки здійснила ори-
гінальне поєднання наукової, освітньої та практичної лікарської 
справи, але й реально відтворила гармонічну єдність практичного, 
наукового та мистецького начал у наданні допомоги стражденній 
людині. Поданий Федором Степановичем у звітах глибокий ана-
літичний синтез всього побаченого в європейських університетах 
та клініках, безперечно був виключно корисним для успішного за-
провадження засад клінічної медицини в Російській  імперії.

На жаль, повернення Ф.С.  Цицуріна додому було затьмарено 
смертю Івана Климентійовича Крамаренка, його побратима за на-
вчанням на медичному факультеті Харківського університету та 
докторантурою в Дерптському університеті. Після успішного за-
кінчення докторантури вони обидва отримали направлення на 
роботу на медичний факультет Київського університету св. Воло-
димира (із завданням організувати кафедри терапії та акушерства 
й жіночих хвороб). В 1841 році вони разом розпочали стажування 
в Німеччині. Дізнавшись про важку недугу побратима, в 1844 році 
Федір Степанович негайно виїхав до нього в Прагу. Але незважаю-
чи на те, що Івана Климентійовича лікував знаменитий професор 
Оппольцер, Федір Степанович з Європи вже повернувся один.
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РЕАЛІЇ ЗАСНУВАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ  
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

У Російській імперії ситуація із викладанням внутрішньої ме-
дицини в першій половині ХІХ сторіччя була іще далекою від ви-
мог часу. Загальна дистанція реформування медичної освіти в ній 
і в Європі в часовому вимірі щонайменше складала півтора сто-
річчя. До поширених у до- та радянський періоди тверджень про 
передові позиції російської клінічної («практической») медицини 
в  першій половині ХІХ сторіччя [29, 146-148] узагалі не можна 
ставитись серйозно. Це кон’юнктурне твердження є просто дани-
ною політичному спекулятивному запиту тоталітарного режиму 
імперії (російської, а потім радянської). Про це сьогодні перекон-
ливо свідчать і сучасні публікації російських дослідників [35, 37, 
48, 149]. Зовсім інша справа кінець ХІХ і початок ХХ сторіччя: тут 
успіхи управлінського апарату імперії та наявні результати рефор-
мування медичної освіти із запровадженням клінічного викладан-
ня є суттєвими. Заснування земської медицини (в сьогоднішньо-
му розумінні – первинна ланка медичної допомоги) було значним 
кроком вперед.

Для того щоб зрозуміти логіку заходів управлінського апарату 
Російської імперії щодо забезпечення належного рівня медичної 
освіти, потрібно хоча б коротко, але системно, розглянути контекст 
їх історичної конкретики. Важливо подивитись на неї із позицій по-
рівняльного аналізу. Це непросте завдання, але без з’ясування зу-
мовлених історичними передумовами реалій становлення клінічної 
медицини в  Російській імперії годі збагнути важливість і фунда-
ментальність започаткованих Федором Степановичем Цицуріним 
традицій вітчизняної внутрішньої медицини. За цього потрібно 
мати на увазі, що над написанням історії імперії, яка б відповідала 
політичній кон’юнктурі, працювали спеціально створені державні 
структури. Початок цьому поклав Петро І, який повелів із 1721 року 
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іменувати Московське царство Російською імперією [150]. Одночас-
но він наказав вилучити всі давні першоджерела та архіви із України 
та доставити їх в Москву й Санкт-Петербург. За його наказом із 1733 
по 1743 рік Г.Ф. Міллер робить те ж саме зі стародавніми золото-
ординськими архівами Сибіру. А згідно з указом Катерини ІІ було 
навіть створено спеціально «Комісію для складання записок про 
давню історію, переважно Росії» (1789) [151]. Маловідомим є той 
факт, що Катерина ІІ особисто керувала роботою цієї комісії [152]. 
Звичайно ж, ця комісія «успішно» підготувала задуманий імпера-
трицею кон’юнктурний проект історії Росії із абсолютно довільним 
викладенням реального фактажу. Тому  Г.Ф.  Міллер (а  власне цей 
запрошений Петром  І німецький історик зробив найбільше для 
формування ідеологічної основи московської історичної лженау-
ки) і рекомендував «…застерегти співгромадян наших від читання 
іноземних книг, про Росію написаних» [150]. В епоху інформацій-
ної революції ці застереження вже є недоречними, щоб не сказати 
смішними. І ось, навіть побіжний перегляд тільки частково пере-
виданих в  Росії перекладів першоджерел відомих історичних ма-
теріалів європейців Вільгельма де Рубрука [152] та Іоана де Плано 
[153], вчених-східнознавців В.Г. Тізенгаузена [154, 155] і Рашид-ад-
діна Фазлуллах ібн Абу-Л-Хейр Алі Хамадані [156] виявляє прин-
ципові розбіжності в історичному фактажі становлення «русского 
мира». Отож, розглядуючи контекст історичних подій будемо бра-
ти до уваги тільки загальновизнані факти та керуватись здоровим 
глуздом. Між тим, загальновідомо, що історичні реалії становлення 
Російської імперії є надскладними. І потрібно відверто сказати, що 
про заснування клінічної медицини безпосередньо на російських 
теренах до ХІХ сторіччя не могло бути й мови. Через специфіку ет-
ногенезу російської нації саме заснування російських університетів 
аж до середини ХVIII сторіччя було просто неможливим. Цей ет-
ногенез був надскладним, а в певні періоди й трагічним, відбувався 
на базі угро-фінського, татарського та слов’янського (здебільшого 
українського) етносів із відмінними традиціями надшвидкими тем-
пами. Російська нація починає формуватися тільки у кінці ХVII – 
на початку ХVІІІ століття. Тож історія самої інституції «російський 
університет» починається тільки із заснування в 1755 році Москов-
ського університету. Щодо так званого «Академічного університе-
ту», заснованого в Санкт-Петербурзі чи то в 1724, чи в 1747 році, то 
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серед російських дослідників історії ведеться активна дискусія про 
те, чи можна його взагалі вважати таким за наданим йому статусом 
[157, 158, 159]. Очевидно й те, що все ж ця інституція, незважаючи 
на таку претензиційну назву, швидше була просто структурним під-
розділом, який організовував та контролював хід наукової підготов-
ки (у закордонних наукових центрах) співробітників Академії наук 
[160]. В Європі вища освітня традиція на той час вже мала не тільки 
досвід шести століть університетської «докласичної» моделі, але й 
успіх в її «модернізації» (після якої в ній із 143 університетів у 1789 
році на 1815 залишилось тільки 83) [33]. З огляду на все викладе-
не, приклад ефективної та швидкої інтеграції щойно заснованих в 
ХІХ сторіччі університетів Російської імперії в тогочасний європей-
ський освітній простір є повчальним та особливо актуальним для 
нашого сьогодення. А історичний дискурс та тло такого стану речей 
наступний.

Незважаючи на те, що протягом усього XVI та XVII-го 
сторіччя Московська держава переживає важливі та дуже 
складні державотворчі метаморфози, на кінець ХVІІ століт-
тя вона так і залишається дрімучою середньовічною держа-
вою [37, 150, 161]. Зрештою й постає вона тільки в  ХVI столітті, 
аж після повного розпаду від міжусобних війн імперії Чингізидів, 
у  результаті небаченого по жорстокості «збирання» Московським 
князівством земель. Тільки опричнина Івана Грозного покладає 
край князівським міжусобицям, московського князя проголошують 
великим, а згодом, згідно із золотоординською традицією, і царем. 
Північне розгалуження династії Рюриковичів відходить у небуття, 
припиняє свою спадкоємність у  московських князях і перегортає 
останню сторінку далекої від звитяги та славних речей історії пану-
вання над угро-фінським і християнізованим татарським етносом 
(за М.О. Бердяєвим [162]). За цього відмітимо, що починаючи із ХІ 
сторіччя власне династія Рюриковичів уперто колонізуючи ці пів-
нічні землі привнесла туди традиції Київської Русі [163]. У ХІІІ сто-
річчі, щоб вивищитись і втриматись на гребені влади, московська 
частина її північного розгалуження поріднилась із династією Чінгі-
зидів [164]. А вже з кінця ХVІ сторіччя московськими царями ста-
ють вихідці із золотоординської знаті (Годунови, Шуйські, Романови 
[163, 164]). Їхні пращури прийшли в XIII сторіччі як завойовники, 
але за багато поколінь Московія стала їм рідною землею.
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На кінець XVI cторіччя (1590 роки) також закінчується й рекорд-
ний час (141-142 роки) перебування Московської церкви у неканоніч-
ній автокефалії [164]. Документально в «Уложонной Грамоте» прого-
лошення встановлення Московського патріаршества постулюється 
з ідеєю постання «третього Риму» саме в Московській державі [163, 
165, 166]. Однак «третій Рим» постає на традиціях усієї історичної 
минувшини Московії. Унікальний сплав корінного угро-фінського 
етносу й привнесених Рюриковичами з Київської Русі традицій і то-
гочасного християнізованого татарського етносу творить нову спіль-
ноту не без конфліктів. Тому дуже важливим було те, що збагачена за 
рахунок «зібраних» земель Московська держава, опинилась у досить 
сприятливому зовнішньому середовищі. Від динамічної та потужної 
Європи вона відділена православним українсько-білоруським етно-
сом, а з півдня межує з одним із колишніх братських золотоордин-
ських улусів – Кримським ханством. На півночі після розпаду золо-
тоординської імперії їй взагалі нічого не загрожувало. 
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Для дрімучого краю така неймовірна швидкість історичних по-
дій і суспільних змін, за відсутності усталених традицій, зумовлює на 
кінець XVI – початок XVII століття системну (економічну, соціаль-
но-політичну та династичну) кризу [163]. У Московській державі на 
початку XVII століття вибухає громадянська війна, що справедливо 
отримує назву «Великої смути». А потім усе сторіччя її лихоманить: 
«соляний» (1648) і «мідний» (1662) московські бунти, повстання під 
проводом С. Разіна (1670-1671), так званий стрілецький бунт – Хо-
ванщина (1682). Примітно, що загалом, усі народні виступи не мали 
жодної державотворчої ідеї й не ставили собі іншої мети, окрім як 
посадити на трон доброго царя й відновити «старі добрі порядки». 
Зрозуміло, що такі події XVIІ, а тим більше попереднього XVI сто-
ліття, були малопридатним грунтом і для будь-яких позитивних змін 
у культурно-освітньому житті Московської держави. Звертає на себе 
увагу повна відсутність у ній не те, що вищих учбових закладів, а на-
віть елементарної мережі початкових шкіл. Звісно, за таких умов і 
медицина в Московській державі також має всі ознаки епохи серед-
ньовіччя. Фахівці з історії медицини відзначають, що, незважаючи, 
на дистанцію в пів-тисячоліття, якогось принципового просування 
вперед лікувальної справи в Московській державі XVII століття по-
рівняно з Київською Руссю ХІ-ХІІ сторіччь не спостерігається [37].

І все ж, у другій половині XVIІ сторіччя відбувається визначальна 
подія, що відкриває для Московської держави реальну перспективу 
прогресу та швидкого руху в бік Європи – укладення Переяславсько-
го договору з Гетьманською Україною [170]. Щодо цього зауважимо: 
із позицій сьогодення бачимо, що за останні 600 років Україна нео-
дноразово виявлялася тією визначальною ресурсною базою, приєд-
нання й використання якої забезпечувало геополітичне домінування 
Литви, Польщі, Росії в регіоні або й на континенті. За цього приміт-
но, що в усі політично-економічні союзи Україна втягується шляхом 
«рівноправних» уній, договорів, союзів. Вишколена в жорстокій дій-
сності історичної минувшини й володіючи «унікальним» досвідом 
«збирання» земель будь-якою ціною Московська держава, порушу-
ючи всі домовленості щойно укладеного Переяславського договору, 
розпочинає безпрецедентну колонізацію Української Козацької дер-
жави [150, 162, 164]. Усі її дії, перш за все, спрямовані на нищення тра-
дицій демократичного звичаєвого права українців (повна виборність 
і підзвітність громаді будь-якої влади, місцеве самоуправління, ша-
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нування права свобод особистості тощо). Обмежується, а в кінцево-
му результаті й скасовується поширена в Україні, але чужерідна для 
Московської держави, європейська юрисдикція виборної системи ор-
ганів міського самоврядування за Магдебурзьким правом. Зрештою, 
у  результаті російської експансії в  кінці ХVIII-го cторіччя втратять 
незалежність і ослаблена Річ Посполита (одна з найбільших держав 
у ранньому Новому часі), і Кримське ханство (колишній улус Золо-
тої Орди, згодом васал Османської імперії). Царський уряд за інтен-
сивного та успішного здійснення зовнішньої експансії активно й не 
менш успішно переймається засвоєнням освітнього досвіду Європи. 
Брутально порушивши Переяславський договір і фактично окупу-
вавши терени Української Козацької Держави, а згодом – і Литви та 
Польщі (а це була більша частина колишньої Речі Посполитої – най-
потужнішої східно-європейської федеративної держави із виборним 
королем), Російська імперія оволодіває потужним ресурсом модерно-
го європейського стандарту.

Вище вже було коротко розглянуто історичну конкретику за-
снування європейських університетів. На вимогу часу впродовж 
XІІ-XVІ століть вищі нав чальні заклади постають по всій Європі. 
Засновуються вони й на східних європейських теренах [167]: Ост-
розька академія – в 1576, Замойська – в 1593 році. Особливою по-
пулярністю в  ХVII cторіччі користується Києво-Могилянський 
колегіум [168] (правонаступник Київської Академії, заснованої ще 
Ярославом Мудрим в 1037 році [122, 123]). Міцна традиція широ-

Національний університет «Острозька академія» 
в сьогодення

Фундатор академії князь 
В.-К. Острозький
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Сучасне фото внутрішнього двору 
Замойської академії

Засновник академії корон-
ний гетьман Я. Замойський

15 жовтня 1615 року киянка Галшка Гулевичівна відписала свою садибу в Києві, 
на Подолі, місцевому Братству для заснування монастиря, шпиталю та школи 

для дітей всіх станів українського поспільства

кої мережі церковно-приходських шкіл в  Україні забезпечує на-
лежний загальний рівень освіченості. Тим часом, у Західній Європі 
розвитку наукової медицини опосередковано сприяють рішення 
Вюрцбурзького собору про повну заборону духовенству римської 
традиції застосовувати практику хірургічних способів лікування. 
У  монастирях Західної Європи з 1228 року припиняють надавати 
медичну допомогу хворим і пораненим. Це призводить до творен-
ня організаційно-методологічних і медичних факультетів в універ-
ситетах. У другій половині ХVII сторіччя Франциск Сильвіус уже 
засновує в Лейденському університеті клінічне викладання й закла-
дає основи клініко-анатомічних порівнянь. У другій половині ХVIII 
сторіччя впровадження клінічного викладання в європейських уні-
верситетах починає давати вагомі результати (творення клінічних 
наукових шкіл, розробка методу перкусії тощо) [37, 169].
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Державний устрій будь якої імперії побудований на жорстоко-
му експлуатуванні метрополією ресурсів провінцій. Але історія не 
знає жодного прикладу такого безпрецедентного визиску, який було 
здійснено Російською імперією відносно України. Річ у тім, що в цьо-
му разі мова йде навіть не про людський, територіальний чи еконо-
мічний ресурс українського етносу, а про брутальне привласнення 
самої його історії [150, 162, 164]. Із позицій сьогодення цілком оче-
видно, що для становлення російського етносу це було стратегічно 
фатальним: порушена гармонія взаємодії традицій угро-фінського, 
слов’янського та християнізованого татарського етносу поставить 
у майбутньому складні питання ментального плану, постійного по-
шуку суті свого буття та матиме безпосередній вплив на державот-
ворчі процеси. Але факт наявний і незаперечний – Російська імпе-
рія через концепцію Древньоруської держави вперто намагається 
отримати історично спадкоємний статус європейської країни – Ки-
ївської Русі. Починаючи з імператора Петра І, у династії Романових 
переважає не тільки проєвропейська орієнтація, а  й європейська 
генеалогія [171, 172]. Петро  I успішно проводить системні проєв-
ропейські реформи, але його спроба здійснювати підготовку лікарів 
із «природних росіян» (хоча б тільки військових) наштовхується на 
перешкоди об’єктивного характеру. І річ була не тільки у  значній 
кількості лікарів і медичних чиновників високого рангу іноземного 
походження, які мали суто заробітчанський інтерес. Давайте згада-
ємо хоча б гідну поваги постать лейб-медика Петра І, хірурга, анато-
ма та архітектора Ніколаса Бідлоо*, який так щиро ставився до своєї 
другої батьківщини [36]. 
Цей високоосвічений на-
ставник отримав блискучу 
медичну освіту в  Лейден-
ському університеті. Це за 
його проектом в  Москві 
був побудований (1706-
1707 рр.) увінчаний але-
горичною фігурою Ми-
лосердя двоповерховий 

* Nicolaas Bidloo (1669 чи 1670, 
Амстердам – 23 березня [3 квітня] 1735 
року, Москва) – голландський вчений, 
архітектор, придворний лікар Петра I.

Ніколас Бідлоо
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дерев’яний корпус госпіталю першого в Росії постійного навчаль-
ного закладу для підготовки лікарів. Він і став першим керівником 
цього госпіталю та очолив розташовану в ньому медичну школу. Він 
ніколи не втрачав зв’язку зі своїми вихованцями й завжди їх під-
тримував. У листі до Петра I (від 18.03.1715 р.) він щиро обурюєть-
ся поведінкою своїх колег докторів-іноземців, що «б’ють, мають за 
слуг, а не за лікарів» слухачів медичних шкіл. Основні перешкоди 
в  підготовці лікарів із «природних росіян» були влучно визначе-
ні Де Тейлсом (наступник Н. Бідлоо по Московському госпіталю) 
[38]: низький рівень загальноосвітньої підготовки слухачів, мовний 
бар’єр і відсутність навчальних посібників російською мовою. Це й 
були об’єктивні причини того, що учні медичних шкіл із «природніх 
росіян» не могли «вчення про медицину та хірургію розуміти».

За умов, коли мешканці інших анексованих Російською імпе-
рією європейських територій мають мовний і релігійний бар’єр 
із «природними росіянами», царський уряд здійснює безпреце-
дентний визиск освітнього ресурсу власне українських теренів. 
Заповзято вербуються кращі викладачі та випускники україн-
ських освітянських закладів, їм пропонуються найвищі в  імперії 
церковні та урядові посади. Так, наприклад, першим ректором 
Санкт-Петербурзького університету був уродженець Закарпаття – 
Балудянський (Балуг’янський) Михайло Андрійович, а ректором 
Московського університету та директором Петербурзького педа-
гогічного інституту – вихованці Харківського колегіуму професо-
ри М.Т. Каченовський [173] та Я.В. Толмачев [174]. А щодо запро-

М.А. Балудянський 
(Балуг’янський)

М.Т. Каченовський Єпіфан Славинецький
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вадження в навчальний процес і науковий вжиток самої російської 
мови, то наведемо типовий приклад із Єпіфаном Славинецьким 
[175]. Цей випускник Київської братської школи, а  згодом і ви-
кладач Києво-Могилянської колегії був особисто запрошений іще 
царем Олексієм Михайловичем для виправлення за першоджере-
лами релігійних книг. У Москві Єпіфан Славинецький очолює ви-
кладання «вольних наук» у  школі при Андріївському монастирі. 
Саме він і переклав для першої медичної школи, відкритої в Мо-
скві в 1654 році, скорочений підручник анатомії Андреаса Везалія 
під заголовком: «Врачевська анатомія с  латинська, от книги Ан-
дреа Вессалия Брукселенска».

Ще близько двох сторіч освітній рівень українців залишається 
на знач но вищому рівні, ніж у Російській імперії. Так, у 40-х роках 
ХVIII сторіччя тільки на Лівобережжі існувало 866 початкових 
шкіл, функціонували колегіуми в Чернігові, Переяславі й Харкові, 
а 12-річна програма навчання в Києво-Могилянській академії дава-
ла можливість отримати її спудеям чудову вищу освіту [167]. А от 
намагання заснувати вищі науково-методичні та педагогічні центри 
в  Україні викликають упертий супротив царського уряду. Воно й 
зрозуміло: перед імперією стояло завдання жорсткої централізації, 
в якому створенню вищих педагогічних і науково-методологічних 
центрів в її столиці надавалось особливого значення. Отож, в 1724-
1725 роках у Петербурзі засновано Російську Академію наук, у 1755 
році відкритий Московський університет. Остання спроба гетьмана 
Кирила Розумовського та козацької старшини в 1763-1764 роках пе-
ретворити Києво-Могилянську академію на університет і заснувати 
такий ще й у Батурині не тільки 
зазнали невдачі, але й, незважа-
ючи на родинні стосунки Розу-
мовських з імператорською ро-
диною, 10 листопада 1764 року 
вийшов царський указ про по-
вну ліквідацію залишків Геть-
манської автономії [24, 176]. На 
кінець XVIII сторіччя в  столи-
цях імперії вже було сконцен-
тровано суттєвий інтелектуаль-
ний потенціал. 14 серпня 1817 

Поєднані в житті морганатичним 
шлюбом Олексій Розумовський та 
імператриця Елізавета Петрівна
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року, за розпорядженням царського уряду, Синод взагалі ліквідує 
Києво-Могилянську академію, а в  її приміщеннях розташовується 
Київська духовна академія [123, 177].

У кінці ХVIIІ cторіччя на українських теренах Російської імпе-
рії немає жодного вищого медичного навчального закладу. Тому 
для отримання вищої медичної освіти випускники Києво-Моги-
лянської академії (Н.  Амбодик-Максимович, М.  Тереховський, 
Д. Самойлович, П. Погорецький, О. Шумлянський і багато інших – 
тільки в  період із 1754 по 1768 рік із Києва виїхало понад 300 її 
спудеїв [8]) продовжують навчання за межами України. За період 
другої половини XVIII  – початку XIX сторіч 44 випускники Ки-
єво-Могилянської академії були удостоєні докторського ступеня 
[167]. Із них: 32 захищались в західноєвропейських університетах, 
4 – у Московському університеті, 4 – у Петербурзькій медико-хі-
рургічній академії, 1 – у Віленській Медико-хірургічній академії. 
В  1812-1822 роках у  Петербурзькій медико-хірургічній академії 
троє вихованців Києво-Могилянської академії були удостоєні 
докторського ступеня взагалі без захисту дисертацій. Якщо зва-
жити на те, що, за даними Василя Плюща [178], у XVIII-му сторіччі 
(від року 1702 по 1800) докторські дисертації по медицині загалом 
захистили 62 українці, то можемо констатувати, що левова части-
на із них є вихованцями Києво-Могилянської академії. За відсут-
ності можливостей повернутись і працювати в Україні переважна 
їх більшість працювала у вищих навчальних закладах Росії та Єв-
ропи. Вихованці Києво-Могилянської академії стали фундатора-
ми таких медичних наук, як акушерство, фармакологія, педіатрія, 
епідеміологія, мікроскопічна анатомія, були видатними організа-
торами науково-дослідного й викладацького процесів [8, 178]. А в 
ХІХ сторіччі видатному уродженцю Слобожанщини та вихованцю 
медичного факультету Харківського університету Федору Степа-
новичу Цицуріну належить особливо почесне місце серед засно-
вників клінічної медицини.

Медичний факультет Московського університету було від-
крито, за різними даними, чи то в 1758, чи в 1764-1765 роках [29, 
30, 32, 149]. Але, згідно з чинною в імперії університетською про-
грамою, він готував широко освічених в  галузі природознавства 
фахівців, а не практичних лікарів. Випуск никам університету для 
отримання права на медичну практику необхідно було ще про-
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йти післяуніверситетську 
під готовку під керівни-
цтвом госпітальних ліка-
рів (терміном не менше 
року) та скласти відпо-
відні іспити. На вимогу 
часу в  1804 році новим 
статутом Московського 
Імператорського універ-
ситету медичний факуль-
тет все ж орієнтується на 
підготовку практичних 
лікарів [30]. Для виконання цього надзавдання в 1805 році при ньо-
му засновується Клінічний інститут [37]. Проте, створена на його 
базі перша університетська терапевтична клініка мала всього три 
ліжко-місця. А в 1812 році під час французької окупації Москви 
пожежа вщент знищила Клінічний інститут.  І хоча у  заново від-
критому в 1820 році Клінічному інституті відділення внутрішньої 
патології вже мало 12 ліжок, цього було безнадійно недостатньо 
для запровадження належного клінічного викладання. Зрозуміло, 
що в заснованих на початку ХІХ сторіччя інших імператорських 
університетах ситуація була не кращою. Для впровадження в уні-
верситетах належного викладання внутрішньої медицини просто 
не було наявних клінічних баз. Тож, практичних лікарів продо-
вжують готувати у так званих госпітальних школах безпосередньо 
в медичних стаціо нарних закладах [32, 179]. В 1786 році ці школи 
були адміністративно виокремлені та стали самостійними медико-
хірургічними училищами і їм навіть було надано право «доводить 
до докторской степени» своїх учнів. Власне, на базі відповідних 
училищ у  Петербурзі та в  Москві в  кінці століття (1798) й були 
створені медико-хірургічні академії.

На початку XIX cторіччя за обставин проголошеної імпера-
тором Олександром  I «політичної весни» на вимогу часу перед 
управлінським апаратом Російської імперії було вже поставлено 
завдання створення належних умов не тільки для засвоєння, але 
й для успішного впровадження здобутків європейської медичної 
науки [167, 180]. В 1802 році засновується Міністерство народної 
освіти. Його міністром призначається прихильник ліберальних 

Демонстрація пацієнта студентам  
в клінічній палаті
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ідей сенатор П.В.  Завадовський. Відкривається низка так званих 
імператорських університетів (Дерптський  – 1802, Віленський  – 
1803, Казанський і Харківський  – 1805 рік) із медичними фа-
культетами [13, 14]. У  Києво-Могилянській академії з 1802 року 
запроваджується курс медицини. Університети стають не тільки 
науковими та навчальними установами, але й на них покладають 
також адміністративні функції по керівництву всіма навчальними 
закладами округу. За реалій Російської імперії вся діяльність у ви-
щих навчальних закладах здійснювалась, виходячи із великоім-
перських позицій і про їх автономію навіть у питаннях організації 
педагогічного процесу не могло бути й мови. Потрібно розуміти, 
що складнощі з організацією належного рівня медичної освіти 
мали об’єктивний характер і відтворювали глибинну суть станов-
лення Російської імперії та ментальності її можновладців.

Уся імперія була розділена на шість навчальних округів, які 
очолювались опікунами [30]. Останні одночасно були неодмін-
ними членами Головної управи училищ. Власне, ця управа й роз-
робляла засади нових університетських статутів. Таким способом 
на навчальні заклади покладалось надзавдання інтегрувати, а, на-
справді, русифікувати різнобарвний етнічний склад імперії з різ-
ним рівнем розвитку й різними традинаціональними та культур-
ними звичаями. Звісно, такий підхід був неспроможним і зовсім не 
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сприяв розвитку освітньої сфери. Типовим прикладом бездарності 
такого підходу є історія Віленського імператорського університету 
та Віленської медико-хірургічної академії [181]. Оскільки певною 
мірою вона стосується й становлення медичного факультету Ки-
ївського університету св. Володимира [25], коротко пригадаємо її.

Після окупації Російською імперією Литви (1796 рік) на базі 
одного з найстаріших європейських науково-педагогічних центрів 
(заснованого ще 1579 року) відкривається Імператорський Вілен-
ський університет (1803) [167, 181]. Але за умов великоімперської 
шовіністичної політики він виявився неспроможним забезпечити 
інтеграцію кращих традицій російського, римсько-католицького 
та протестантського чинників, і вже в 1832 році його ліквідували. 
Наукове приладдя та університетську бібліотеку частково було пе-
редано організованим на його базі Віленській медико-хірургічній і 
Духовній академіям, а частково перевезено до інших університетів 
імперії. Віленська медико-хірургічна академія спочатку підпоряд-
ковується Міністерству внутрішніх справ, а в 1840 році – Мініс-
терству народної освіти, в 1842 році остаточно ліквідується.

Показовим щодо того, в яких умовах доводилось працювати про-
фесорсько-викладацькому складу медичних факультетів універси-
тетів Російської імперії, є приклад наказу опікуна по Казанському 
університету М.Л. Магніцького щодо боротьби зі «згубним матеріа-
лізмом», виданого в 1820 році [147]. Згідно з цим наказом, «відспіва-
ли» та «похороли за церковним обрядом» усі препарати університет-
ського анатомічного музею, а саме анатомування було заборонене.

Аналіз літератури переконливо свідчить, що «історія росій-
ських університетів у  перші десятиліття після їх виникнення  – 
це історія адаптації європейської «університетської ідеї» до умов 
російської цивілізації» [33]. Цей процес був дуже непростим: без 
матеріалізації в суспільний інститут цієї величної ідеї подальший 
поступ імперії в  європейському вимірі був просто неможливим, 
тож доводилось «адаптувати» і саму «російську цивілізацію». 
Отож, у  тому  ж абзаці вищевказаного цитування вже в  наступ-
ному реченні констатується таке: «Серед усіх інновацій, що за-
твердилися в Росії після петровських реформ, мабуть, університет 
відбувся в найбільш чистому вигляді як європейська інституція, 
і центральну роль у  його «засвоєнні» зіграло встановлення пря-
мих освітніх контактів Росії з Європою». Це справедливе (хоча і 
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не позбавлене певного протиріччя щодо «найбільш чистого ви-
гляду») твердження процитовано з вступу до монографії росій-
ського дослідника історії Андрея Юрьевича Андреева «Россий-
ские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте 
университетской истории Европы» (2009), що видана за рахунок 
гранту РГНФ (№  08-01-16107д) у  межах міжнародного проекту 
із промовистою назвою «Ubі universitas – ibi Europa. Transfer und 
Adaptati»*. У ній автор вдало використав матеріали своєї доктор-
ської дисертації «Русско-немецкие университетские связи во вто-
рой половине XVIII – первой четверти XIX в.» (2006) та об’єктивно 
показав, що заснування європейської «університетської ідеї» в Ро-
сійській імперії вимагало політичної волі та чималих матеріальних 
витрат.  Зрозуміло, що при користуванні цією фундаментальною 
монографією потрібно мати на увазі ситуацію, яка склалась у Росії 
на момент її видання. Можна тільки поспівчувати російським до-
слідникам історії щодо умов їх творчості за жорсткого домінуван-
ня кон’юнктури. На жаль, за сьогоденних умов сумної російської 
дійсності дослідникам об’єктивно важко відстоювати історичну 
справедливість**. Тим більше потрібно віддати належне поважно-
му досліднику, який, як стипендіат багатьох міжнародних грантів 
(«Gerda-Henkel- Stiftung», «Max-Planck-Gesellschaft», «DAAD»), 
мав можливість на величезному масиві матеріалу (у тому числі й 
закордонних архівів) показати всю складність процесу становлен-
ня вищої школи в Російській імперії та спроби її інтеграції в євро-
пейський освітній простір. Оскільки нашим завданням є висвіт-
лення ролі Ф.С. Цицуріна в запровадженні викладання клінічної 
медицини в  освітній моделі «російського університету», то для 
уникнення постійного звертання до фактів загального контексту 
ми посилаємось на цю найбільш ґрунтовну та повну на сьогодніш-
ній день історико-дослідницьку роботу з цієї проблеми.
* «Де університет – там Європа. Засвоєння та адаптація».
** Йдеться про вплив на «всіх і все» у сучасному російському суспільстві одурманюючого чаду сьогоденної 
політичної кон’юнктури та міфічної лжеідеї агресивного «руського міра» і смертоносної «братської» 
хвилі шовінізму кремлівських можновладців. Бо, скажімо, важко навіть уявити собі, щоб шановний 
автор не розумів, що можна, звісно, дискутувати про ту чи іншу важливість впливу на становлення 
університетської освіти в  Російській імперії Острозької та Києво-Могилянської академій (українська 
освітня традиція) чи Замойської академії (польська традиція), але віднести їх до перших російських 
університетів аж ніяк не можна. У  подальшому автор вказує, що «… з передачею Києва Московській 
державі туди  ж «генетично» перейшла й ідея відкриття православного університету, яка втілилася 
в низку проектів, що розглядалися при царському дворі і що поклали початок розвитку університетської 
освіти в Росії». Якщо із «передачею Києва Московській державі» сьогоднішньому поколінню уже все ясно, 
то що стоїть за суто біологічним терміном «генетично», важко зрозуміти.
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За обставин висвітлених вище історичних передумов загаль-
на картина заснування вищої медичної освіти в Російській імпе-
рії була такою. Використовуючи досвід освітніх моделей Європи, 
у Московській державі починаючи із другої половини ХVII сторіч-
чя намагаються розробити проекти заснування різних типів на-
вчальних закладів [182-187]. Але за її тогочасних реалій мова могла 
йти тільки про формат вузькоспеціалізованих навчальних закла-
дів для підготовки фахівців «в службу». До ХІХ сторіччя підготов-
ка фахівців для лікувальної справи здійснюється безпосередньо 
в медичних стаціонарних закладах, у так званих госпітальних шко-
лах. Останні у 80-х роках ХVIII століття адміністративно виокрем-
люються та стають самостійними медико-хірургічними училища-
ми (академіями) [187, 188]. На цьому етапі становлення освітньої 
системи Російській імперії особливу роль відіграють вихованці 
Києво-Могилянської академії. У подальшому в процесі творення 
імперії до Росії активно запрошуються й інші європейські вчені. 
Сконцентрований у столицях імперії науково-освітній ресурс дає 
можливість у грудні 1725 року відкрити в Санкт-Петербурзі Ака-
демію наук, а в 1755 році в Москві – університет. З 1758 року (чи то 
1764-1765 [31, 187, 189, 190, 191]) у  Московському університеті 
починає функціонувати медичний факультет. Загальновідомою є 
влучна цитата легендарного слухача Києво-Могилянської академії 
Михайла Васильовича Ломоносова з листа до попечителя Москов-
ського університету І.І. Шувалова [192] про те, що перший росій-
ський університет засновано «за прикладом іноземних». Михайло 
Васильович був дитиною свого часу і, звісно, перш за все, мав на 
увазі середньовічну модель європейської привілейованої корпо-
рації професорів і студентів «докласичного» університету. Між 
тим, університет такого формату міг готувати освічених у галузі 
природознавства фахівців, які, проте, не мали лікарських навиків 
і навіть дозволу на медичну практику. Потенціал «докласичної» 
моделі університету в загальноцивілізаційному поступі в середині 
ХVIII століття вже було вичерпано і середньовічна привілейова-
на наукова корпорація невідворотно прямувала до своєї стагнації. 
У процесі модернізації європейських університетів їх академічна 
автономія дедалі більше трансформувалась з окремої юрисдик-
ції членів наукової корпорації до академічної свободи, що забез-
печувала гармонію процесів передачі та пошуку знань. Одним із 
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закономірних результатів такого процесу й стало впровадження 
викладання клінічної медицини в  модернізованому Лейденсько-
му університеті ще в другій половині ХVII століття. На жаль, ро-
сійська дійсність диктувала свої умови, і, згідно з «Проектом про 
установу Московського університету» від 12 (23) січня 1755 року 
[193], права наукової корпорації, навпаки, суттєво обмежувались 
власне в автономії педагогічного процесу [194]. Зрозуміло, що та-
кий варіант «модернізації» був не зовсім ефективним і насправді 
призвів до жорсткого контролю над педагогічним процесом. Щодо 
низки європейських освітніх закладів, які в  результаті експансії 
Московії опинились на теренах Російської імперії, то вони також 
не могли забезпечити впровадження та викладання клінічної ме-
дицини. Більшість із них (у Дерпті та Вільно) одразу по анексії вза-
галі припинили своє існування. Києво-Могилянська академія, не-
зважаючи на те, що отримала від нової влади підтвердження свого 
статусу (а в 1804 році навіть робиться спроба відкрити на її базисі 
медичний факультет), так і залишається середньовічною привіле-
йованою науковою корпорацією, і про її модернізацію за обставин 
реальностей новоствореної імперії не могло бути й мови.

Але на вимогу часу з початку ХІХ сторіччя за умов «олександрій-
ських» реформ починається інтенсивний процес заснування «мо-
дернізованих» університетів і в Російській імперії. Завдяки «моло-
дим друзям» імператора Олександра І [33] вдало використовується 
й освітній потенціал теренів, де вже сторіччями існувала європей-
ська традиція вищих освітніх закладів (Дерптський, Віленський і 
Київський університети). За таких умов протягом трьох десятирічь 
триває пошук і непроста боротьба між прибічниками форматів нау-
ково-освітніх, вузькоспеціалізованих і виховних навчальних закла-
дів. Особливістю російських університетів стає їх адміністративна 
функція в округах. Але все ж, згідно з новим університетським ста-
тутом від 5 (17) листопада 1804 року [195], на підготовку практичних 
лікарів орієнтується як Московський університет, так і всі новозас-
новані в імперії університети. Щодо медико-хірургічних академій та 
училищ, то, звісно, вони, виконуючи функцію безпосередньої підго-
товки фахівців із лікувальної справи, взаємодіяли з медичними фа-
культетами університетів, але при цьому були підпорядковані Мі-
ністерству внутрішніх справ (чи військовому відомству) і фактично 
перебували поза університетським освітнім простором.
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Оскільки стан можливостей і проблем із заснуванням клініч-
ної медицини в  Імператорському Московському університеті є 
найбільш показовим щодо реалій Російської імперії, то розглянем 
їх контекст більш детально. Отож, на виконання вимог нового 
університетського статуту при Імператорському Московському 
університеті в  1805 році відкривається Клінічний інститут [37]. 
У його складі були клінічний (терапевтичний) і хірургічний інсти-
тути, до яких у наступному 1806 приєднався третій – повивального 
мистецтва. Директором Клінічного інституту та лікарем інституту 
внутрішніх захворювань був призначений професор патології, те-
рапії та клініки Ф.Г. Політковський [196, 197]. За амбітної назви – 
Клінічний інститут  – масштаб лікувальної бази для викладання 
клініки внутрішніх хвороб був мінімальним. Навчальний процес 
полягав тільки в  показовій демонстрації професором студентам 
власного мистецтва в діагностиці й терапії протягом однієї години 
на тиждень. Так, що до належної вимогам часу клінічної підготов-
ки студентів було ще дуже далеко, але напрямок було визначено 
чітко й правильно. Непросте завдання почати першим викладати 
внутрішні хвороби біля ліжка хворого належить нашому земля-
ку, вихованцю чернігівської духовної семінарії, лікарю з європей-
ською медичною освітою – Федору Герасимовичу Політковському 
(1754-1809). В 1775-1778 роках він студіював у Московському уні-
верситеті філософію та медицину. Продовжив медичний вишкіл 
у Лейдені та Парижі. Уже в 1781 році захистив у Лейдені доктор-
ську дисертацію про природу запального процесу «De pyogenia 

seu formatione puris». На межі ХVIII-XIX 
сторічь професор Ф.Г.  Політковський 
був найуспішнішим у  Москві практи-
куючим лікарем. Він протягом 20 років 
читав в  університеті курс натуральної 
історії й вважав, що лікарська наука ви-
никла в результаті «пізнання деяких рос-
лин та інших речей, уживаних людиною 
всередину або зовні, у випадку захворю-
вання». Тож медицину він визначав як 
науку, засновану на логіці й практиці, 
що має за мету «зберігати здоровий стан 
людського тіла й пошкоджене, скільки Політковський Ф.Г.
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можливо, виправляти та відновлювати за допомогою правильної 
дієти й досвіду затверджених корисних ліків і знарядь».

Наступником  Ф.Г.  Політковського на 
посаді професора патології, терапії та клі-
ніки й директора Клінічного інституту 
в 1809 році стає вихованець Московського 
університету М.Я.  Мудров [198]. Матвій 
Якович Мудров (1776, за іншими даними – 
1772 або 1774-1831) народився в  багато-
дітній родині вологодського священика. 
Він виявив велику старанність у вивченні 
медицини й двічі за час проходження уні-
верситетського курсу нагороджувався зо-
лотою медаллю. Професор  Ф.Г.  Політков-
ський першим звернув увагу на здібного 
старанного студента. Він і рекомендував 
його як свого помічника з лікарського спостереження сім’ї про-
фесора історії та красномовства X.А. Чеботарьова*.

Матвій Якович успішно доглядав за хворою на натуральну ві-
спу доч кою Харитона Андрійовича. Родина Чеботарьових полю-
била талановитого юнака Мудрова й дала згоду на його одруження 
з Софією Харитонівною[199]. Закінчивши Московський універ-
ситет в 1800 році, М.Я. Мудров протягом шести років готувався 
до професури в  університетах і лікарнях Німеччини, Австрії та 
Франції (1802-1807). В  1804 році, між іншим, коли М.Я.  Мудров 
був за кордоном, медичний факультет Московського університету 
присудив йому вчений ступінь доктора медицини і звання екстра-
ординарного професора за його роботу «De spontanea placentae 
solutione». Авторитет Матвія Яковича в Москві був дуже високим. 
Лев Толстой у романі «Війна і мир» описує його як популярне мос-
ковське медичне світило, а медичний факультет п’ять разів обирає 
його своїм деканом. Він був популярним лікарем і мав велику при-
ватну практику. З ім’ям М.Я. Мудрова пов’язані розроблення пер-
шої у вітчизняній медицині системи лікарського опитування хво-
рого й уведення в практику цивільних лікувальних установ Росії 
систематичних записів як складових історії хвороби [200]. Їх прао-
* Харитон Андрійович Чеботарьов (1745-1815) - вологодський уродженець, учений-географ, професор, 
перший виборний ректор Московського університету, перший голова Московського товариства історії 
та російських старожитностей.

Мудров М.Я.
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бразом можна вважати «скорботні листи», затверджені в 1806 році 
для використання у військових шпиталях з ініціативи «головного 
по війську медичного інспектора» Я.В. Вілліє*. М.Я. Мудров, як і 
Я.В. Вілліє, розумів виняткову роль правильного ведення медич-
ної документації. Більше 20 років він збирав і зберігав 40 томів іс-
торій захворювань своїх пацієнтів. При евакуації з Москви в 1812 
році він залишив свою чудову бібліотеку, але взяв із собою томи іс-
торій хвороби. Його оцінка клопіткої та ретельної праці клініцис-
та «Друковані книги скрізь можна знайти, а  історій хвороб ніде» 
справедливо стала крилатим висловом. Він навчав своїх слухачів 
опановувати лікування «не зі слів учителя», а шляхом практики, 
клінічних спостережень і вимагав індивідуального підходу до хво-
рого. Виголошена Матвієм Яковичем 25 вересня 1820 року з на-
годи відкриття відновленого Клінічного інституту актова промо-
ва «Слово про спосіб навчати та навчатися практичній медицині 
чи справжньому лікарському мистецтву біля ліжка хворих» [201] 
переконливо засвідчує його прихильність до методології клініко-
описового (науково-емпіричного) пізнання. Вважається, що саме 
професор М.Я. Мудров першим у Росії запропонував певну про-
граму клінічного навчання з внутрішньої медицини, увів систему 
опитування та огляду хворого й застосував її на практиці в ново-
му Клінічному інституті. У  1830 році його призначили старшим 
лікарем Центральної комісії з боротьби з холерою. Під час епіде-
мії в Петербурзі він керував двома холерними лікарнями. Матвій 
Якович вписав золотими літерами своє прізвище на сторінках іс-
торії драматичної медицини – 8 липня 1831 року, перебуваючи на 
посаді голови Центральної державної комісії імперії з боротьби з 
холерою, він заразився й помер.

Професор  М.Я.  Мудров  – яскравий представник науково-ем-
піричного підходу в  медицині. Він успішно впровадив в  умовах 
дійсності Російської імперії початку ХІХ сторіччя методологію 
клініко-описового пізнання в лікувальній справі. Разом із тим, по-
дальший розвиток медицини М.Я. Мудров мислив на природни-
чо-науковому шляху і бачив тут особливу роль патологічної анато-
мії та впровадження фізикальних методів дослідження в клінічну 
практику. Він за присутності своїх слухачів сам здійснював роз-
* Яків Васильович Вілліє (1768-1854)  – уродженець Шотландії, закінчив Единбурзький університет 
(1790), усе подальше життя провів як хірург та організатор на військовій службі в Росії й став одним з 
основоположників військово-медичної справи в російській армії, лейб-медиком, дійсним таємним радником.
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тини померлих і відстоював доцільність включення патологічної 
анатомії в навчальну програму на медичних факультетах у росій-
ських університетах. Вважається, що Матвій Якович був серед тих 
наставників, які збудили глибокий інтерес до патоморфологічних 
досліджень в О.І. Овера, М.І. Пирогова та Г.І. Сокольського. Свій 
лекційний курс з 1828 року він називав «Приватна патологія, тера-
пія і клініка з анатомо-патологічними демонстраціями».

Після  М.Я.  Мудрова університет-
ську кафедру патології, терапії та кліні-
ки очолює Іустин Євдокимович Дядь-
ковський (1784-1841) [48, 202, 203]. 
Цей вихованець Рязанської духовної 
семінарії та Московської медико-хі-
рургічної академії був одним із найпо-
пулярніших практикуючих лікарів сто-
лиці. Він в  1816 році захистив у  своїй 
alma mater докторську дисертацію «De 
modo, quo agunt vtdicaamenta in corpus 
humanum», а з 1824 року обійняв в ній 
посаду професора кафедри патології й 
терапії. У  1830 році Дядьковський  І.Є. 
працював під керівництвом М.Я.  Мудрова в  Центральній дер-
жавній комісії імперії з боротьби з холерою. З 1831 по 1836 рік 
він одночасно  викладає на кафедрах патології, терапії та кліні-
ки академії та університету. Вважати І.Є. Дядьковського наступ-
ником М.Я. Мудрова можна тільки за формальною ознакою ке-
рівництва терапевтичною кафедрою університету. На фаховий 
світогляд Іустина Євдокимовича мали визначальний вплив ідеї, 
сповідувані професорами Є.Й. Мухіним і С.Г. Зибеліним. Лікар-
філософ, широко освічений натураліст із матеріалістичними 
уявленнями, Іустин Євдокимович відводив нервовій системі про-
відну роль у  функціонуванні організму. Він захоплююче читав 
лекції й був улюбленцем університетської молоді. І все ж немає 
ніяких відомостей про те, що І.Є. Дядьковський сам застосову-
вав або демонстрував студентам методи перкусії та аускультації, 
можливості секційної перевірки лікарських спостережень, здій-
снював клінічне викладання. У його біографії відсутні дані про 
вишкіл в університетських клініках Європи і він безпосередньо 

Дядьковский І.Є.
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не був знайомий із новітніми досягненнями клінічної медицини. 
Тож Іустин Євдокимович залишався вірним принципам нозогра-
фії – систематизації та розподілу хвороб за розрядами, класами 
та видами, подібно до того, як це зроблено для тварин і рослин. 
Він розробив власну оригінальну класифікацію хвороб і загаль-
ні принципи лікарської терапії, керував дослідами майбутнього 
відомого фізіолога І.Т. Глєбова «над відправленням нервової сис-
теми». Можна вважати, що І.Є. Дядьковський у своїй діяльності є 
предтечею фізіологічного підходу С.П. Боткіна. Але пам’ятаймо, 
що за російського варіанту «модернізації» наукові корпорації об-
межувались в автономії педагогічного процесу. І от сама згадка 
Іустином Євдокимовичем на лекції «нетлінних мощей» у зв’язку з 
«блюзнірським» поясненням факту природної муміфікації стало 
безпосередньою причиною його негайної відставки в 1836 році.

Тим часом, згідно з черговим статутом від 26 липня (7 серпня) 
1835 року, у Московському університеті для вдосконалення викла-
дання клінічної медицини замість однієї кафедри патології, тера-
пії та клініки засновуються дві: приватної патології та терапії (яка 
безпосередньо не була пов’язана з клінічною базою) та семіотики 
й терапевтичної клініки. Професором на першу був призначений 
Григорій Іванович Сокольський, а на іншу – Христофор Григоро-
вич Бунге.

Син священика, уродженець Мо-
скви, Григорій Іванович Сокольський 
(1807-1886) після закінчення в 1828 році 
Московського університету в складі гру-
пи його обдарованих випускників (се-
ред яких М.І.  Пирогов, Ф.І.  Іноземцев, 
О.М.  Філомафітський) готувався до на-
уково-педагогічної кар’єри в  Професор-
ському інституті при Дерптському уні-
верситеті [43, 204, 205]. Там він у 1832 році 
захищає докторську дисертацію «Про ди-
зентерію». Григорій Іванович є яскравим 
представником малочисельної нової ге-
нерації вчених-медиків Російської імперії 

першої половини ХІХ сторіччя, які не тільки знали про досягнення 
наукової клінічної медицини, але й досконало володіли фізикаль-

Сокольський Г.І.
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ними методами дослідження [43, 206]. М.І. Пирогов у «Щоденнику 
старого лікаря» з теплотою згадує, як у дерптський період Г.І. Со-
кольський «викинув вельми ризиковану для того часу штуку, ви-
їхавши з Берліна без паспорта в Цюріх, до Шонлейна, і в Париж… 
Григорій Іванович був людиною незвичайною; я  його любив за 
його особливий гумор». З 1835 року Г.І. Сокольський – професор 
Казанського університету, але вже в кінці того ж року був переве-
дений на кафедру приватної патології й терапії Московського уні-
верситету [207]. В 1835 році окремим виданням вийшла його лек-
ція «Про лікарське дослідження за допомогою слуху, особливо за 
посередництва стетоскопа». У ній він подав порівняльну оцінку ді-
агностичних можливостей перкусії та аускультації. «Один або два 
пальці лівої руки лікаря, накладені … на груди, можуть служити 
не гірше, навіть, на мою думку, набагато краще від плесіметра», – 
стверджує в  ній, спираючись на власний досвід, Григорій Івано-
вич. Терапевти колишнього СРСР називали ревматизм «хворобою 
Буйо-Сокольського». Саме з часу робіт Ж.Б. Буйо та Г.І. Соколь-
ського в клініку стало поступово входити уявлення про ревматизм 
як системне захворювання. Григорій Іванович незалежно й прак-
тично одночасно (1836, 1838) з видатним представником паризь-
кої клінічної школи Жана Ніколя Корвізаром описав ревматизм 
як загальне захворювання з важким ураженням серця. За цього 
він визначив клініко-анатомічні ознаки ураження його оболонок 
і вважав, що «велика частина органічних вад серця походить від 
недогляду й неправильного лікування». Основна наукова праця 
професора Г.І. Сокольського «Вчення про грудні хвороби» (1838), 
написана в дусі Лаеннека. Усі дані в ній подано на основі порівнянь 
клінічних (з докладним викладом даних перкусії та аускультації) 
та секційних спостережень. У цій книзі, окрім викладення нового 
погляду на ревматизм, подано докладну клініко-анатомічну харак-
теристику туберкульозу легенів. Спостережливий Григорій Івано-
вич ретельно описує і власні знахідки в галузі клінічної семіотики 
(серед них такі ознаки плевриту, як «грудний шелест», тобто шум 
тертя плеври, і «капання», тобто феномен плескоту). Університет-
ське листування свідчить про те, що професор Г.І.  Сокольський 
прагнув проводити клінічне викладання, але не мав для цього 
власної лікувальної бази: за новим статутом клініка була виділена 
в самостійну кафедру, зайняти яку йому так і не вдалося [208, 209]. 
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В  1839 році він з гіркотою скаже: «Я провів рівно 13 років у  за-
няттях лікарською наукою; для неї відмовився від вигідної служби 
в Петербурзі; для неї залишив своїх батьків у бідності й старості; 
для неї пішки пройшов усю Європу з бажанням бачити та навчи-
тися; для неї й тепер живу жебраком…». На превеликий жаль, його 
науковому таланту так і не судилось розквітнути й повною мірою 
реалізуватись [210]. Він повторює долю І.Є. Дядьковського й після 
такої передчасної (в  1848 році) і загадкової * відставки повністю 
припиняє активну наукову діяльність. 

Потрібно відмітити те, що Григорій Іванович Сокольський був 
яскравим представником прихильників упровадження в лікуваль-
ну практику наукового дослідного клінічного знання. Він відносив 
медицину до сфери природничих наук і клініко-анатомічним по-
рівнянням надавав особливого значення, був переконаний у  до-
цільності впровадження досліджень у хімічній лабораторії. Остан-
ні роки життя цієї видатної людини пройшли в  самотності. Він 
доживав свій вік у Москві, у Кривонікольському провулку на Ар-
баті, у власному будинку, майже зовсім забутий. Григорій Іванович 
залишив нащадкам поважний науковий спадок, що претендував 
на суттєвий прорив у становленні клінічної медицини в Російської 
імперії на межі 30-40-х років. Також він, як справжній російський 
патріот та особистість із тонким гумором, залишив нащадкам на-
писану з болем та сарказмом яскраву картину тогочасної задушли-
вої московської атмосфери, в якій перебувала медична спільнота: 
«Москва так дивно створена», що нововведення не допускаються 
ні в будинках, ні в лікарнях; а світила міської приватної медичної 
практики, які «безперервно приводять у рух ноги і колеса», але за-
лишають «голову в  повній нерухомості… За такого заняття хіба 
прийде в  голову наука? Чи вистачить терпіння ритися в  трупах? 
Зазирнути в медичні літописи?»; при цьому лікарські консульта-
ції «призначаються за забобонами не на початку хвороби, коли ще 
можна визначити план лікування, а здебільшого в кінці її, коли вже 
нічого не можна зробити… такий звичай, без якого непристойно 
в Москві померти самодостатній людині». Своїм колегам він ра-
див, «щоб люди, палаючі щиросердністю до народної просвіти та 

* Найімовірніша причина його відставки - гострі висловлювання на адресу попечителя Московського 
навчального округу (відповідно й університету) Д.П. Голохвастова, а також вельми впливового в обох 
столицях Ф.І. Іноземцева («страшенно баламутить справи нашого університету») і самого міністра - 
С.С. Уварова («огидно гордовитий характер. Скрізь я і я...»).
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громадського здоров’я, ставали поводирями народу тільки після 
того, як здобудуть належну освіченість».

Безперечно, за належних обставин рівень освіченості та науко-
вої підготовки, харизматичні риси особистості Григорія Івановича 
Сокольського могли стати надійною основою для його подальших 
звитяжних досягнень на ниві наукової клінічної медицини.

Як зазначалось вище, першим завідувачем новоствореної кафедри 
семіотики й терапевтичної клініки Московського університету (1836) 
став Христофор Григорович Бунге [211, 212]. Це колоритна та унікаль-
на особистість. Потрібно одразу сказати, що до самої відставки (1842 
року) він завідував нею за сумісництвом, бо з 1809 по 1842 рік незмін-
но завідував кафедрою ветеринарії, дієтики, фармакології, патології 
й терапії Московської медико-хірургічної академії, а з 1836 року ще 
й обіймав посаду проректора Московського університету. Christian 
Bunge (1781-1860) народився у відомій київській лютеранській родині 
Бунге [213]. Його батько, Георг-Фрідріх Бунге (1722-1793), виходець зі 
Східної Пруссії, у середині XVIII століття переселився до Києва й мав 
на Подолі власну аптеку. Христофор Григорович здобув середню осві-
ту в київській приватній школі лютеранського пастора, а потім два 
роки працював в аптеці батька. Продов жив навчання в  Імператор-
ському Санкт-Петербурзькому медико-хірургічному інституті (так 
в 1783 році перейменовано засноване при першій в Росії венерологіч-
ній лікарні Імператорське калінкінське медико-хірургічне училище), 
який закінчив в  1801 році. Пройшов лікарське стажування у  Відні 
під керівництвом Йоганна Петера Франка. Але вже з 1803 року влас-
ним коштом почав удосконалюватися у ветеринарних науках у Відні, 
Вюрцбурзі, а з осені 1805 – Берліні. Христофор Бунге неодноразово 
мав наукові відрядження для дослідження захворювань рогатої худо-
би (в 1811 році – на Сибірські лінії, в 1830 – до Полтавської губер-
нії). Він ґрунтовно дослідив сибірську виразку й докладно описав її 
в промові «De morbo sic dicto sibirico», виголошеній на урочистому 
зібранні Московського університету. От тільки ніяких даних, що під-
тверджують запровадження ним на кафедрі вишколу для студентів 
у перкусії та аускультації, немає. Тільки в 1839 році на університет-
ській кафедрі семіотики й терапевтичної клініки Й.В.  Варвинський 
засновує, а в 1841 році М.С. Топорков, повернувшись зі стажування 
в Європі, продовжує курс практичного викладання студентам мето-
дів об’єктивного дослідження в клініці [48].
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Після  Х.Г.  Бунге кафедру семіотики 
й терапевтичної клініки Московського 
університету очолює Олександр Івано-
вич Овер (1804-1864). О.І. Овер – росій-
ський професор-медик (терапевт, хірург, 
анатом), що вже домігся європейського 
визнання [48, 214, 215, 216]. Він пер-
шим у  Росії почав готувати анатомічні 
муляжі. Олександр Іванович народився 
в  Тульській губернії в  сім’ї французь-
ких емігрантів, медичну освіту здо-
був у  Московській медико-хірургічній 
академії та Московському університе-
ті. Його можна вважати певною мірою 
учнем М.Я.  Мудрова. Після закінчення 
в 1824 році навчання в університеті О.І. Овер протягом шести ро-
ків був у  закордонному відрядженні, де слухав лекції хірургів Г. 
Дюпюітрена й Ж. Лісфранка й терапевтів Ф. Бруссе, Г. Андраля і Р. 
Лаеннека. Олександр Іванович мріяв бути хірургом. Тож у Москві 
він розпочинає свою фахову діяльність із помічника професора 
хірургічної клініки О.О. Альфонського й навіть читає курс опера-
тивної хірургії. І все ж у 1939 О.І. Овер очолює кафедру семіотики 
й терапевтичної клініки Медико-хірургічної академії, а з 1842 року 
ще й аналогічну в Московському університеті. Цікава деталь: на 
цю кафедру в університеті претендував також і Г.І. Сокольський. 
Більше того, кандидатура Григорія Івановича була підтримана 
Радою університету та попечителем, проте «зверху» затвердили 
О.І. Овера. В 1846 році він переходить на новостворену за черго-
вого реформування клінічного викладання (поділ клінік на фа-
культетські та госпітальні) кафедру факультетської терапевтичної 
клініки. Одночасно (з 1851 року) Олександр Іванович – інспектор 
московських лікарень цивільного відомства й популярний у місті 
практикуючий лікар. За відгуками сучасників, професор О.І. Овер 
був блискучим діагностом, але перкусію та аускультацію викорис-
товував обмежено, а перевагу надавав доведеному ним до вірту-
озності ретельному опитуванню та огляду хворого. Вважається, 
що Григорій Антонович Захар’їн є його учнем. Європейська слава 
приходить до Олександра Івановича Овера після опублікування 

О.І. Овер
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(1847-1852) латинською мовою основної наукової праці. Його чо-
тиритомний атлас, заснований на матеріалах 20-річних клініко-
анатомічних порівнянь, було відзначеного нагородами в багатьох 
країнах. Тож є всі підстави називати його автора одним із осново-
положників клініко-анатомічного напрямку в Російській імперії.

Внесок професора Йосипа Васильови-
ча Варвинського (1811-1878) у  запрова-
дження викладання клінічної медицини 
в Московському університеті є визначним 
[47, 217]. Він був засновником і першим 
завідувачем кафедри госпітальної тера-
пії медичного факультету (з 1846 року) та 
директором госпітальної терапевтичної 
клініки в  Ново-Єкатериненській лікарні 
(з 1847). Після закінчення медичного фа-
культету Харківського університету Йо-
сип Васильович був направлений у  Про-
фесорський інститут в  Дерпті (1836-1838 
рр.). Там він під керівництвом професо-
ра Г.Й.  Замена в  1838 році успішно завершив докторську дисер-
тацію «De nervi vagi physiologia et pathologia». У Готліба Йосипо-
вича Й.В. Варвинський пройшов належний вишкіл по засвоєнню 
фізикальних методів дослідження й з успіхом їх застосовував під 
час роботи над докторською дисертацією. Уже в 1838 році Йосипа 
Васильовича призначають ад’юнктом кафедри приватної патоло-
гії й терапії, якою керував видатний російський клініцист Г.І. Со-
кольський, а в 1839 році – помічником професора терапевтичної 
клініки Х.Г.  Бунге. В  1841 році Варвинський  Й.В. був направле-
ний на 2 роки в закордонне відрядження. Там він відвідував лек-
ції І.  Мюллера та І.  Шонлейна в  Берліні, Ф.  Бруссе, Г.  Андраля, 
Ж.  Буйо, Ф.  Мажанді, Ф.  Вельпо в  Парижі, К.  Рокитанського та 
Й. Шкоди у Відні. Повернувшись до Росії, Й.В. Варвинський запро-
ваджує в  Московському університеті викладання «практичного 
клінічного вчення внутрішніх захворювань», звертаючи особливу 
увагу на хвороби серця. При цьому навикам перкусії та аускуль-
тації він надає особливо важливого значення. Йосип Васильович 
стверджував: «Правильне розпізнавання хвороби є необхідною 
умовою належного лікування; тільки чітке знання того, що нале-

Варвинський Й.В
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жить лікувати, може заспокоїти совість лікаря та врятувати його 
добре ім’я і честь самої науки від закидів». Студентами Й.В. Вар-
винського були Г.А. Захар’їн, С.П. Боткін і І.М. Сєченов. Цікаво й 
те, що Йосип Васильович відзначаючи на іспитах високий рівень 
навиків у фізикальній діагностиці та, очевидно, передбачаючи ве-
лике майбутнє С.П. Боткіна подарував йому свій стетоскоп [48].

Безпосереднім вихованцем Й.В.  Варвин-
ського був ад’юнкт кафедри Павло Лукич 
Пікулін (1822-1885) [47], особистість вищою 
мірою талановита, неординарна та цікава. Він 
народився в 1822 році в родині Луки Єгоро-
вича Пікуліна (1784-1824), професора анато-
мії та фізіології Московської медико-хірур-
гічної академії та очільника медичної служби 
російської армії у Франції в 1816 році. Павло 
Лукич після закінчення в 1843 році медично-
хірургічної академії в  Москві тривалий час 

був співробітником Й.В. Варвинського (1846-1863). За цей час він 
пройшов блискучий вишкіл інтерніста та клінічного викладача. 
«При спостереженні хворих і виявленні патологічних явищ я ба-
гато чим зобов’язаний увазі й порадам професора Йосипа Васи-
льовича Варвинського», – із вдячністю відзначав сам П.Л. Пікулин 
[48]. Щодо зауваження І.М.  Сєченова про те, що «Пікулін був зі 
своїм патроном у контрах і ходив у клініку лише вечорами з єди-
ною, здається, метою – навчити нас аускультації і перкусії», то по-
трібно мати на увазі те, що Павло Лукич був одружений з А.П. Бот-
кіною – сестрою С.П. Боткіна [48]. Звісно, що після того, як Сергій 
Петрович поскаржився та відверто признався своєму родичу в не-
достатній підготовці з навиків фізичної діагностики, П.Л. Пікулін 
зробив усе, щоб виправити ситуацію. Він почав вечорами «фа-
культативно» займатись із родичем і його друзями. Тож, С.П. Бот-
кін пізніше із вдячністю скаже: «Пікуліну всі ми … зобов’язані за 
його вправи в перкусії та аускультації» [48].

Ведучи мову про заснування викладання клінічної медицини 
в Московському університеті обов’язково потрібно згадати й про 
Івана Яковича Зацепіна (? -1865). Цей попович із Тамбовської гу-
бернії в 1815 році закінчив Воронезьку духовну семінарію, а вже 
в  1816 році вступив до Московської медико-хірургічної акаде-

П.Л. Пікулін
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мії [48]. В 1820 році перевівся до Московського університету, а 
в  1823 році – став доктором медицини, потім був учителем, бі-
бліотекарем і молодшим лікарем Московського кадетського 
корпусу. В 1835 році І.Я. Зацепін став ад’юнктом кафедри тера-
пії Московської медико-хірургічної академії. В  1836 році разом 
з І.Т.  Глєбовим був відряджений за кордон з метою підготовки 
до професорської посади. Стажувався Іван Якович у Німеччині, 
зокрема, в  клініці знаменитого ентузіаста застосування фізи-
кальних методів діагностики Петера Крукенберга. Планувалось, 
що він в  1839 році (після Я.Б.  Кіра) очолить кафедру клінічної 
терапії Московської медико-хірургічної академії. Але, як зазна-
чалось вище, її зайняв О.І. Овер, а І.Я. Зацепін став ординарним 
професором, але «медичної енциклопедії, методології та історії 
медицини». Його вступна лекція називалася дуже символічно 
«Про важливість історії медицини для практичного лікаря»! Су-
часники відзначали видатні здібності І.Я. Зацепіна, його знання 
багатьох мов. Він переклав російською керівництво з семіотики 
відомого німецького лікаря К. Шпренгеля. За цього зауважимо, 
що переклад фундаментальних праць засновників фізикальної 
діагностики взагалі перебував у  критичному стані. Пригадає-
мо, робота Л. Ауенбруггера була перекладена російською мовою 
тільки в 1961 році, коли вона вже становила більше історичний 
інтерес.  Зовсім не було здійснено перекладу російською мовою 
наукових праць Корвізара та Лаеннека. Навіть сьогодні трактат 
Лаеннека розміщений не в  рунеті, а  на сайті Стенфордського 
університету. Дивовижна організаційна бездарність призвела до 
того, що блискучий клініцист європейського рівня І.Я.  Зацепін 
міг використовувати свої віртуозні навики з перкусії та аускуль-
тації лише як лікар Межового інституту. А  в  той час О.І.  Овер 
очолював одночасно дві аналогічні клінічні кафедри в  Москов-
ському університеті та Московській медико-хірургічній академії.

Цікавою та більш успішною є доля професора приватної па-
тології й терапії Московського університету Корнелія Яковича 
Млодзеєвського (Млодзіовського) 1818-1865 рр. [218]. Він роз-
почав медичну освіту у  Віленській медико-хірургічній академії, 
а  після її закриття перейшов у  Московський університет.  Закін-
чивши університет в  1846 році, він стає помічником ординато-
ра терапевтичної клініки О.І. Овера, а в 1848 – році асистентом, 
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в 1849 році – ад’юнктом факультет-
ської терапевтичної клініки і здій-
снює повне начитування курсу під-
готовчої клініки (пропедевтики) 
і семіотики на латині. В  1859 році 
Млодзеєвський перебував у закор-
донному відрядженні у Франції та 
Німеччині. Цього ж року Корнелія 
Яковича було призначено екстра-
ординарним професором кафедри 
приватної патології і терапії, в 1863 
році  – ординарним професором. 
Він прекрасно володів французь-
кою, англійською та німецькою 
мовами. Для викладання він (як  і 

М.С.  Топоров) використовував популярне в  Європі керівництво 
з внутрішніх хвороб А.  Рациборського*. Цікаве свідчення про 
К.Я.  Млодзеєвського залишив К.М.  Леонтьєв. Цей видатний ро-
сійський релігійний філософ, який розпочинав свою діяльність як 
лікар, дуже тепло відгукується про нього як клінічного наставни-
ка: «Він читав нам у підготовчій клініці семіотику, тобто науку про 
ознаки хвороб і про їх розпізнавання, й потім показував нам ті ж 
самі явища й ознаки на реальних хворих, що лікувалися в клініці 
під його керівництвом» [48].

У радянську історико-медичну літературу спадкоємно з часів 
Російської імперії перейшла кон’юнктурно вмотивована концеп-
ція єдиної та передової російської лікарської (точніше москов-
ської терапевтичної) школи кінця XVIII – першої половини XIX 
століття. «Прописаними» до неї опинилися названі вище професо-
ри практичної медицини Московського університету та Москов-
ської медико-хірургічної академії. На думку радянських істориків, 
ця школа, звісно ж, перевершувала європейські послідовним ма-
теріалізмом її представників, їх особливим інтересом до впливів 
нервової системи, індивідуалізацією лікування, профілактичним 
напрямком [29, 146, 147, 148]. Сьогодні  ж російські дослідники 
* Adam Raciborski (1809-1871) – випускник медичного факультету Варшавського університету, польський 
дисидент, учасник польського повстання 1830 року. У  1831 році змушений був емігрувати до Франції, 
в 1834 році отримав ступінь доктора медицини, завідував клінікою у шпиталі Шаріте. У Парижі в 1835 
році написав свою знамениту роботу «Nouveau manuel compiet d’auscultation et de percussion» («Нове повне 
керівництво з аускультації і перкусії»). Нею й користувався К. Млодзеєвський.

К.Я. Млодзеєвський
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клінічної медицини, розглядаючи всі ці твердження з позиції су-
часного історичного знання, зауважують проблематичність з аргу-
ментами такої концепції [35, 37, 48, 149, 219]. Справді, об’єктивно 
в першій половині ХІХ століття ще складно говорити про москов-
ську клінічну школу. Бо що об’єднує в цей період видатних пред-
ставників лікувальної медицини в Москві? У них немає ні загаль-
ного вчителя, ні єдиного світогляду, ні єдиного близького напряму. 
Хіба що від М.Я. Мудрова до Г.А. Захар’їна простягається нитка на-
укового емпіричного (клініко-описового) напряму клінічної меди-
цини. Тож, найкращі представники московської лікарської спіль-
ноти є швидше медичним співтовариством, об’єднаним науковою 
емпірикою. Зрозуміло, що в ХІХ сторіччі така методологія вже не 
була самодостатньою. У 30-х роках ХІХ сторіччя Г.І. Сокольський 
активно намагався запровадити в діяльність московської медичної 
спільноти дослідне знання та клініко-анатомічні порівняння. По-
трібно відзначити й те, що в кінці першої половини ХІХ сторіччя 
на медичному факультеті Московського університету вже запро-
ваджується і викладання навиків перкусії та аускультації. І все ж 
не «школа» об’єднує Г.І. Сокольського і І.Є. Дядьковського, І.Я. За-
цепіна, а спільність історичної долі: блискучі професори Москов-
ського університету, гордість його медичного факультету не ма-
ють змоги викладати клінічну медицину. Більше того, двоє перших 
із них один за одним (у середині 30-х і в кінці 40-х років), у розквіті 
років і творчої діяльності, без жодного пояснення звільняються і 
змушені піти у відставку. Зрозуміло, що в новостворених на по-
чатку ХІХ сторіччя університетах ситуація була далеко не кращою. 
Московський університет, все ж, на відміну від Казанського уник-
нув погрому в задушливій атмосфері миколаївської епохи. Проте 
й він зазнавав значних втрат, і поступ його наукової ходи, м’яко 
кажучи, був стриманим. Цілком очевидно, що за таких обставин 
доцільність засвоєння організаційних та освітніх аспектів передо-
вого європейського досвіду лікувальної справи в Російській імпе-
рії першої половини ХІХ сторіччя залишалась надактуальною.

Як свідчить історичний фактаж і біографія багатьох учених-клі-
ніцистів, що стояли біля витоків заснування клінічної медицини 
на теренах Російської імперії, Дерптському університету належить 
особ ливе місце в  освоєнні тогочасних здобутків європейського 
освітнього простору. У відновленні діяльності цієї однієї з найста-
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Георг Фрідріх Паррот

ріших (але вже заснованій на протес-
тантській традиції) наукових корпо-
рацій Європи Георгу Фрідріху (Єгору 
Івановичу) Парроту (George-Frédéric 
Parrot; 1767-1852) судилось зіграти ви-
значальну роль [33, 220]. Власне, Єгору 
Івановичу вдалось остаточно перекона-
ти імператора Олександра  І не просто 
в доцільності, а саме в перспективності 
створення університету в  Дерпті. При 
цьому перед Імператорським Дерпт-
ським університетом було поставлено 
надзавдання реалізувати інтеграцію 
освітніх закладів Російської імперії першої половини ХІХ сторіччя 
в модерний університетський простір Європи [221]. Для цього він 
отримував значні привілеї [33]: власний статут із широкими акаде-
мічними свободами, зарплатня викладачів університету була у 2,5 
разу вищою, ніж в інших університетах імперії, викладання велось 
німецькою мовою (70% відсотків викладачів були етнічними німця-
ми й тому він отримав назву «німецького університету»). Із 1828 по 
1838 рік при ньому функціонував Професорський інститут, що ви-
конував функції всеросійської аспірантури [222].

Серед відомих очільників кафедри патології, терапії та клініки 
Дерптського університету ординарні професори терапії Фрідріх 
Христофорович Ердман*, Людвиг Август Струве** та Готліб Йоси-
пович Замен***. Власне, у Професорському університеті при Дерпт-
ському університеті пройшли науковий вишкіл відомі фізіологи 
О.М. Філомафітський та О.П. Загорський, терапевти Г.І. Соколь-
ський і Й.В. Варвинський, хірурги М.І. Пирогов та Ф.І. Іноземцев, 
акушер І.К.  Крамаренко та багато інших. Федір Степанович Ци-
цурін також здобув ступінь доктора медицини в Професорському 
інституті в Дерпті.

Розглядаючи викладений вище загальний контекст заснування 
клінічної медицини в  порівняльному дискурсі, ми з’ясували те, 
* Johann Friedrich Erdmann (1778-1846)  – вихованець Віттенберзького університету, вдосконалювався 
в клінічній медицині у Відні.
** Ludwig-August Struve (1795-1828)  – вихованець Дерптського та Кельнського університетів, член-
кореспондент Королівського Данського медичного товариства в Копенгагені.
*** Готліб Замен (1789-1848)  – вихованець Дерптського університету, у  1814-1815 роках пройшов 
клінічний вишкіл у Відні та Вюрцбурзі.
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шо клінічна медицина вперше запроваджується в  університетах 
Європи саме в період модернізації «докласичної» моделі середньо-
вічної наукової корпорації на межі ХVII-ХVIII століть. У подаль-
шому європейські університети невпинно йдуть у своїй еволюції 
вперед і в кінці ХVIII – на початку ХІХ сторіччь трансформуються 
в «класичну» модель. На вимогу часу держава отримує контроль 
за підготовкою потрібних їй спеціалістів, а університети – повну 
автономію в  педагогічному процесі й можливість забезпечувати 
гармонію процесів передачі та пошуку знань. Фах лікаря стає пре-
стижним, його діяльність є надважливою для соціуму, тож у про-
цесі трансформації європейських університетів протягом усього 
ХVIII сторіччя активно запроваджується викладання клінічної 
медицини. Що ж до дійсності Російської імперії, то в першій по-
ловині ХIХ століття проблема заснування клінічної медицини для 
неї вже постала як одна з найнагальніших.

Таким чином, констатуємо: незважаючи на всі потуги, на кі-
нець першої половини ХІХ сторіччя стає зрозумілим, що здійсне-
на в Російській імперії низка організаційних заходів не вирішила 
проблеми забезпечення належного рівня медичної освіти. Але 
все ж в кінці першої ХІХ сторіччя вже безпосередньо в російських 
університетах було засновано клінічне викладання і на кафедрі 
семіотики й терапевтичної клініки було введено курс практично-
го викладання студентам методів об’єктивного дослідження. І це 
починають фахово здійснювати клініцисти підготовлені в кращих 
європейських центрах. Це був дуже важливий поступ, бо саме на-
лежне засвоєння фізичних методів діагностики інтерністом під-
німає його фаховий рівень на порядок. Зрештою саме розробка 
фізичних методів дослідження хворого в поєднанні з клініко-мор-
фологічним напрямком і клінічним характером університетського 
викладання визначали магістральний шлях розвитку наукової ме-
дицини та лікувальної справи на тому їх етапі розвитку. За цього 
зауважимо, що ні в Європі, ні тим більше Російській імперії, на той 
час іще ніхто не визначав клінічну медицину в основі всієї медич-
ної освіти та й не було навіть розроблено самої концепції клініч-
ного викладання.

Між тим, за обставин постійних спалахів епідемічних захворю-
вань із частими поширеннями на значних територіях, проблеми 
підвищення якості підготовки інтерністів і належного комплек-
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тування армії військовими лікарями були для Російської імперії 
не просто актуальними, а  й набирали загрозливого характеру. 
Хоча  б пригадаємо, як під час військових дій 1830-1831 року на 
теренах імперії вирувала епідемія холери. У Петербурзі щоденно 
гинуло від неї до 500 осіб. Холера поширилась і серед військ, що 
діяли проти польських повстанців, і від неї загинули російський 
головнокомандувач Дибич, цесаревич Костянтин Павлович і Голо-
ва Центральної державної комісії по боротьбі з холерою професор 
М.Я. Мудров. Суть проблеми полягала в тому, що і на кінець пер-
шої половини ХІХ сторіччя в системі медичної освіти Російської 
імперії так і не вдалось подолати провалля між лікувальною прак-
тикою й теоретичними уявленнями. І без успішного вирішення 
проблеми належної організації клінічного викладання внутріш-
ньої патології про подолання цього провалля не могло бути й мови.

Назрівав час рішучих заходів. І ось як гостроту ситуації того 
моменту описують (із цитуванням М.І. Пирогова) сучасні росій-
ські дослідники історії медицини Сточик  А.М., Пальцев  М.А., 
Затравкин С.Н. [26]: «Скандал назрівав … Відчуття неминучості 
серйозного потрясіння витало в повітрі, але професори і керівни-
ки медико-хірургічних академій відмахувалися від нього, як від 
настирливої мухи. Вони чудово усвідомлювали, що сформований 
протягом останніх двох десятиліть психологічний клімат фак-
тичної вседозволеності не може не принести своїх гірких плодів. 
Усвідомлювали, але не вживали жодних заходів, заспокоюючи себе 
тим, що в такому стані справ не було їх прямої провини. Академії 
вирішували настільки складну і відповідальну державну задачу, 
що такими «дрібницями» волею-неволею доводилося нехтувати.

Завдання, поставлене академіям урядом Росії в  середині 10-х 
років 19 століття, була справді не з легких – ліквідувати величез-
ний дефіцит лікарів на військовій і державній службі за рахунок 
підготовки лікарів «з природних росіян». Сказане не означає того, 
що боротися з дефіцитом лікарів мали тільки медико-хірургічні 
академії. У вирішенні цього завдання брали участь і медичні фа-
культети університетів, і створені при університетах спеціально 
для підготовки лікарів «в службу» медичні інститути. Однак аж 
до другої половини 20-х років 19 століття ця участь у силу ціло-
го комплексу причин було швидше номінальною. Основний тягар 
турбот і відповідальності припав якраз на медико-хірургічні ака-
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демії, які хоч і впоралися з поставленим завданням, але заплатили 
за це надто велику ціну.

Перше, що довелося принести в жертву інтересам масової під-
готовки, – це належні вимоги до вступників. Об’єктивна потреба 
за будь-яку ціну укомплектувати повний штат студентів змушува-
ла професорів набирати в академії молодих людей, які не тільки не 
бажали навчатися у вузі, але й не були готовими до цього. Перетво-
рення вступних іспитів на профанацію неминуче спричинило різ-
ке зниження ефективності навчання, що вимагало від професорів 
нових компромісів. Слідом за вступними на профанацію поступо-
во перетворилися й етапні, й випускні іспити. Професори просто 
не бачили сенсу бути суворими на іспитах в умовах, коли нікого 
не можна було ні відрахувати, ні залишити на другий рік. Далі – 
більше. Різке зниження вимог до учнів зумовило зниження вимо-
гливості професорів до самих себе. … «недбальство» поступово 
поширилося на всі аспекти роботи професорсько-викладацького 
складу академій і в кінцевому підсумку призвело до забуття одно-
го з найважливіших завдань будь-якого навчального закладу – ви-
ховання юнацтва. … Професори та керівники академій, звичайно 
ж, обурювалися, але ніяких серйозних заходів не вживали і цим 
сприяли перетворенню неподобств, що коїлися, у внутрішньоака-
демічну норму життя. … У 30-х роках 19 століття справа дійшла до 
того, що в академіях серед професорів почала формуватися круго-
ва порука. Особливо в цьому сенсі виділялася Петербурзька ака-
демія. «Науковий і моральний рівень Петербурзької медико-хірур-
гічної академії в кінці 30-х років був, очевидно, в занепаді, – писав 
у  своїх спогадах М.І.  Пирогов  – усі професори … академії були 
з вихованців цієї ж академії, що, звичайно, не могло не сприяти 
розвитку непотизму між професорами … За винятком небагатьох 
професорів, що здобули собі почесне ім’я в російській науці, інша, 
значно більша частина, ні в науковому, ні в моральному відношен-
ні, нічим не відрізнялась від золотої посередності». … Не краще 
йшли справи й у Москві. …Скандал назрівав …».

Відмітимо тільки те, що «професори та керівники акаде-
мій» тільки й могли хіба-що «обурюватися»  – в  Російській імпе-
рії взагалі-то «на всіх язиках все мовчало, бо благоденствувало», 
а вищі учбові заклади були позбавлені академічної автономії. Але 
випадок неймовірного дикунства, що стався 10 вересня 1838 року 
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прямо під час засідання Конференції (Вченої Ради) Петербурзької 
медико-хірургічної академії призвів до неймовірного скандалу із 
фантастичним суспільним резонансом. У  вказаному вище поси-
ланні подано детальний опис, як улюбленець самого президента 
Академії баронета Я.  Вілльє, якийсь «уродженець царства Поль-
ського» Сочинський, зухвало, прямо під час засідання, влаштував 
«винним» за його відрахування через неуспішність криваву бійню. 
«Не помітити» або приховати цей скандал було неможливо і «всі 
якось раптом прокинулися й почали гарячково карати винних і 
намагатися наводити порядок».

Міністр народної освіти С.С.  Уваров переконує царя Мико-
лу І в цілком вже очевидній крайній необхідності реформування 
системи медичної освіти. Цікавим є те, що Сергію Семеновичу як 
ідеологу так званого російського «консервативно-аристократич-
ного відродження» (це ж він сформував російську великодержав-
ницьку доктрину – «православіє-самодержавіє-народність») були 
близькими й ідеї європейської системи університетської освіти 
[223, 224]. Він багато зробив для розбудови російської імперії, за-
ймав визначні державні посади, отримав безліч нагород й Іменним 
Височайшим указом від 1 березня 1846 року отримав спадковий 
аристократичний титул графа. І все ж, Уваров С.С. через незгоду 
із реакційною політикою Миколи І щодо університетів в 1849 році 
не вагаючись йде у  відставку з посади міністра народної освіти. 
Суперечлива особистість і відношення сучасників до нього було 
далеко не однозначним – згадаємо хоча б епіграми О.С. Пушкіна та 
відгуки про специфічні риси характера міністра освіти професора 
Г.І. Сокольського. Всі добре розуміли, що взагалі то, цей виходець 
із родини з глибоким золотоординським корінням [150] своєю 
успішною кар’єрою багато в чому завдячує вдалому одруженню на 
дочці графа Олексія Кириловича Розумовського.

Задумуючи реформування медичної освіти С.С. Уваров добива-
ється виведення всіх медико-хірургічних академій із відання мініс-
терства внутрішніх справ [26]. Усі вони (окрім Петербурзької, яка 
була передана військовому відомству) втратили самостійність і були 
приєднані до медичних факультетів університетів. Цим без особли-
вих затрат було одночасно успішно вирішено дві основні проблеми 
вищої медичної освіти в  Російській імперії: суттєво покращено її 
матеріальну базу та підвищено якість клінічного викладання.
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Сергій Семенович отримав гарну освіту в  Геттінгенському 
університеті. Відповідно він був знайомий із прогресивною іде-
єю «класичного» європейського університету щодо поєднання 
освітнього та науково-дос лідного процесу. Але маючи вже досвід 
невдалої спроби реалізації цієї ідеї в Санкт-Петербурзькому уні-
верситеті під час обіймання в 1811-1821 роках посади попечителя 
однойменного навчального округу він діє дуже обережно і вже не 
поспішає із її впровадженням. Він роками веде тривалу і загалом 
нудну переписку про заходи вдосконалення клінічного викладан-
ня в реаліях російської дійсності із Вченою Радою Московського 
університету та його попечителем графом С.Г. Строгановим [26]. 
У той же час, досвідчений чиновник С.С. Уваров віртуозно корис-
тується своїми владними повноваженнями і не беручи, між іншим, 
на себе безпосередньої відповідальності, сприяє реалізації нового 
плану університетського медичного навчання на новостворено-
му медичному факультеті в Університеті св. Володимира в Києві. 
В  основі цього плану  – реалізація ідеї поєднання в  університет-
ському просторі освітнього та науково-дослідного процесу. Без-
посереднім інструментом досягнення цієї мети стає Тимчасовий 
медичний комітет Міністерства освіти. То  ж потрібно віддати 
належне чиновницькому хисту Сергія Семеновича, але зовсім не 
варто ідеалізувати його особистість і внесок у відкриття в Києві 
університету європейського зразка. Граф С.С. Уваров був безмеж-
но відданий російському самодержавству і розглядав будь-який 
вищий науковий заклад, перш за все, як адміністративно-колегі-
альну установу для управління іншими навчальними закладами 
округу. Тож, визначаючи завдання нового університету, він са-
мовпевнено й відверто каже: «Університет Св. Володимира – моє 
творіння. Але я першим ліквідую його, якщо він не виконуватиме 
своєї мети … поширювати російську освіту й російську національ-
ність на ополячених землях Західної Росії» [225].

Трепетне бажання самодержавців Російської імперії утвердити 
лідерські позиції вищих учбових закладів столиць було одним із 
основних завдань їх освітньої політики. Тож, для досягнення цього 
було задіяно не тільки всі можливі ресурси «зібраних земель», а й 
активно залучався модерний європейський досвід. За цього осо-
бливо дошкульно давалась взнаки відсутність належної освітньої 
традиції на російських теренах. Між тим, невідповідність вимогам 
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часу вищої медичної освіти в  імперії набирала все більш і більш 
загрозливого характеру. Ось за таких непростих, але ситуаційно 
сприятливих, історичних передумов ординарний професор те-
рапії Федір Степанович Цицурін вже в  останньому десятиріччі 
першої половини ХІХ сторіччя і засновує один із найяскравіших 
національних українських наукових клінічних осередків  – Київ-
ську школу внутрішньої медицини із чітко означеним власним 
системним підходом і гуманістичними традиціями. У першій же 
виголошеній ним в стінах Імператорського Університету Святого 
Володимира лекції «Вступ до курсу приватної терапії, семіотики 
та клініки внутрішніх захворювань» Федір Степанович сформував 
прогресивну та оригінальну концепцію медичної освіти на основі 
клінічного викладання внутрішньої патології.
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«МАНІФЕСТ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»  
НЕМИНУЧИМОЇ ЗНАЧИМОСТІ

В 1845 році в кінці своєї лекції «Вступ до курсу приватної те-
рапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань» [46, 226, 227] 
ординарний професор медичного факультету Київського універ-
ситету св. Володимира Цицурін Федір Степанович скромно зазна-
чає: «Ось декілька головних ідей, які слугували мені самому основою 
в моїх заняттях Медициною; ідеї ці будуть спрямовувати мене й 
далі, у процесі викладання моїх теоретичних і практичних лекцій». 
Скромність є чеснотою, яка властива тільки особистостям, в яких 
немає проблем із самореалізацією. Насправді, «головних ідей» був 
із добрий десяток і вони стосувались модерного та системного ба-
чення стану й розвитку тогочасної медицини із акцентуванням 
особливої уваги на «клінічному викладанні». Із позиції історичної 
ретроспективи, вже в  кінці ХХ  сторіччя ця лекція буде визнана 
як «документ вражаючої сили, маніфест медицини, що вступила 
в природничо-наукову епоху своєї історії» [11], а останнім часом 
цитування першого київського професора-терапевта стало осо-
бливо популярним [10, 11, 15, 47, 48, 108, 227, 228, 229, 230, 231].

Для першої половини ХІХ сторіччя виголошені молодим доктором 
медицини Ф.С.  Цицуріним ідеї були прогресивними і, більше того, 
сміливими. Вони аргументовано визначали медицину як природничу 
науку, що постала та розвивається на основі суто дослідного пізнан-
ня. Переконливо проголошувалось становлення клінічної медицини 
як науки та специфічної галузі діяльності людини на засадах гуманіз-
му. Пророчо визначалась переваги здобуття медичної освіти власне на 
основі клінічної медицини. Родоночальник Київської школи терапевтів 
безапеляційно проголосив: «… настає нова епоха для Медицини, яка 
обіцяє принести з часом корисні плоди нашій Науці …».

Ординарний професор терапії Федір Степанович Цицурін ко-
ротко та влучно викладає особливості статусу медицини як сфери 
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людської діяльності: «Медицина, як і будь-яка інша Наука, у  сво-
єму розвитку мала досить багато послідовних етапів … Із часів 
Гіппократа й дотепер Медицина вважається всіма Наукою суто 
практичною, що визначає всі свої положення на … спостереженнях 
…». За цього напрочуд вдало подаються історичні передумови її 
становлення: «… немає жодної Науки, яка, маючи хоч який-небудь 
стосунок до Медицини, не намагалася б підвести останню під свої 
начала. Математика, Механіка, Фізика, Хімія, Філософія, Ста-
тистика – усі ці науки почергово намагались дати Медицині свій 
напрямок; кожна з них обіцяла привести її до найбільш позитив-
них і правильних висновків, і всі спроби залишились далеко неви-
правданими й наполовину». І ось вже майже через два століття ми 
можем констатувати тільки значне збільшення переліку наук, що 
«почергово намагались (і намагаються – авт.) дати Медицині свій 
напрямок»  – психологія, біохімія, біофізика, молекулярна біоло-
гія, демографія, біосоціологія, кібернетика, синергетика, генетика, 
імунологія, нейробіоніка, нанотехнології, біоетика і т. д. А молодий 
доктор медицини іще в далекому 1845 році вже задався логічним 
питанням: «Чому ж Медицина, що має визначений предмет завдань, 
зверталась … зі своїми питаннями до інших Наук?». Даючи на це 
питання відповідь із позицій гуманіста та досвіду фахівця із лікар-
ської справи Федір Степанович виголошує: «Через те, що предмет 
Медицини, однаковий за своєю суттю, надзвичайно різноманітний 
і складний в основах, що його складають. Предмет цей – життя 
у фізіологічному й патологічному станах, основи його – явища цьо-
го життя в здоровому стані та в стані хвороби». «Життя, мовою 
медицини, полягає у  відомому, гармонійному поєднанні різних ор-
ганічних процесів, які зумовлюють існування неподільного», – дає 
власне філософське визначення молодий доктор медицини. І далі: 
«…життя – процес надзвичайно складний; … природно думати, що 
й самі закони, яким підпорядковані різні системи функціонування 
організму, відрізняються один від іншого». Підсумовуючи, перший 
київський професор-терапевт Ф.С.  Цицурін із наукових позицій 
природознавця тверезо визнає можливості практичної медицини: 
«Ми маємо справу з різнорідними й надзвичайно складними явища-
ми; знаємо більш-менш ті закони, за якими вони відбуваються. Зі-
брання цих законів складає вчений базис нашої Науки. Тут маємо 
ми зупинитися… Усяка спроба проникнути далі – віднайти загаль-
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ний ключ до пояснення всіх явищ, принаймні до цих пір, залишалась 
марною». Це сказано Родоначальником Київської школи внутріш-
ньої медицини іще в  першій половині ХІХ сторіччя, але і в  пер-
шій половині ХХІ сторіччя, незважаючи на колосальний прогрес і 
значущі здобутки науково-технічної та інформаційної революцій, 
фахівці із лікувальної справи можуть тільки підтвердити не тільки 
справедливість, а й актуальність такого твердження.

Потрібно зазначити те, що захоплення в тогочасному медично-
му середовищі загальними системами та нозографією іще залиша-
лось повсемісною. Відомий професор Московського університету 
І.Є. Дядьковський тільки-но (в 1832 році) сформував власну нозо-
графічну систему. Відношення  ж ординарного професора медич-
ного факультету Київського університету святого Володимира Ци-
цуріна Ф.С. до творення загальних медичних тео рій і систем м’яко 
кажучи є відверто скептичним. Він сміливо заявляє: «Зауваживши 
наявність впливу різних систем на розвиток нашої Науки, ми ви-
кладемо тут загалом наше уявлення про можливості строгої Медич-
ної системи в наш час. Дивна річ! Спроба створення нової медичної 
системи займала до цієї пори голови більшої частини найвідоміших 
Лікарів і кожен з них залишив після себе в історії нашої Науки пев-
ні сліди, у той час як найпростіше питання: чи можлива система 
в Медицині, – навіть за теперішнього стану наших знань, – і далі: 
чи потрібна вона – принаймні в такому контексті, як її намагались 
створити багато Нозографів (Бруссе й Броун серед інших), – питан-
ня це, задане вчасно, могло б утримати багатьох від невдалих спроб 
примножити й без того занадто велике число гіпотез!». Він ствер-
джує: «… доки … залишається ще досить багато білих плям на най-
перших сторінках наших фізіологічних знань; й до тих пір загальна 
система в Медицині неможлива … Зовсім інше питання – говорити 
про відносну важливість і користь тієї чи іншої теорії в Медицині 
стосовно пояснення деяких фактів». Оцінюючи пройдений меди-
циною шлях до ХІХ сторіччя Федір Степанович влучно відзначає: 
«Щоб більше відкрити ці таємниці, Лікарі припускали в різні часи 
гіпотетичні сили, через посередництво яких пояснювали всі явища 
життя. Звідси Enormon (ενορμων) Гіппократа, Apxeй Гельмонта, 
Пневма Галена, Душа Сталя тощо». І далі цілком справедливо за-
значає: «Простима слабкість людського духу – шукати для себе вті-
ху в припущенні, якщо нам істина є недоступною; але чи не краще 
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зізнатися один раз і назавжди в тому, чого ми не знаємо …, ніж із 
самовпевненістю посилатися на те, чого ми зовсім не знаємо». Тож, 
як фахівець із лікувальної справи, що впевнено стоїть на засадах до-
слідного знання, молодий доктор медицини однозначно визначає 
безперспективність підходу «шукати для себе втіху в припущенні» і 
харизматично закликає до «відродження Медицини» на основі «праг-
нення до позитивного й фактичного, заснованого на більш точному 
вивченні всіх явищ здорового та хворого організму». Родоначальник 
Київської школи терапевтів цілком резонно стверджує: « … цей рі-
шучий крок до довершеності на терені Раціональної Патології не 
несе в собі гучної назви системи (найменше природної) і не висуває 
на свій захист блискучого імені, за яким ховаються недоліки школи 
та її послідовників; це – природний хід Науки, до якого вона прийшла 
сама по собі, через поступове вдосконалення; це – вимога сучасності, 
що виражається однаково як у Практичній Медицині, так і в усіх 
інших Науках».

Вся лекція молодого ординарного професора терапії ново-
створеного медичного факультету Київського університету св. 
Володимира  Ф.С.  Цицуріна присвячена модерному і сміливому 
для першої половини ХІХ сторіччя баченню проблем медицини. 
«У чому ж полягає цей новий напрямок Mедичної Науки; який шлях 
вибрала вона для того, щоб стати Нау кою більш позитивною і 
більш точною; які успіхи зробила вона вже на цих теренах, і які 
залишається їй зробити, одним словом: на чому базуються пере-
ваги новітнього медичного вчення, порівняно з попередніми, і яке 
найближче його майбуття? Ось питання, які хотіли  б ми роз-
глянути тут хоча б коротко», – амбіційно виголошує на самому 
початку своєї лекції Федір Степанович.  Перший київський про-
фесор-терапевт бачить прогрес і перспективу розвитку медицини 
тільки в контексті загального поступу всіх природничих наук. Ось 
як переконливо він про це говорить: «Наше століття заслуговує 
по праву на назву золотого століття Природничих Наук … Ме-
дицина, вступивши до розряду Природничих Наук, змогла стати 
до певної міри з ними нарівні… Тільки з цієї точки зору Медици-
на може говорити про природну систему як про метод для своїх 
досліджень». При цьому він конкретно вказує, що на той час для 
медицини в  дослідному пізнанні є визначальними «анатомо-фі-
зіологічні дослідження». На глибоке переконання молодого докто-
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ра медицини не онтологічний підхід, а  «Анатомія та Фізіологія, 
у  здоровому стані й стані хвороби, повинні слугувати основою 
раціональної Медицини», бо ці «обидві Науки тільки через взаєм-
ний дотик і співпрацю отримують належний прогрес, тоді коли 
факти, віднайдені в одній Науці, знаходять для себе найкращу пе-
ревірку в  іншій». Ординарний професор терапії вказує на те, що 
«Фізіологія» є «істинною Філософією Медицини», а « Патологічна 
Анатомія могла б ще у свій час вивести з глибокої омани й Ліка-
ря, й усіх тих, хто оточує хворого, показати безсилля першого та 
марні надії останніх; одна Патологічна Анатомія могла б вряту-
вати нерідко і добре ім’я Лікаря, і честь нашої Науки від незаслу-
жених докорів». Конкретно висвітлюючи безпосереднє значення 
фундаментальних наук для виявлення тих чи інших проявів за-
хворювання, Федір Степанович вказує, що «явища об’єктивні, без 
належного знання Патологічної Анатомії, не завжди можуть бути 
відкритими й не мають жодного значення». «Із того часу, як Па-
тологічна Анатомія показала нам, що будь-яке, чи майже будь-яке, 
явище хвороби має свій речовий субстрат, Діагностика отримала 
зовсім інше, нове життя. Ми навчились відрізняти явища як вияв 
хвороби від інших явищ, які не мають з нею жодного зв’язку; ми 
навчились на основі Патологічної Фізіології надавати цим явищам 
надзвичайного значення, пояснювати їх сутність і переводити їх 
в «ознаки» хвороби. Таким чином, виникла раціональна, заснована 
на Фізіологічних законах Семіотика», – підкреслює Родоначальник 
Київської школи внутрішньої медицини. Тож, у дискусії, яку пер-
ший київський професор-терапевт заочно проводить із видатним 
берлінським клініцистом професором Шонлейном, його позиція 
є чітко визначеною. Він стверджує: «Перш ніж будь-хто намага-
тиметься розпізнати захворювання, він повинен уміти знаходи-
ти для цього матеріали, а це не так легко, як міркує дехто. Коли 
Проф. Шонлейн каже, що «групувати явища в належному порядку 
значно важче, ніж віднаходити їх», ми з ним повністю погоджує-
мося; але коли він додає, що «віднаходити явища може за певної 
досвідченості й госпітальний службовець»,  – ці слова вимагають 
великого обмеження». Федір Степанович справедливо відзначає: 
«Без належної критичної оцінки, без строгої логічної послідовності 
(а вони були б неможливими без настанов з Патологічної Анатомії 
та Фізіології), явища ці збиралися навмання, без будь-якого пояс-
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нення їх дійсного значення». І далі продовжує: «Із цього, принаймні, 
можна зрозуміти, чому один називає те чи інше явище суттєвим, 
а інший вважає його суто випадковим: унаслідок чого відбувається 
постійна суперечка щодо так званих патогномонічних явищ хво-
роби». Молодий доктор медицини, як беззастережний прихиль-
ник наукової методології, із задоволенням констатує: «Але не одна 
тільки Діагностика отримала від Патологічної Анатомії й Фізі-
ології докорінне перетворення. Етіологія, Прогностика й Терапія 
повинні запозичити звідси також своє світло» і підкреслює: «Тіль-
ки через порівняння фізіологічного стану з патологічним, через ре-
тельне спостереження поступових переходів від одного до іншого 
ми можемо визначити з певною точністю вплив причини, яка ви-
кликає хворобу, можемо поставити Етіологію на щабель Науки».

Глибоке розуміння ординарним професором терапії Ф.С.  Ци-
цуріним історичного поступу медицини, її тогочасних проблем і 
беззастережна відданість науковій методології дало йому можли-
вість пророчо визначити шлях до правильного вирішення задач, 
що стояли перед нею в середині ХІХ сторіччя. Він вважає за край-
ню необхідність впровадження в клінічну практику тодішніх до-
сягнень фізики та хімії: « … Семіотика нашого часу звернулась до 
позитивніших і достовірніших явищ об’єктивних. Замість того, 
щоб губитися в абстрактних висловах, якими є пластична якість 
крові, застій у  ворітній вені, зовнішня рівновага між полюсами 
нейтральної та периферійної нервової системи тощо, Патологія 
в  наш час вибрала більш правильний шлях. Чи змінюється кров 
у стані хвороби; для цього ми звертаємося з питанням до Фізики 
та органічної Хімії, і вони дають нам засоби, які наявні за сучасного 
стану Науки, для найточніших досліджень». В наш час виключити 
із діагностичого процесу методи лабораторно-інструментальних 
досліджень є абсолютно неможливим.

Випереджуючи на сторіччя стан медичної думки, Родоначальник 
Київської школи терапевтів фактично говорить про доказову меди-
цину. Його погляд спрямований у майбутнє і він явно випереджає 
свій час констатуючи: « … сумно чути, як дехто вважає теорію чи-
мось далеким від Meдицини, і водночас посилається на свій досвід, на 
півдесятка бідних спостережень, у той час як раціональна теорія є 
висновком із тисячі спостережень усіх Лікарів і всіх часів. Будь-яку 
теорію має, зрештою, кожен Лікар, навіть той, хто її відхиляє: вона 
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є незмінною необхідністю мислячої істоти, і зас тосування одного 
спостереження до пояснення іншого передбачає вже посередництво 
теорії … Теорія – душа Науки: тому що факти самі по собі є тільки 
мертвими основами, які отримують життя через посередництво 
людського духу. Але не для всіх фактів можемо вказати пристойну 
теорію; не всі явища можемо пояснити…». При цьому стверджуючи 
наукові засади клінічної медицини, розважливий Федір Степанович 
не тільки однозначно визнає, а й з повагою говорить про феномен 
лікарського мистецтва. Ось як красномовно й дипломатично він ви-
світлює свою позицію: «Противники медичної теорії бачать у на-
шій Науці тільки один практичний її бік. Медицина для них є тільки 
Мистецтвом; правила для цього Мистецтва диктує їм так званий 
практичний такт – цей предикат медичного натхнення, який дає 
Природа тільки деяким обраним, удосконалюється тільки трива-
лим досвідом». Як приклад, він наводить промову на відкритті но-
вого 1842 академічного року знаменитого французького професора 
Армана Труссо.

Говорячи про наукову клінічну медицину, перший київський 
професор-терапевт Ф.С.  Цицурін підкреслює: «Напрямок сучас-
ного медичного вчення може називатися здебільшого досвідченим, 
а  отже таким, що найбільше намагається не знищити  – як це 
думають деякі – а підсилити право громадянства досвідченості». 
Тож, Федір Степанович окремо досить детально зупиняється в сво-
їй лекції на суті терміну «медична досвідченість». Він стверджує: 
«Досвідченість … є вміння застосовувати як власні, так і чужі 
спостереження, вибираючи з них … корисне застосування; або, ка-
жучи іншими словами: досвідченість є мистецтво – на основі тео-
ретичних знань здійснювати вдале застосування з того, що ми ба-
чили та знаємо, до того, що складає предмет вашого теперішнього 
дослідження». При цьому молодий доктор медицини застерігає, що 
«слово досвідченість крутиться на язиці в усіх Лікарів, а досить 
небагатьом спадає на думку, що в  цьому слові часто ховається 
велика містифікація, за якою  – неуцтво й шарлатанство». Зва-
жаючи, що «досвідченість» – «багатозначне слово, з якого беруть 
свій початок усі медичні істини і всі помилки», Федір Степанович 
дає чіткі рекомендації щодо його ефективного застосування. Він 
прямо і безапеляційно вказує: «Необхідною умовою досягнення до-
свідченістю своєї належної значимості є поєднання потрібного за-
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пасу теоретичних знань і прискіпливого критичного судження», бо 
«можна бути все життя Лікарем і не мати досвідченості; … мож-
на бачити мільйони хворих і не мати досвідченості».

Відповідно до основного завдання, що чітко визначено самою 
назвою лекції, Родоначальник Київської школи внутрішньої меди-
цини Ф.С.  Цицурін детально зупиняється на «клінічному вченні». 
За цього питанням викладання клінічної медицини він відводить 
чільне місце. «Позначивши головними рисами недоліки попереднього 
та переваги новітнього медичного вчення в Діагностиці, Етіології 
й Терапії, звернемо тепер увагу на практичне застосування теоре-
тичних знань – до клінічного вчення як до головного предмета на-
ших занять, і подивимось, який шлях залишається нам обрати, щоб 
виправдати ті переваги новітнього вчення, за які ми заступаємось, 
яким обов’язком повинен, перш за все, перейматися клінічний Викла-
дач та його слухачі», – ось так логічно, а від того легко і зрозуміло, 
Федір Степанович переходить до безпосереднього розгляду питань 
викладання клінічної медицини. Родоначальник Київської школи 
внутрішньої медицини одразу ж конкретизує її виключно важли-
ву роль в системі медичної освіти: «Наскільки справедливою є думка 
про те, що першим і головним обов’язком Лікаря є лікування хворих, 
настільки ж хибним є виведений звідти висновок, за яким Клініка 
є тільки практичним застосуванням теоретичних знань, набутих 
у Терапії. Клініка є застосування всіх знань, які входять до складу 
медичної освіти. Анатомія та Фізіологія, Загальна Патологія та 
Семіотика, Терапія, Фармакологія й Фармація – усе тут знаходить 
своє місце». Цицурін Федір Степанович – єдиний хто мав належну 
фахову підготовку із внутрішньої патології на щойно заснованому 
медичному факультеті Київського університету св. Володимира. І 
він, як завідувач та ординарний професор заснованої ним окремої 
кафедри терапії, подає в своїй вступній лекції напрочуд чітку кон-
цепцію цілісної системи клінічного викладання. Стиль викладення 
– легкий, усе аргументується чітко та зрозуміло. Для початку він 
влучно визначає основну мету й завдання клінічної медицини та її 
викладання. Оскільки тут годі краще сказати за Федора Степанови-
ча, то наводимо тільки прямі цитати. Як людина конкретної дії, він, 
перш за все, визначає безпосереднє завдання наставника: «Перший 
обов’язок клінічного Викладача  – показати своїм слухачам, як по-
трібно досліджувати хворих, як збирати явища для складання пра-
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вильних уявлень щодо хвороби». А далі таким чином подає основні 
завдання, на виконання яких спрямоване клінічне викладання. «…
Лікування хворих – головна й кінцева мета занять Лікаря» і саме для 
цього « … Усе, що Діагностика, Патологія та ретельне спостере-
ження за перебігом хвороби відкривають нам правильного й позитив-
ного, має бути взятим до уваги», – безапеляційно проголошує Федір 
Степанович. Потім він підкреслює: « … Але цього мало, тут більше, 
ніж деінде, … потрібно обособлювати (індивідуалізувати) стан хво-
рого», тож « … недостатньо визначити природу хвороби, потрібно 
вміти спостерігати її» та «…важливу відмінність тих явищ, які 
відбуваються внаслідок здійсненого лікування …». Яка разюча від-
мінність від сповідуваного на той час багатьма клініцистами нігі-
лістичного підходу? І вже тільки після чітко визначеного із позицій 
гуманізму основного завдання в лікарській діяльності молодий док-
тор медицини веде мову про конкретні підходи до підготовки фахів-
ця із лікарської справи та формування в нього клінічного мислення. 
Говорячи безпосередньо про організацію клінічного викладання, 
Цицурін Ф.С. справедливо відмічає: «Уміння користуватися своїми 
знаннями, яке ми будемо називати технічною частиною Лікарської 
Науки, набувається тільки практично й до того ж тільки в Кліні-
ці», бо «Аускультацію, отже, як і більшу частину фізичної Діагнос-
тики, неможливо вивчати з книг». Зазначивши, що «У  Медицині, 
як і в  усіх інших Науках, необхідна поступовість, ретельна послі-
довність під час переходу від простого до більш складного» і «корис-
но для початківця лікувати прості форми хвороби», він визначає: 
«Суттєвий недолік переважної частини клінічних закладів полягає 
в тому, що в них немає необхідного підрозділу для тих, хто тільки-
но починає займатися практичною Медициною, і для тих, хто здо-
був уже невеликий навик. Нижчі та вищі курси відвідують Клініку 
зазвичай в один і той же час, тоді як заняття їх мають бути зо-
всім різними. Організація двох Клінік чи принаймні розподіл однієї на 
вищу та нижчу, як це зроблено в деяких Німецьких Університетах, 
доцільні з метою поступового заняття Практичною Медициною». 
І потім резонно пропонує: «На нашу думку, загальна Діагностика й 
клінічна Пропедевтика повинні бути початковими предметами для 
слухача, що береться до практичних занять». Правильність такого 
підходу підтвердило життя й сьогодні це є аксіомою у клінічному 
викладанні.
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Молодий доктор медицини аргументовано зазначає: «Головний 
обов’язок учня  – засвоєння відчуттів, про що так багато у  свій 
час повторював Корвізар і що було доведено в нього до такої до-
сконалості. Постійні вправи для органів чуття є першою умовою 
для цього. Учень повинен навчитися: правильно бачити, слухати, 
сприймати на дотик, а за необхідності застосовувати для пізнан-
ня явищ, які перед ним постають, і смак, і запах, одним словом: 
йому потрібно, перш за все, ознайомитися з об’єктивними мето-
дами й дослідженнями, а все це грунтується на правильному вико-
ристанні органів чуття». Федір Степанович у своїй лекції також 
робить важливі зауваження щодо методології засвоєння практич-
них навичок. Перший київський професор терапії, який вдоскона-
лював навики  аускультації і у клініках «Великого Аускультатора» 
(Йозефа Шкоди) пише: «Я наводжу тут власне аускультативні 
явища, які не тільки нелегко виявляти в кожному конкретному ви-
падку, але дуже часто від цього виявлення залежить найголовні-
ша частина Діагностики. А між іншим, скільки разів доводилось 
мені бачити, як аускультуючий починав свій перший досвід із хво-
рого, стражденного на «запалення легень». Запитаєте ви такого 
аускультатора, чи прислухався він до дихання здорових людей, чи 
знає він усі його відтінки, різні щодо віку, статури людини тощо? 
… спитаєте якогось молодого Лікаря – нехай він вам покаже точні 
межі серця і печінки на живій людині; не кажу кожен, але хтось за-
думається при цьому вже й тому, що це буде перший досвід у його 
житті». Будучи глибоко переконаним у  тому, що в  лікарській 
практиці важливим «є застосування всіх знань, які входять до скла-
ду медичної освіти», Родоначальник Київської школи внутрішньої 
медицини прямо вказує на те, що такі знання повинні подаватись 
майбутньому фахівцю із лікувальної справи з позицій вимог його 
майбутньої діяльності: «Топографічна Анатомія в такому вигляді, 
як її викладають сьогодні, здебільшого з досить штучними розподі-
лами на ділянки (rеgiones), із такими описами меж кожного органа, 
які не можуть бути для нас настановами при дослідженні живої 
людини, – така топографічна Анатомія недостатня для Клініцис-
та», – зауважує він. Сам процес клінічного викладання молодий 
доктор медицини визначає як складний процес: «…настановити 
метод клінічного викладання, визначити йому теперішні межі, 
а головне – бути вірним цій настанові, справа не з легких». Пока-
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зовим є те, що чітко та аргументовано викладені Родоначальником 
Київської школи терапевтів засади клінічної медицини грунтують-
ся не тільки на новітніх досягненнях науки кінця першої половини 
ХІХ століття, а й гуманізмі. Федір Степанович на відміну від нігі-
лістичного підходу такої популярної тоді в Європі терапевтичної 
школи Й. Шкоди визначає лікувальний процес «першим і головним 
обов’язком Лікаря». Як бачимо, витоки гуманістичної традиції Ки-
ївської школи внутрішньої медицини мають давні корені.

Говорячи про проблеми клінічного викладання, перший київ-
ський професор-терапевт Ф.С. Цицурін випереджуючи свій час і 
дивлячись далеко в майбутнє клінічної медицини, зупиняється й 
на її перспективах: «У  всі часи Лікарі вважали за необхідне точ-
не дослідження головних явищ у хворому організмі, якими є: зміни 
температури тіла, дихання, мови, пульсу тощо. Наразі способи 
наших обстежень суттєво збагатились завдяки винайденню дея-
ких пристроїв, які значно розширюють можливості наших орга-
нів чуття. Таким чином, ми не задовольняємось простим оглядом, 
а закликаємо на допомогу в потрібних випадках дзеркало, збільшу-
вальне скло, мікроскоп. … Під час дослідження виділень (excreta) ми 
не обмежуємось лише їх фізичними якостями, а вдаємося до засобів 
Хімії тощо. Тільки за належного знання всіх цих способів досліджен-
ня, тільки за правильного їх застосування й може бути виконана 
найголовніша частина Діагностики». Ось так, іще в кінці першої 
половини ХІХ сторіччя засновник першої окремої кафедри тера-
пії в  Київському університеті св.  Володимира визначив виключ-
ну важливість уміння правильно застосувати та інтерпретувати 
в  клінічній практиці результати лабораторно-інструментальних 
методів. Але за цього він, очевидно, передбачаючи можливість то-
тального домінування лабораторно-інструментальної діагностики 
в клінічній практиці в майбутньому, іще в період її становлення 
попереджає: « … не в перевагах того чи іншого методу знаходять-
ся всі таємниці лікарської Діагностики, а в умінні користуватися 
ними в кожному конкретному випадку». І на закінчення відданий 
дослідному пізнанню Федір Степанович констатує: «Закінчується 
хвороба смертю, Патологічна Анатомія відкриває нам нове джере-
ло, частково для перевірки нашої думки про хворобу й призначений 
план лікування, частково для пояснення, можливо, не розпізнаного 
за життя, незважаючи на найретельніше дослідження. Лікарські 
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помилки в цьому разі можуть принести нам велику користь, якщо 
тільки ми не соромимося зізнатися в  них, і перетворити їх на 
предмет нового навчання …».

Лекція Родоначальника Київської школи внутрішньої меди-
цини Цицуріна Федора Степановича «Вступ до курсу приватної 
терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань» беззапе-
речно засвідчує те, що ним в кінці першої половини ХІХ сторіч-
чя визначено струнку організацію всієї медичної освіти на основі 
саме «клінічного вчення». Наукову методологію та дослідне пізнан-
ня молодий доктор медицини однозначно визнає безпосередніми 
інструментами лікарської справи. При цьому перший київський 
професор-терапевт переконливо доводить, що лікарська справа 
як галузь діяльності людини здатна реалізуватись і бути успішною 
тільки за гармонічного поєднання методології наукового світопіз-
нання із практичною діяльністю на засадах гуманізму. Усе викладе-
не в його лекції в 1845 році про клінічне викладання є актуальним 
і в сьогоденній підготовці інтерніста. Більшість із задекларованого 
у  лекції Федора Степановича давно стало прописними істинами 
в  підготовці фахівців із лікувальної справи. А  от чітко визначе-
ні ним особливості статусу «Клінічного Викладача» та специфіка 
клінічного викладання потребують упровадження і в  наш час.  І 
дійсно, дивною є ситуація, коли і авторами методичної літератури 
[232, 233] по підготовці із педагогіки фахівців із клінічних кафедр 
і викладачами на факультеті їх вдосконалення є спеціалісти, що не 
мають лікарського фаху. Відповідно, вони не знають особливостей 
і тому не можуть належним чином сприймати специфіку клінічно-
го викладання, а їх кооперація із викладачами базових клінічних 
кафедр далеко не завжди є плідною. Це створює непрості пробле-
ми та знижує ефективність перепідготовки клінічних викладачів 
на факультетах підвищення кваліфікації.

Викладена в лекції ординарного професора медичного факуль-
тету Київського університету св. Володимира Федора Степанови-
ча Цицуріна глибина філософії клінічного мислення забезпечує 
незмінну актуальність його лекції і в епоху запровадження в клі-
нічну медицину новітніх досягнень науково-технічної революції. 
Звичайно, можливості технічних засобів навчального процесу 
у ХХІ сторіччі фантастично відрізняються від ХІХ. Зрозуміло, що 
при вивченні анатомії та гістології необхідно якомога ширше за-
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стосовувати трьохвимірну (3D) графіку, що не тільки спростить 
опанування неймовірно великих обсягів матеріалу, а  й підготує 
до сприйняття й швидкого засвоєння результатів комп’ютерної та 
магнітно-резонансної томографії. Давно вже потрібно на перших 
етапах використовувати магнітофонні та цифрові записи шумів 
функціонування внутрішніх органів не тільки для засвоєння, а й 
для контролю навиків із аускультації. При цьому бажано б і сам 
процес засвоєння клінічних навиків здійснювати із урахуванням 
закономірностей фізіології людської пам’яті. Усталені тематичні 
збірки електрокардіограм, рентгенограм, гемо- та гістограм і т. д. 
у цифровому вигляді здатні значно підвищить ефективність нав-
чального процесу. Все це не тільки здатне розширити можливос-
ті та комфортність набуття якісних знань і навиків, а й підвищи-
ти об’єктивність контролю і визначення засвоєного рівня знань. 
А фантастичне розширення можливостей поширення інформації 
в епоху IT-технологій значно підвищує роль самоосвіти. То ж дав-
но назріло й питання визначення широти начитування лекційно-
го курсу та гармонізації співвідношення при викладанні клінічних 
дисциплін їх проблемної, пояснювально-демонстративної та по-
становочної тематики. Лекційний курс при вивченні клінічної ме-
дицини повинен бути спрямований, перш за все, на формування 
клінічного мислення. І він повинен здійснюватись із наведенням 
клінічного випадку конкретного захворювання із викладенням 
підходу до його повноціного трактування з акцентуванням на діа-
гностиці, клініці, диференціальній діагностиці, лікуванні, diagnosis 
exeuntibus, прогнозі, вторинній профілактиці та соціальній реабі-
літації. А вся найсучасніша інформація, дякуючи ІТ-технологіям, 
є доступною. Тож, в сьогодення серед завдань «Клінічного Викла-
дача» власне передача слухачам навиків вміння належним чином 
користуватись такими технологіями є дуже важливою. Але все це 
тільки інструменти для досягнення основної мети «клінічного ви-
кладання». У  кінцевому результаті тільки «Клінічний Викладач» 
може сформувати клінічне мислення й передати досвід належного 
застосування в лікарській практиці набутих навіть за допомогою 
найновітніших технологій навиків. Незмінний алгоритм їх належ-
ного застосування Федір Степанович фундаментально визначив 
у своїй лекції іще майже два сторіччя тому: « … починаючи з пер-
ших елементів хвороби, з її ознак (Симптоматологія), піднімаю-
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чись поступово до їх сучасного значення та об’єднуючи їх у відомі 
групи (Семіотика), пояснюючи їх залежність і зв’язок з органічним 
субстратом (Патологічна Анатомія) і всі сприятливі тому вну-
трішні й зовнішні впливи (Патогенез), збираючи нарешті з них 
щось ціле (Діагностика), ми йдемо одним і тим же шляхом – шля-
хом анатомо-фізіологічним: тому, що хвороба та здоров’я по суті 
є тільки різними сторонами одного й того ж життя, яке перебігає 
за одними і тими ж законами» й далі: «І коли нарешті на основі се-
міотичних знань і точних досліджень ми дійшли до розпізнавання 
хвороби – на цьому не закінчуються ще всі обов’язки Лікаря. Тіль-
ки постійне та ретельне спостереження може ознайомити нас із 
ходом хвороби, з різними змінами, яких вона набуває у своєму пере-
бігу, зважаючи на особливості хворого, вік, стать, конституцію 
тощо.».

Родоначальник Київської школи внутрішньої медицини 
Ф.С.  Цицурін не тільки проголошував, а  й обіймаючи поса-
ду директора Університетської терапевтичної клініки й завід-
увача кафедри терапевтичної клініки та семіотики медичного 
факультету, наполегливо впроваджував належні засади клініч-
ного викладання. Серед лекційного курсу Федора Степановича 
особливо популярними були критичні огляди повчальних клі-
нічних випадків. Він приділяв важливого значення «поліклініч-
ному викладанню» і саме йому належить пріоритет у  відкритті 
при Університеті амбулаторії. Як керівник Університетської 
терапевтичної клініки він запровадив за правило розтин по-
мерлих хворих з обов’язковим аналізом патолого-анатомічних 
даних. Свої знання й ідеї Федір Степанович Цицурін харизма-
тично та щедро передавав вихованцям медичного факультету 
Київського університету св.  Володимира. Серед його відомих 
учнів доктори медицини А.І.  Слободзінській, Л.К.  Горецький, 
Л.А.  Маровський. Закладений ним в  середині ХІХ  сторіччя на-
дійний фундамент у  підвалини викладання внутрішньої меди-
цини в  Університеті св.  Володимира забезпечив успішне ста-
новлення й розквіт у кінці ХІХ – першій половині ХХ сторіччя 
Київської школи терапевтів. Її славетні представники В.П.  Об-
разцов, М.Д. Стражеско, Ф.Г. Яновський гідно продовжують роз-
початий першим київським професором-терапевтом Ф.С.  Ци-
цуріним процес творення української терапевтичної школи.  
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Закладена Федором Степановичом традиція ввідних лекцій 
у  внутрішню медицину живе не тільки в  сьогоденні Київської 
школи [119]. Викладена першим київським професором-тера-
певтом Федором Степановичем Цицуріним у  лекції «Вступ до 
курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захво-
рювань» глибина філософії клінічного мислення та проголошені 
ним принципи гуманізму набувають фундаментальної актуаль-
ності в сьогоденні проблем загально-соматичної та інфекційної 
захворюваності. На межі третього тисячоліття незважаючи на 
наші глибокі пізнання по екологічній медицині, геронтології, біо-
артроніці, хронобіології, молекулярній біології та генній інжене-
рії, що здатні не тільки змінити спосіб нашого життя, але й саму 
сутність відтворення генетичного коду в просторі та часі, власне 
медико-соціальні виклики загрозливо постали перед людством. 
Гострота та надскладний характер пов’язаних із ними проблем 
переконливо визначають неминучу значимість проголошеного 
іще в кінці першої половини ХІХ сторіччя Родоначальником Ки-
ївської школи внутрішньої медицини «маніфесту клінічної меди-
цини».
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АДАПТОВАНИЙ ВАРІАНТ ЛЕКЦІЇ 
ОРДИНАРНОГО ПРОФЕСОРА ТЕРАПІЇ Ф.С. ЦИЦУРІНА 

(Журн. Мин. нар. просв., 1845, Ч. ХLV, С. 130-168) ІЗ ГЛОСАРІЄМ

ВСТУП ДО КУРСУ ПРИВАТНОЇ ТЕРАПІЇ,
СЕМІОТИКИ ТА КЛІНІКИ ВНУТРІШНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ*

Медицина, як і будь-яка інша Наука, у своєму розвитку мала до-
сить багато послідовних етапів; але Медицині, поки вона досягла 
певного ступеня самостійності й стала називатися з повним пра-
вом Наукою, довелось зазнати більшого впливу протилежних сис-
тем поглядів, ніж будь-якій іншій Науці. Варто звернутись тільки 
до Історії Медицини, щоб побачити, як вона навперемінно перехо-
дила від однієї крайності до іншої, як та чи інша думка, яка одни-
ми вважалась протягом кількох століть непорушною істиною, була 
згодом зарахована до розряду найбільших оман; як та чи інша те-
орія, яка захоплювала й вела за собою натовп послідовників у пев-
ний період часу, змінювалась після цього новою теорією, карди-
нально протилежною їй, і знаходила для себе також багато захис-
ників і послідовників. Нам видається, що немає жодної Науки, яка, 
маючи хоч який-небудь стосунок до Медицини, не намагалася  б 
підвести останню під свої начала. Математика, Механіка, Фізика, 
Хімія, Філософія, Статистика – усі ці науки почергово намагались 
дати Медицині свій напрямок; кожна з них обіцяла привести її до 
найбільш позитивних і правильних висновків, і всі спроби зали-
шились далеко невиправданими й наполовину. Чому ж Медици-
на, що має визначений предмет завдань, зверталась до цього часу 
зі своїми питаннями до інших Наук? Чому ці питання часто ви-
рішувались зовсім по-різному? Через те, що предмет Медицини, 
однаковий за своєю суттю, надзвичайно різноманітний і складний 
в основах, що його складають. Предмет цей – життя у фізіологіч-
* Адаптовано Михайлом Дземаном (доцент, к. м.н.) та Анатолієм Гладуном (Голова технічного 
підкомітету ПК-6 ТК-20 «Інформаційні технології» по стандартизації в Україні, доцент, к. т. н.).
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ному й патологічному станах, основи його – явища цього життя 
в здоровому стані та в стані хвороби. Скажемо тут мимохідь, що 
серед усіх Наук, до яких зверталася Медицина в різний час, жодна 
не бралася з такою сміливою самовпевненістю за вирішення най-
важливіших питань, як Філософія; і жодна не призвела її до таких 
бідних висновків, як ця остання Наука.

Зауваживши наявність впливу різних систем на розвиток нашої 
Науки, ми викладемо тут загалом наше уявлення про можливості 
строгої Медичної системи в наш час. Дивна річ! Спроба створен-
ня нової медичної системи займала до цієї пори голови більшої 
частини найвідоміших Лікарів, і кожен з них залишив після себе 
в  історії нашої Науки певні сліди, у  той час як найпростіше пи-
тання: чи можлива система в Медицині, – навіть за теперішнього 
стану наших знань, – і далі: чи потрібна вона – принаймні в такому 
контексті, як її намагались створити багато Нозографів (Бруссе й 
Броун серед інших), – питання це, задане вчасно, могло б утримати 
багатьох від невдалих спроб примножити й без того занадто вели-
ке число гіпотез!

Розглянемо це важливе питання.
Із часів Гіппократа й дотепер Медицина вважається всіма На-

укою суто практичною, що визначає всі свої положення на відо-
мих спостереженнях: тому з часів Гіппократа й дотепер Лікарі 
всіх часів обгрунтовували всі свої теорії на відомих фактах. Число 
цих фактів, які збиралися звідусіль, зростало до безкінечності, і 
не зовсім необдумано сказав один медичний Письменник, що Ме-
дицина як Наука, потерпає більше від надлишку, ніж від нестачі 
матеріалів. Але коли існують факти, коли висновки, які було зро-
блено на основі цих фактів, узгоджуються між собою, то можлива 
тільки одна система, один кінцевий висновок, до якого повинні 
призвести спостереження всіх Лікарів і всіх часів. На жаль, Історія 
Медицини є разючим доказом протилежного. Звідки ж ці одвічні 
протиріччя, ця одвічна суперечка й незгода теорії з практикою? 
Ми щодня говоримо про факти та спостереження; немає жодного 
Лікаря, який на захист своєї думки не наводив би кількох спосте-
режень; слова: «бачив і спостерігав» – повторюються найчастіше 
в медичній мові. Але недостатньо бачити, потрібно вміти бачи-
ти, недостатньо спостерігати, потрібно вміти спостерігати.

Усі похибки в Медицині як Науці відбувалися або від того, що 
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так звані факти було неправильно списано з Природи, або від того, 
що на основі правильних фактів було виведено хибні висновки. 
Якщо дивитись з цієї точки зору, то величезний запас фактів у Ме-
дицині можна враз скоротити наполовину й упевнено сказати, що 
число їх є недостатнім для міцного спорудження медичної систе-
ми. Далі: спостереження Петра Франка є надзвичайно гарними 
для його часу; але погодьтеся, що вони в багатьох випадках є недо-
статніми за сучасного стану Науки, та, між іншим, «Петрів Фран-
ків» ще небагато в Медицині. Найважливіші фізіологічні питання 
(процес перетравлення їжі, харчування, теорія розвитку тілесної 
енергії, закони нервової статики тощо) виникли тільки останнім 
часом, за сучасного розвитку інших допоміжних Наук, і як же піс-
ля того прирівнювати спостереження стародавніх лікарів до но-
вітніх, коли перші, за своїх спостережень, зовсім не думали, чи 
думали досить помилково про те, що для останніх складає осно-
ву Патології. Зовсім не дивно, коли лікар Грубі (Gruby) у Парижі, 
присвятивши себе переважно Дермопаталогії, почав з Фізіологіч-
ної й до того ж Мікрографічної Анатомії (удосконаленої за допо-
могою мікроскопа) зовнішніх покривів, і створивши неіснуючу до 
тих пір Анатомію й Фізіологію шкіри, взявся тепер за Патологію. 
Досить природний порядок, незважаючи на численні заслуги Алі-
бера, Біетта, Віллана, Бетемана та інших. Гіппократ спостерігав за 
хворобою в древній Греції, Багліві – в Римі, Сіденгам – в Англії, 
Петро Франк – у Росії та Австрії. Якщо б спостереження цих Лі-
карів щодо одного й того  ж предмету мали однакову цінність зі 
спостереженнями сучасних Лікарів, то й тоді неможливо поручи-
тися, чи віднайшли б вони спільний знаменник. Уже за однієї цієї 
обставини легко собі уявити, що потрібно розуміти під так зва-
ними загальними системами в Медицині. Але ще набагато біль-
ші труднощі стоять перед прискіпливим систематиком. Система 
Науки – як єдність, з якої мають виходити всі основні закони, що 
підпорядковують собі всі окремі факти, усі матеріали, – повинна 
шукати для себе рішення в самому житті; а з цим питанням ми на-
ближаємось до того таємного храму, який залишиться закритим 
ще надовго (якщо не назавжди) для найдопитливішого людського 
розуму!… «Хто виголошує слово: життя, виголошує щось таємни-
че», – каже Тревіранус в одній зі своїх останніх праць *. Утім, до-
*  Erscheinungen und Gesetze des organischen Leben, 1831, P. 7.



154 www.medknyha.com.ua

сить природно, що без ясного розуміння життя ми не можемо дати 
чіткого пояснення поняттям здоров’я та хвороби як двох різних 
його сторін. Тому багато Лікарів почали створення своїх медичних 
систем із визначення життя, унаслідок чого поняття про хвороби 
та здоров’я завжди слугувало вираженню панівної медичної тео-
рії. Життя, мовою медицини, полягає у  відомому, гармонійному 
поєднанні різних органічних процесів, які зумовлюють існування 
неподільного. Ці органічні процеси – події життя – які нам більш-
менш є зрозумілими, відношення їх між собою та до неподільного 
так чи інакше є дослідженими; але вони відомі нам тільки з явищ: 
загальна  ж причина залишається зав жди загадкою. Щоб більше 
відкрити ці таємниці, Лікарі припускали в  різні часи гіпотетич-
ні сили, через посередництво яких пояснювали всі явища життя. 
Звідси Enormon (ενορμων) Гіппократа, Apxeй Гельмонта, Пневма 
Галена, Душа Сталя тощо. Відклавши усяке гіпотетичне спостере-
ження й базуючись на відомих даних, ми можемо сказати з повним 
оптимізмом, що життя – процес надзвичайно складний; що орга-
нічні умови для виявлення цього процесу надзвичайно відрізня-
ються одні від інших; після чого достатньо природно думати, що 
й самі закони, яким підпорядковані різні системи функціонування 
організму, відрізняються один від іншого. Тільки за точного піз-
нання цих законів медична система може бути сформована грун-
товно; але до тих пір, поки ці закони нам ще достеменно невідомі, 
доти залишається ще досить багато білих плям на найперших сто-
рінках наших фізіологічних знань; й до тих пір загальна система 
в Медицині неможлива, принаймні в тому розумінні, як багато хто 
намагався створити її *.

Зовсім інше питання – говорити про відносну важливість і ко-
ристь тієї чи іншої теорії в Медицині стосовно пояснення деяких 
фактів.

Невдала спроба заснування міцної медичної системи посіяла 
в думках деяких Лікарів узагалі недовіру до будь-якої теорії в Ме-
дицині. Але неможливість укладення загальної нозологічної сис-
теми, яка б витримувала сувору критику, ще не принижує гідності 
* Після досить тяжкої та корисної діяльності на теренах практичної Медицини ось як відгукується 
відомий Готліб Ріхтер про Медичну систему та її послідовників»: «Sicherlich kennt der die Natur nicht, 
der sich mit Systemen abgiebt. Ich sehe es daher jederzeit für einen Beweis einer sehr angeschränkten Kopfs an 
wenn er Systeme macht. Deswegen lieben auch alle junge Anfänger Systeme… So lange zwar das System in den 
Studierstuben bleibt ist es so ziemlich unschädlich. Aber so bald es an’s Krankenbette gebracht wird, ist es in seinen 
Folgen fürchterlich», (Medizin, u. Chirurgische Bemerkungen, P. 4-5).
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та важливості тієї чи іншої теорії, яка слугує для пояснення деяких 
фактів. Противники медичної теорії бачать у нашій Науці тільки 
один практичний її бік. Медицина для них є тільки Мистецтвом; 
правила для цього Мистецтва диктує їм так званий практичний 
такт – цей предикат медичного натхнення, який дає Природа тіль-
ки деяким обраним, удосконалюється тільки тривалим досвідом. 
Ще нещодавно один відомий Професор Паризького Медичного 
Факультету, розмірковуючи про здобутки та недоліки нашої На-
уки, дійшов висновку, що Медицина існує до цих пір тільки як 
Мистецтво *. На щастя, слова його не знайшли прихильників серед 
чисельних слухачів, і професор Мажанді почав свою першу лекцію 
тим, що він налаштований говорити про Медицину як про Науку. 
Насправді, вникнемо глибше в  зміст таких слів: «теорія й прак-
тика Медицини» – і подивимось, чи можна відокремити одну від 
іншої?… Теорія – як Наука Медицини, Практика – як її приклад-
не застосування; що це може бути, як не підсумок, не загальний 
висновок зі спостережень цілих століть? Теорія як логічно виве-
дений синтез із тисячі розкиданих спостережень, це пряма необ-
хідність людського духу, який за самою своєю природою прагне 
доходити до витоків, до причини видимих нам явищ, шукати між 
ними подібності та з’єднувати їх у відомі групи. Практика є тільки 
аналізом тієї  ж самої теорії, cкладним шляхом від загального до 
конкретного, від хвороби до хворого. Будь-яка теорія, якщо вона 
правильна, повинна перебувати в постійній згоді з фактами, із ка-
зуїстикою, яка слугує їй основою; кожен факт повинен знаходити 
свої пояснення в теорії, якщо він правильно списаний із Природи. 
Після цього сумно чути, як дехто вважає теорію чимось далеким 
від Meдицини, і, водночас, посилається на свій досвід, на півде-
сятка бідних спостережень, у той час як раціональна теорія є ви-
сновком із тисячі спостережень усіх Лікарів і всіх часів. Будь-яку 
теорію має, зрештою, кожен Лікар, навіть той, хто її відхиляє: вона 
є незмінною необхідністю мислячої істоти, і застосування одно-
го спостереження до пояснення іншого передбачає вже посеред-
ництво теорії, якщо цей розумовий процес  – не суто механічне 
зближення двох подібних між собою явищ. Теорія – душа Науки: 
* Професор Трусо у  своєму виступі, який відбувся при відкритті нового академічного року, між іншим 
сказав: «D’apres la definition que j’ai donnee de la science, et si les consequences, que j’en ai tirees ‘sont jusles, on me 
permettra de regarder la medicine comme un art; et ceux meme qui veulent avec le plus d’ardeur la voir s’elever au 
rang des sciences, admettront sans doute avec moi que jusqu’ici elle a ete peudigne de l’honneur qu’on vent lui faire». 
Див. Gazette des Hopitaux № 132. 1842.
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тому що факти самі по собі є тільки мертвими основами, які отри-
мують життя через посередництво людського духу. Але не для всіх 
фактів можемо вказати пристойну теорію; не всі явища можемо 
пояснити через одну загальну теорію. Ми кажемо загальну, тому 
що таким було прагнення більшої частини Нозологів, – прагнення, 
яке завершилось безплідними спробами. Ми маємо справу з різно-
рідними й надзвичайно складними явищами; знаємо більш-менш 
ті закони, за якими вони відбуваються. Зібрання цих законів скла-
дає вчений базис нашої Науки. Тут маємо ми зупинитися… Усяка 
спроба проникнути далі – віднайти загальний ключ до пояснення 
всіх явищ, принаймні до цих пір, залишалась марною.

У наш час завдяки корисним урокам досвіду ми досягли нарешті 
тієї епохи, коли Лікарі починають відчувати, що популярна пишно-
мовна система ще не складає Науки, що запобіжна Гіппократична 
Медицина, ні на йоту не відкидаючи її здобутків, не задовольняє всіх 
вимог нашого часу; починають сумніватися в  аподиктичній пра-
вильності медичних переказів, які губляться в Середніх віках; по-
чинають перевіряти факти, які до сих пір переходили із вуст в уста 
без належної критичної оцінки й щодо правильності яких звикли 
шукати запоруки в знаменитому імені Письменника… Затихла до 
часу безкінечна суперечка ворогуючих медичних партій; помітно 
слабшає вірування в пишномовні слова без змісту, у знамениті ав-
торитети без необхідних доказів; настає нова епоха для Медицини, 
яка обіцяє принести з часом корисні плоди нашій Науці, якщо їй не 
судилось вічно переходити від однієї крайності до іншої та безпе-
рервно губитися в протилежностях. Це відродження Медицини, це 
прагнення до позитивного й фактичного, засноване на більш точно-
му вивченні всіх явищ здорового та хворого організму, цей рішучий 
крок до довершеності на терені Раціональної Патології не несе в собі 
гучної назви системи (найменше природної), і не висуває на свій за-
хист блискучого імені, за яким ховаються недоліки школи та її по-
слідовників; це – природний хід Науки, до якого вона прий шла сама 
по собі, через поступове вдосконалення; це – вимога сучасності, що 
виражається однаково як у Практичній Медицині, так і в усіх інших 
Науках. У  чому  ж полягає цей новий напрямок Mедичної Науки; 
який шлях вибрала вона для того, щоб стати Наукою більш пози-
тивною і більш точною; які успіхи зробила вона вже на цих теренах, 
і які залишається їй зробити, одним словом: на чому базуються пе-
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реваги новітнього медичного вчення, порівняно з попередніми, і яке 
найближче його майбуття? Ось питання, які хотіли б ми розглянути 
тут хоча б коротко.

Кому не відомі величезні успіхи, якими збагатилися останнім 
часом Природничі Науки, переважно ті  ж Фізика і Хімія! Наше 
століття заслуговує по праву на назву золотого століття Природ-
ничих Наук. Винахід парових машин, удосконалення оптичних 
інструментів, електрогальванічні дос ліди, найновіші спроби об-
лаштування атмосферичних залізничних доріг, дагерротип і таль-
ботип, – ось живі свідки сучасного стану Фізичних Наук! Медици-
ні нічого не залишалось зробити кращого, як вибрати той самий 
шлях, на якому споріднені їй Природничі Науки досягли вищо-
го ступеня. Відкинувши безплідні мрії, Медицина після багатьох 
марних переворотів повернулась до того, з чого вона повинна була 
почати: вона вступила, так би мовити, у свої природні права, бу-
дучи тимчасово забутою серед рівних собі систем. Ступивши на 
справжню дорогу, Медицина з самого початку здобула вже такі пе-
реваги, яких позбавлені були Природничі Науки. Вона не тільки 
могла запозичати методи в цих Наук, але разом із тим могла вже 
скористатися успіхами, яких вони досягли останнім часом. Таким 
чином, Медицина, вступивши до розряду Природничих Наук, мо-
гла стати до певної міри з ними нарівні… Тільки з цієї точки зору 
Медицина може говорити про природну систему як про метод 
для своїх досліджень. Ті ж так звані природні системи Медицини, 
в яких – крім запозичених термінів із Природничих Наук, крім до-
вільної класифікації фантастичних хвороб на сімейства, роди та 
види, – немає нічого природного, системи ці, кажу вам, становлять 
марну спробу, в якій одна форма замінює суть справи.

Франція раніше від інших народів відчула необхідність поді-
бного відродження нашої Науки, – і Франції легше було це зроби-
ти, ніж усім іншим народам: тому що витівки Натуральної Філосо-
фії, які заволоділи майже всією Німеччиною в перші десятиліття 
сучасного століття, зупинилися по цей бік Рейну й не стали на за-
ваді вільному розвитку медичних Наук у Франції. Біша іще свого 
часу передбачив це перетворення медичних Наук; і це передчуття 
проявилося через його анатомо-фізіологічні дослідження, але не з 
тією ясністю, як це вдалося зробити його послідовникам. З’явився 
Лаеннек (Laennec), і його безсмертний геній, проникнувши у гли-
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бину медичних знань, показав усьому світові, що таке Медицина, 
у чому полягають її завдання, яким шляхом повинна вона йти до 
своєї довершеності. Лаеннек створив в одну мить те, над чим мар-
но трудились цілі століття, і я не скажу багато, коли повторю слова 
Андраля, що Лаеннек відкриває нову епоху Медицини, так само, як 
Гіппократ древню… Не показний винахід нової системи, не гучне 
відкриття нової назви внаслідок прояву якоїсь старої безглуздос-
ті – ні: – Діагностику, цей наріжний камінь Медицини, цю Науку, 
яка ледь-ледь була відомою за власною назвою – ось що створив 
Лаеннек!

Розгорніть усі Патології стародавнього, середнього та ново-
го медичного світу до Лаеннека, – що ви знайдете в них: хворобу 
як боротьбу організму з якоюсь ворожою силою, яка невидимо й 
невідомо звідки проникла в організм; хворобу як зусилля Приро-
ди відновити втрачену рівновагу між організмом і його творцями 
тощо. З одного боку, загрожує нашому здоров’ю прихований ворог, 
з іншого – існує благодатна, самовідновлювана сила Природи (vis 
luctlicalrix naturae), зав’язується запеклий бій, і, щоб примирити 
обидві сили, настає перелам хвороби (криза), яка бере на себе всю 
подальшу відповідальність за життя та смерть. Коли перемагає зці-
лююча сила Природи – кажуть: перелам хвороби був досконалим 
у своєму розвитку; коли гине організм – кажуть: перелам хворо-
би було порушено тощо. Справжня Patholоgia divina і Pathologia 
doemonica древніх! Не такі ідеї Лаеннека, не такі уявлення його 
послідовників. Хвороба в наш час не є містичним ієрогліфом, на 
якому до цих пір всяка медична школа залишала свою думку та 
свої хибні уявлення. «Хвороба, згідно з нашими уявленнями, поля-
гає в розладі організму й тих фізіологічних процесів, яким остання 
слугує речовою основою». Де немає пошкодження організації, де 
процес фізіологічний не виходить зі своєї природньої колії, там не-
має хвороби. Але дійсно, за чим же нам розпізнавати хворобу, чим 
керуватись, щоб відрізнити її від фізіологічного стану організму, 
як не видимим та чуттєвим вираженням зміненого стану матерій 
та їх дій?… Страждає печінка  – змінюється її речовий субстрат, 
порушується правильне виділення жовчі, порушується травлення 
та харчування; звідсіля низка нових явищ і розладів в інших систе-
мах та органах. Ось природний порядок речей, – ось, на нашу дум-
ку, медична Логіка, за допомогою якої ми повинні, так би мовити, 
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розглядати всяку хворобу. Зрештою, ми би не бажали залишити 
в Читачів думку, що вважаємо в усіх випадках органічний розлад 
основою патологічного процесу. Навпаки, ми глибоко переконані, 
що хвороба дуже часто може бути динамічного характеру, або, ка-
жучи іншими словами: змінена фізіологічна функція може бути як 
primum movens et agens в походженні хвороби, відповідно – може 
зі своєї сторони слугувати справжньою причиною подальшого ор-
ганічного розладу. Усе сказане нами про обмеженості органіцистів 
у попередніх роботах * свідчить про те, що ми не поділяємо їх по-
глядів. Якщо – як ми сказали вище – хвороба є тільки вираженням 
зміненої організації та функціонування, то з цього вже само собою 
виходить, що для пізнання патологічних відхилень організації в її 
функціонуванні необхідним припускається базове знання нор-
мального стану. Таким чином, ми поступово приходимо до однієї 
головної думки – що Анатомія та Фізіологія, у здоровому стані й 
стані хвороби, повинні слугувати основою раціональної Медици-
ни. У здоровому – Фізіологічна Анатомія й Фізіологія здорової лю-
дини; у стані хвороби – Патологічна Анатомія та Фізіологія хворої 
людини, зрештою, порівняння однієї з іншою; ось на чому повинна 
бути затверджена міцна будівля медичних знань, – будівля, в якій 
до сих пір закладено ще тільки перші основи.

Але, можливо, скажуть: Анатомія – Наука зовсім не нова, Фі-
зіологія – також; Лікарі всіх часів і націй постійно мали на увазі 
ту й іншу – як необхідні настанови Медицини. Звісно, Анатомія 
Фізіологічна відома з древніх віків; але запитуємо: яким було до 
сих пір її застосування у  практичній Медицині? Чи давно точна 
Хірургічна Анатомія зробилась необхідною потребою усякого 
освіченого Хірурга? А Анатомія Патологічна – основа Приватної 
Патології – яким було її застосування ще на початку теперішньо-
го століття? Хіба немає ще й тепер Лікарів і видань, які розгля-
дають Патологічну Анатомію як зайву примху в  Медицині, які з 
презирством відхиляють усі дані Патологічної Анатомії як вуль-
гарний матеріалізм, не істотний для пояснення живих, життєвих 
процесів!… А між тим, тільки одна Патологічна Анатомія могла б 
ще у свій час вивести з глибокої омани й Лікаря, й усіх тих, хто ото-
чує хворого, показати безсилля першого та марні надії останніх; 
одна Патологічна Анатомія могла б врятувати нерідко і добре ім’я 
* Див. Звіт про Подорож Доктора Цицуріна Ж.М.Н Пр., 1844, Ч. ХLIII, Роз. IV.
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Лікаря, і честь нашої Науки від незаслужених докорів. Фізіологія, 
зі свого боку, як історія життя нашого тіла, звісно, ледь чи не су-
часниця практичній Медицині; але яку користь принесли останній 
усі ці гіпотетичні припущення, на які так багата Історія Медици-
ни? Замість того, щоб охороняти практичну Медицину від усякого 
шкідливого впливу односторонніх учень і даремних припущень, 
Фізіологія була до цих пір головним законодавцем панівної тео-
рії та ухвалювала всілякі можливі формулювання в міру того, як 
одна теорія замінювала іншу… За часів Сталя Фізіологія була суто 
динамічною; за часів Ятроматематиків та Ятрохіміків Фізіологія 
не знала інших законів, окрім законів Механіки й Хімії; з’явився 
Галлер, і подразнення (Irritabilitas) стало ключем усієї Фізіології 
тощо. Справедливо називає Мажанді Фізіологію того часу «Рома-
ном». «II fut un temps, – каже він у своїх «Lecons fur les phenomenes 
physiques de la vie», – ou la Pliysiologie etait un roman». І ми додамо, 
що Фізіологія минулих часів забула мудру пораду Бекона, який по-
вторював у свій час: «Non fingendum aut excogilandum quid natura 
faciat, sed inveniendum».

Фізіологія Патологічна, або, що те  ж саме, застосування Фізі-
ологічних законів для пояснення, процесів хвороби, чи давно це 
введено в Медицину? Чи не здається, що ще й тепер досить бага-
тьом сама назва Патологічної Фізіології чи Фізіологічної Патології 
є досить дивною й несумісною із загальноприйнятими поняттями? 
Найбільша похибка Лікарів, яка сповільнювала до цих пір успіхи 
практичної Медицини, полягає, на нашу думку, у тому, що Фізіо-
логія, ця істинна Філософія Медицини, розглядалася до сих пір 
окремо від Патології. У  той час, коли обидві Науки тільки через 
взаємний дотик і співпрацю отримують належний прогрес, тоді 
коли факти, віднайдені в одній Науці, знаходять для себе найкра-
щу перевірку в  іншій, – Фізіологія останнім часом мала наймен-
ші зв’язки з практичною Медициною. Говорити про фізіологічні 
закони біля ліжка хворого означало б для деяких Лікарів – брати 
докази з чужорідного для Патології джерела. Ніби життя здорової 
людини й життя хворого розвиваються за різним законам, ніби 
одна й та ж Природа змінює свій звичайний порядок подій на до-
году нашим системам і припущенням!… Утім, судячи з напрям-
ку, якого притримувалася Фізіологія в попередні епохи, напевно є 
кращим те, що вона не дуже втручалася в практичну Медицину. Як 
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би воно не було, ми глибоко переконані, що тільки за теперішнього 
напрямку Фізіології вона зможе й повинна стати суттєвою осно-
вою практичної Медицини; тільки на тому шляху, яким прямують 
Мажанді у  Франції та Іван Мюллер у  Німеччині, Фізіологія стає 
прямою й необхідною потребою для Патології.

Узявши за основу новітнього медичного вчення Патологічну 
Анатомію та Фізіологію, поглянемо на ті переваги, які отримує від 
них практична Медицина.

Першим завданням практичного Лікаря біля ліжка хворого є 
розпізнавання хвороби (Diagnosis) *. Метод, яким керувалися у цій 
справі Лікарі попередньої епохи, на жаль, не заслуговує особли-
вого схвалення. Маючи перед очима список різних хвороб, скла-
дений згідно з будь-якою системою, намагались, зазвичай, через 
поєднання різних явищ в  одне ціле скласти картину хвороби, і 
шукали для неї настанови в нозологічній системі. Це – так званий 
позитивний шлях. Коли не виходила ця спроба – чинили інакше: 
намагаючись через порівняння сукупності явищ хвороби з різни-
ми ідеалами інших хвороб довести, що вона на жодну з них не схо-
жа; таким чином народжувалась нова Форма хвороби, і що Автор 
її був настирливішим, тим більше він мав причин до винайдення 
нових хвороб. Тепер два слова про явища хвороби. Без належ-
ної критичної оцінки, без строгої логічної послідовності (а  вони 
були б неможливими без настанов із Патологічної Анатомії та Фі-
зіології), явища ці збиралися навмання, без будь-якого пояснен-
ня їх дійсного значення. Із цього, принаймні, можна зрозуміти, 
чому хтось називає те чи інше явище суттєвим, а  інший вважає 
його суто випадковим: унаслідок чого відбувається постійна су-
перечка щодо так званих патогномонічних явищ хвороби. Явища 
суб’єктивні – напади у відомому сенсі – відіграли досить важливу 
роль, і це – природно: оскільки явища об’єктивні, без належного 
знання Патологічної Анатомії, не завжди можуть бути відкрити-
ми й не мають жодного значення. Як тільки було визначено ім’я 
хвороби, усе інше розумілось само собою. «Скажи ім’я хвороби, 
то я скажу тобі ліки» – ось яким було улюблене гасло практичної 
Медицини епохи, що передувала нашій. Хвороба відносилась до 
тієї чи іншої категорії нозологічної системи й повинна була пройти 

* Antequam de remediis statuatur, primum constare oportet quis morbus, et quae morbi causa; alioquin inutilis 
opera, inutile consilium (Ballonius).
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відомі фази, встановлені для неї системою; хворому призначали 
відомий план лікування, і коли траплялось, що Природа, усупереч 
системі, являла собою відхилення від типової форми, то такі речі 
називались епізодами, неправильними кризами тощо. Яка різниця 
порівняно з сучасним станом Діагностики! Із того часу, як Пато-
логічна Анатомія показала нам, що будь-яке, чи майже будь-яке, 
явище хвороби має свій речовий субстрат, Діагностика отримала 
зовсім інше, нове життя. Ми навчились відрізняти явища як вияв 
хвороби від інших явищ, які не мають з нею жодного зв’язку; ми 
навчились на основі Патологічної Фізіології надавати цим явищам 
надзвичайного значення, пояснювати їх сутність і переводити їх 
в «ознаки» хвороби. Таким чином, виникла раціональна, заснова-
на на Фізіологічних законах Семіотика. Знаючи ілюзорність і мін-
ливість суб’єктивних явищ, Семіотика сучасного часу звернулась 
до позитивніших і достовірніших явищ об’єктивних. Замість того, 
щоб губитися в абстрактних висловах, якими є пластична якість 
крові, застій у  ворітній вені, зовнішня рівновага між полюсами 
нейтральної та периферійної нервової системи тощо, Патологія 
в наш час вибрала більш правильний шлях. Чи змінюється кров 
у стані хвороби; для цього ми звертаємося з питанням до Фізики 
та органічної Хімії, і вони дають нам засоби, які наявні за сучас-
ного стану Науки, для найточніших досліджень. Андраль і Гавар-
рет відкрили вже низку спостережень стосовно цього предмета й 
вони, звісно, знайдуть для себе інших послідовників *. Чи спосте-
рігається відхилення в функціонуванні нервової системи – закони 
нервової Фізіології, які були представлені дослідженнями Карла 
Белла, Мажанді, Флуранса, Івана Мюлера, Штіллінга та інших, 
надають нам можливість визначити з певною мірою точності міс-
це й ступінь органопатологічних змін. Чи є ушкодження органів 
грудної клітки  – вислуховування (аускультація) і постукування 
(перкусія) відкривають нам з математичною точністю всі відхи-
лення від здорового стану. Нарешті, дослідження мікроскопічні й 
мікроскопо-хімічні показують нам характеристичні зміни там, де 
неозброєним оком неможливо побачити навіть найменшої озна-
ки хвороби. Дослідження Глуге, Донне, Генле, а також, переважно, 
дослідження Грубі, відкрили, так би мовити, нову сферу патоло-

* Див. Recherches sor les modifications de proportion de quelques principes du sans dans les maladies par 
M.M. Andral et Gavarret. Paris, 1842.
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гічних явищ, невідому нашим попередникам, єдино правильну та 
позитивну в деяких випадках щодо розпізнавання хвороби. Я зга-
даю тут тільки про стригучий лишай (Tinea capitis). Яка плутанина 
понять і припущень існувала до цього часу щодо властивостей цієї 
хвороби, яке розмаїття непотрібних засобів було запропоновано 
для її лікування!.. У той час, коли Діагностика цієї хвороби в де-
яких випадках була каменем спотикання для найдосвідченішого 
Дермопатолога, вона виконується найпростішим чином за допо-
могою мікроскопа *. Одна мікроскопічна стеблинка Мікодерма, 
одна квіткова пилинка (sporula) цієї рослини таємного шлюбу ви-
рішує Diagnosis хвороби; лікування стає так само правильним, як 
лікування переміжної лихоманки. Те ж саме пропонує нам мікро-
скоп при дослідженні багатьох патологічних виділень і випорож-
нень; те ж саме – при визначенні властивостей псевдопластичних 
(Pseudoplasmala) новоутворень. Не думайте, зокрема, що ми не до-
віряли тому, що Петро Франк, який був позбавлений тих засобів, 
якими збагатилась останнім часом Фізична Діагностика, робив 
розпізнавання, наприклад запалення легень, гірше від будь-якого 
іншого знаменитого аускультатора, озброєного стетоскопами та 
плесиметрами всіх можливих видів. Але Петро Франк був геніаль-
ним Лікарем; а генію відкрита зовсім інша дорога для досягнення 
тієї ж цілі, до якої ми приходимо тільки важким шляхом спосте-
режень і досліджень. Ніхто, я думаю, – зараховуючи сюди всіх за-
пеклих противників новітнього медичного вчення, – не вагається 
в  тому, що засоби сучасної Діагностики незрівнянно багатші та 
різноманітніші, ніж вони були до цього часу, що вони водночас є 
набагато достовірнішими, оскільки основою для них слугує Пато-
логічна Анатомія.

Але не одна тільки Діагностика отримала від Патологічної Ана-
томії й Фізіології докорінне перетворення. Етіологія, Прогностика 
й Терапія повинні запозичити звідси також своє світло. Чого не 
було сказано до цих пір про сутність і різноманітні властивості 
заразних захворювань (Miasma, Contagium)? Починаючи з Дина-
мічної до Паразитної Теорії, усе використали Лікарі для пояснення 
зарази, і, між іншим, Наука про заразні захворювання й до тепер 
також мало задовольняє наші вимоги, як і в часи Галена. Шляхи, 
через які шкідливі чинники проникають до організму, повинні 
* Незабаром вийде у світ докладне дослідження лікаря Грубі про цю хворобу.
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бути першочерговим предметом наших досліджень. Відношення 
цих шляхів – чи це легені, чи шкіра, чи кишковий канал тощо – до 
організму та до зовнішнього світу, складає пряме питання Фізіоло-
гії. Судити про сутність причинних умов ми можемо здебільшого 
тільки за їх дією, а дія ця виражається, перш за все, у місці дотику 
причини хвороби з органом. Тут варто шукати «punctum saliens» 
хвороби, звідки вже згодом розвивається нова низка явищ. Дослі-
ди над живими тваринами пояснили останнім часом багато досить 
темних місць в Етіології, але тільки там, де вони були зроблені з 
Фізіологічною послідовністю. Ми посилаємось тут на досліди Ма-
жанді, Флуранса, Лонже (Longet) стосовно нервової Патології, на 
досліди Піоррі, Андраля й Делафонда, і Пирогова з Гемопатології, 
на досліди Гопа, Буйо (Bouillaud), Мажанді та інших при досліджен-
ні фізіологічних і патологічних процесів функціонування в орга-
нах кругообігу крові; нарешті ми наводимо тут мікроскопо-хімічні 
дослідження в поєднанні з вівісекціями, якими займаються тепер 
у Парижі Грубі та Делафонд для визначення процесу травлення *.

Тільки через порівняння фізіологічного стану з патологічним, 
через ретельне спостереження поступових переходів від одного до 
іншого ми можемо визначити з певною точністю вплив причини, 
яка викликає хворобу, можемо поставити Етіологію на щабель На-
уки. Навпаки ж, яка користь для практичної Медицини з того, коли 
ми, кажучи про вплив так званої «медичної конституції» на похо-
дження хвороб, вплив «пануючої епідемії» (genius epidemicus), за 
висловом Школи, – не знаємо ні їх сутності, ні їх нав колишньої дії 
тощо. Звісно, ми звикли вже з давніх часів до цих умовних термі-
нів, ми звикли пояснювати ними те, чого ми не розуміємо. Про-
стима слабкість людського духу – шукати для себе втіху в припу-
щенні, якщо нам істина є недоступною; але чи не краще зізнатися 
один раз і назавжди в тому, чого ми не знаємо: чому від дії однієї 
й тієї  ж причини виникнення хвороби, наприклад раптової змі-
ни теплої погоди на холодну, – в одному випадку запалення, а там 
криваві проноси, тут ревматизми тощо, ніж із самовпевненістю 
посилатися на те, чого ми зовсім не знаємо.
* Для тих, хто, не розуміючи прямої вигоди, яка слідує від вівісекцій, бачать у них тільки зловживання 
влади людини над твариною, я  наводжу наступну цитату із Галера, цього знаменитого Фізіолога, який 
відомий був своєю надмірною чутливістю й відразою до всілякого ріжучого інструменту. «Ѵіvа animalia 
incidisse necesse est, – каже Галер. – Unicum saepe experimentum integrorum annorum laboriosa flgmenta refulavit. 
Haec crudelitas ad veram physiologiam plus contulit, quam omnes fere aliae artes, quarum conspirante opera nostra 
scientia convaluit».
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Чи говорити про Терапію – цей величезний збірник наших ем-
піричних знань; чи представляти кричущу потребу в необхідному 
перетворенні цієї Науки? Ніде Медицина не має більше разючих 
прикладів самозадоволення, як у Терапії; ніде не виражається так 
ясно онтологічний напрямок, як у цій головній галузі лікарських 
знань. Не знаючи, що таке запалення, що таке судома (spasmus), не 
знаючи навіть, до чудового відкриття Шлейдена, до пізніших до-
сліджень Лібіха, у чому полягає сутність гнильного процесу в ор-
ганізмі, ми володіємо уже з незапам’ятних часів протизапальними, 
протисудомними, протигнильними засобами, і до того ж у такому 
достатку!.. В органічній і в неорганічній Природі ми можемо пере-
рахувати тисячі засобів, які спричиняють найгучніші епітети. На 
чому ж базується все це уявне багатство наших фармакологічних 
відомостей? На багатозначному слові, з якого беруть свій початок 
усі медичні істини та всі помилки, – слово це «досвідченість». До-
звольте мені зупинитись тут на мить та один раз і назавжди домо-
витися в понятті: що таке ми повинні розуміти під гучною назвою 
«медичної досвідченості»? Досвідченість, за нашим переконанням, 
є вміння застосовувати як власні, так і чужі спостереження, виби-
раючи з них у цьому випадку корисне застосування; або, кажучи 
іншими словами: досвідченість є мистецтво – на основі теоретич-
них знань здійснювати вдале застосування з того, що ми бачили 
та знаємо, до того, що складає предмет вашого теперішнього до-
слідження. Необхідною умовою досягнення досвідченістю своєї 
належної значимості є поєднання потрібного запасу теоретичних 
знань і прискіпливого критичного судження. Тільки завдяки цим 
двом началам може бути заснована досвідченість, і тільки до та-
кої досвідченості ми маємо повну повагу й повну довіру. Із цьо-
го випливає, що необхідною умовою для здобуття досвідченості 
є не тільки час *: можна бути все життя Лікарем і не мати досвід-
ченості; вона не є також необхідним наслідком багатства спосте-
режень: можна бачити мільйони хворих і не мати досвідченості. 
Досвідченість є поєднанням багатьох сприятливих умов разом: 

* Ось що зауважує про це один відомий англійський письменник: «The vulgar of all ranks need to be warned; 
first, that time alone does not constitute experience; so that many years may have passed over a man’s head without 
his even having had same opportunities of acquiring it as another, much younger» (Whately).
Tе ж саме повторює Брера у своїх «Prolcgomini clinici», кажучи: «L’uso e invalso di chiamare in consulto i midici 
d’etа avanzata, riputandosi questa la piщ certa guarentigia di una boua esperienza. Senza dubio l’eta fortificata da 
lunga serie di non equivoci successi merita grande venerationc. Mabalanetandosi essaltamenle quanto col volgere 
degli anni il massimo numero de medici guadagna in esperienza e perde in sapienza».
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відомого числа спостережень, необхідного для цього часу, необ-
хідних теоретичних знань, а головне – уміння скористатися всім 
цим правильно й повною мірою. Із усіх творів, написаних щодо 
цього предмету, я не знаю кращого від роботи Ціммермана: «Über 
die Erfahrung in d. Medizin». У ньому розглянуто з усією старанніс-
тю всі необхідні умови для того, щоб стати досвідченим; у ньому 
дотепний Автор показує надто різко те, що право медичної дав-
ності ще не дає права на медичну досвідченість. Минуло 50 років 
відтоді як помер Ціммерман, після того, як і до тих пір, слово до-
свідченість крутиться на язиці в усіх Лікарів, а досить небагатьом 
спадає на думку, що в цьому слові часто ховається велика містифі-
кація, за якою – неуцтво й шарлатанство. Напрямок сучасного ме-
дичного вчення може називатися здебільшого досвідченим, а отже 
таким, що найбільше намагається не знищити  – як це думають 
деякі – а підсилити право громадянства досвідченості. Тільки ця 
досвідченість повинна бути раціональною, заснованою на відомих 
даних, чіткою, передбачуваною, далекою від тієї сліпої рутини, з 
якою її деколи плутають. Проф. Шомель у своїй Загальній Пато-
логії * чудово виклав усі правила того, як Лікар повинен досліджу-
вати, яким шляхом він повинен іти, щоб здобути необхідну до-
свідченість. Нас відволік би занадто далеко розбір усіх цих правил. 
Ми обмежимось тільки сміливою заявою про те, що ці правила по-
винні бути мірилом для чужої та власної медичної досвідченості. 
Але, звертаючись знову до Фармакології, запитуємо: ця досвідче-
ність, на якій грунтується вживання більйона лікарських засобів 
у  Терапії, чи завжди витримує вона навіть найслабшу критику? 
Чому, прописуючи той чи інший засіб, ми неодмінно повинні по-
силатися на дослідження одних Лікарів, беручи до уваги водночас 
протилежні результати спостережень інших? Чому при лікуванні 
тифозних гарячок існує двадцять різних методів і всі вони опи-
раються на дослідження. Чому мускус є для одних сильним збу-
джуючим засобом «sacra anchora medicorum», за висловом деяких 
Лікарів, – тоді як для інших він не має ніякої іншої вартості, окрім 
сильного запаху? Від чого метод сильних кровопускань (coup sur 
coup) знаходить для себе в особі Буйо та в його послідовників рев-
них захисників у тих випадках, де він відкидається рештою інших? 
І все це збирається під одне знамено – «знамено досвідченості»!…
** Див. Elements de Pathologie generale стор. 583 і наступні.
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Якщо медична досвідченість була недосконалою до цих пір 
у Патології, то вона є ще слабкішою в Терапії. Тільки на точних до-
слідженнях в Органічній і Неорганічній Хімії, тільки на ретельно-
му вивченні фізіологічних процесів та їх відношення до дії лікар-
ських засобів, тільки на фундаментальних знаннях патологічних 
змін може бути заснована раціональна Терапія. Геніальні відкрит-
тя Лібіха та Дюма, переважно в Органічній Хімії, внесли вже кіль-
ка корисних елементів у  нашу Фармакологію. Лікарсько-хімічні 
дослідження Мічерліха, Розі, Сімона, Лемана та інших призвели до 
багатьох корисних висновків у  Терапії. Дещо зроблено, набагато 
більше залишається зробити. Дорога, що була відкрита Мажанді 
для дослідження терапевтичної дії деяких засобів через досліди 
над здоровими людьми та тваринами, була прийнята також ба-
гатьма іншими Лікарями та послугувала, між іншим, основою для 
складання Фармакології Трусcо й Піду, Мічерліха та інших.

Позначивши головними рисами недоліки попереднього та пе-
реваги новітнього медичного вчення в Діагностиці, Етіології й Те-
рапії, звернемо тепер увагу на практичне застосування теоретич-
них знань – до клінічного вчення як до головного предмета наших 
занять, і подивимось, який шлях залишається нам обрати, щоб ви-
правдати ті переваги новітнього вчення, за які ми заступаємось, 
яким обов’язком повинен, перш за все, перейматися клінічний Ви-
кладач та його слухачі?

Наскільки справедливою є думка про те, що першим і головним 
обов’язком Лікаря є лікування хворих, настільки ж хибним є виведе-
ний звідти висновок, за яким Клініка є тільки практичним застосу-
ванням тео ретичних знань, набутих у Терапії. Клініка є застосуван-
ням всіх знань, які входять до складу медичної освіти. Анатомія та 
Фізіологія, Загальна Патологія та Семіотика, Терапія, Фармакологія 
й Фармація – усе тут знаходить своє місце. Вимагати від початківця, 
який вперше бачить хворого, щоб він визначив сутність хвороби, її 
причини, призначив повний план лікування та склав передбачен-
ня про хворобу (Prognosis morbi), означало б вимагати від людини, 
яка заледве навчилася розрізняти фарби та змішувати їх між собою, 
щоб він намалював картину. Обов’язок клінічного Викладача сто-
совно викладених нами вимог не менш складний: і через те багато 
Викладачів, які знайомі з широтою своїх занять, обирають якусь 
одну конкретну частину. Один звертає більше уваги на Діагностику, 
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інший на Терапію, той усе життя веде розмову в своїй Клініці не про 
хворих, а про хвороби, інший дає перевагу практичній школі для 
рецептури. Із цього виходить, що настановити метод клінічного ви-
кладання, визначити йому теперішні межі, а головне – бути вірним 
цій настанові, справа не з легких.

Те, що початківець повинен мати достатній запас теоретичних 
знань,  – це та істина, в  якій ніхто не має сумнівів; але мистецтво 
користуватися здобутими знаннями, вміння застосувати їх до кон-
кретного випадку, – чи народжується воно само собою при огляді 
хворих, чи можна цьому навчитися також із книжок? Уміння корис-
туватися своїми знаннями, яке ми будемо називати технічною час-
тиною Лікарської Науки, набувається тільки практично й до того ж 
тільки в  Клініці. Перш ніж будь-хто намагатиметься розпізнати 
захворювання, він повинен уміти знаходити для цього матеріа ли, 
а це не так легко, як міркує дехто. Коли Проф. Шонлейн каже, що 
«групувати явища в належному порядку значно важче, ніж відна-
ходити їх», ми з ним повністю погоджуємося; але коли він додає, що 
«віднаходити явища може за певної досвідченості й госпітальний 
службовець», – ці слова вимагають великого обмеження. Віднахо-
дити явища, звісно, не важко, але тільки в тих випадках, коли вони, 
так би мовити, самі впадають в око. Хто пережив морську хворобу, 
той сам знає головні її ознаки; але в того, хто носить у грудях перші 
прояви сухотних горбиків, чи кожен Лікар спроможний виявити їх?

Я наводжу тут власне аускультаторні явища, які не тільки не-
легко виявляти в кожному конкретному випадку, але дуже часто 
від цього виявлення залежить найголовніша частина Діагностики. 
А між іншим, скільки разів доводилось мені бачити, як аускуль-
туючий починав свій перший досвід із хворого, який страждає на 
«запалення легень». Запитаєте ви такого аускультатора, чи прислу-
хався він до дихання здорових людей, чи знає він усі його відтінки, 
різні щодо віку, статури людини тощо? Аускультацію, отже, як і 
більшу частину фізичної Діагностики, неможливо вивчати з книг. 
Ми вивчаємо Анатомію з надзвичайною деталізацією, уміємо опи-
сувати орган слуху та його лабіринт; а спитаєте якогось молодо-
го Лікаря – нехай він вам покаже точні межі серця й печінки на 
живій людині; не кажу кожен, але хтось задумається при цьому 
вже й тому, що це буде перший досвід у його житті. Топографічна 
Анатомія в такому вигляді, як її викладають сьогодні, здебільшого 
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з досить штучними розподілами на ділянки (геgiones), із такими 
описами меж кожного органа, які не можуть бути для нас настано-
вами при дослідженні живої людини, – така топографічна Анато-
мія недостатня для Клініциста *. Із цього видно те, що навіть одне 
ретельне збирання явищ не є таким легким.

На нашу думку, загальна Діагностика й клінічна Пропедевтика 
повинні бути початковими предметами для слухача, що береться до 
практичних занять. Перший обов’язок клінічного Викладача – по-
казати своїм слухачам, як потрібно досліджувати хворих, як збира-
ти явища для складання правильних уявлень щодо хвороби. Най-
древніші Лікарі вважали технічну частину практичної Медицини 
найважливішими обставинами. Ніде так швидко не виявляється 
талант Лікаря та ступінь його освіти, як у способі обстеження хво-
рих. Петро Франк дуже добре розумів, що значить «обстеження 
хворого» (examen aegroti), коли зробив посилання на нього, перш 
за все, у своєму практичному творі. Лікарі сучасної епохи прямують 
при цьому різними шляхами й різниця ця зводиться до двох голо-
вних способів. Одні, вважаючи, що вся важливість обстеження по-
лягає в якнайшвидшому виявленні місця хвороби, починають своє 
обстеження з того, що уявляють теперішній стан хворого та йдуть, 
так би мовити, прямо до мети. Це так званий аналітичний метод. 
Його особливо дотримуються всі Opганіцисти, для яких виявити 
найголовніше патологічне ушкодження – значить виявити хворобу. 
«Покажіть мені місце існуючого страждання і я вам покажу, у чому 
полягає хвороба», – ось метод Ростана при обстеженні хворих. Ме-
тод цей досить швидко призводить до мети, він досить правиль-
ний у деяких випадках, але не в усіх. Інші Лікарі віддають перева-
гу більш тяжкому й тривалому шляху. Беручи до уваги важливість 
етіологічного моменту хвороби, вплив усіх попередніх страждань і 
можливий зв’язок їх з теперішніми, вони, у разі необхідності, по-
чинають від народження хворого, піднімаються чи спускаються до 
його найближчих рідних і нащадків, і, таким чином, крок за кроком, 
проходять усе життя хворого до цієї хвилини. У цьому полягає ме-
тод синтетичний або історичний. Він є значно повільнішим від 
першого, часто досить важким і заплутаним, але, загалом, виявля-
ється єдино надійним шляхом до розпізнавання справжньої хворо-

* На підтвердження цього звертаємо увагу на неузгодженість у самій назві однієї й тієї ж частини тіла. 
Порівняй, наприклад, Рациборського, Віліамса та Вельпо – Топографія грудей.
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би. Цього методу дотримується більша частина Лікарів Німеччини, 
деякі Лікарі Франції та Англії. Професор Шьонлейн каже, що син-
тетичний метод заслуговує більшої уваги при хронічних хворобах, 
а  аналітичний  – при гострих. Утім, він радить об’єднати й той, й 
інший разом. Буйо віддає перевагу синтетичному методу в усіх ви-
падках. Ми думаємо, що загальні правила для використання того 
чи іншого методу визначити досить важко, а вимоги застосування 
одного з них визначаються кожним особливим випадком. Якщо, на-
приклад, хворий унаслідок зовнішньої причини отримає запален-
ня легень, то для чого мені знати, на що були хворі всі його родичі; 
якщо, на противагу цьому, хворий має параліч кінцівок, то я не буду 
мати справжнього розуміння його хвороби, якщо не знатиму всіх 
попередніх історій: чи не піддавався мій хворий апоплексичному 
удару, чи не страждав він на свинцеву коліку, невралгію, запалення 
нервової оболонки (Neuritis) тощо. Усі ці обставини можуть пере-
бувати в більших чи менших тісних зв’язках із теперішнім страж-
данням. Синтетичний метод в останньому випадку є необхідним.

Зі сказаного випливає, що не в перевагах того чи іншого методу 
знаходяться всі таємниці лікарської Діагностики, а в умінні корис-
туватися ними в  кожному конкретному випадку. Чи використо-
вує Лікар синтетичний або аналітичний метод, від цього ще мало 
користі, якщо він не бачить того, що виявляє деколи навіть най-
простіше обстеження. При цьому ми маємо торкнутися однієї об-
ставини, на яку, як нам видається, до сих пір було ще недостатньо 
звернено уваги зі сторони Клінічних Викладачів. У Медицині, як 
і в усіх інших Науках, необхідна поступовість, ретельна послідов-
ність під час переходу від простого до більш складного. Якщо Бо-
танік для пов ного вивчення організації рослини починає з листків, 
коренів, розміщення квіток тощо; якщо Мінеролог вивчає, перш 
за все, злам, блиск, густину та інші якості мінералів, а потім уже 
береться до визначення їх породи й таке інше: то чому Медицина, 
хоч би приблизно, не повинна слідувати тим же шляхом? Звісно, 
у Медицині ми не можемо маніпулювати хворобами точно так, як 
Природознавець предметами своїх досліджень; ми є більш обме-
женими в нашому виборі, ми не можемо наказувати Природі дати 
нам простішу чи складнішу форму хвороби; тож ця відмінність іс-
нує, але я не думаю, щоб хто-небудь сумнівався в тому, що в Па-
тології є також свої сходинки й перехід від простого до складного.
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Суттєвий недолік переважної частини клінічних закладів по-
лягає в тому, що в них немає необхідного підрозділу для тих, хто 
тільки-но починає займатися практичною Медициною, і для тих, 
хто здобув уже невеликий навик. Нижчі та вищі курси відвідують 
Клініку зазвичай в один і той же час, тоді як заняття їх мають бути 
зовсім різними. Організація двох Клінік чи принаймні розподіл од-
нієї на вищу та нижчу, як це зроблено в деяких Німецьких Універ-
ситетах, є доцільними з метою поступового заняття Практичною 
Медициною. Головний обов’язок учня – засвоєння відчуттів, про 
що так багато у свій час повторював Корвізар і що було доведено 
в  нього до такої досконалості. Постійні вправи для органів чуття 
є першою умовою для цього. Учень повинен навчитися: правиль-
но бачити, слухати, сприймати на дотик, а  за необхідності за-
стосовувати для пізнання явищ, які перед ним постають, і смак, і 
запах, одним словом: йому потрібно, перш за все, ознайомитися з 
об’єктивними методами й дослідженнями, а все це грунтується на 
правильному використанні органів чуття. У всі часи Лікарі вважали 
за необхідне мати точне обстеження головних явищ у хворому орга-
нізмі, якими є: зміни температури тіла, дихання, мови, пульсу тощо. 
Наразі способи наших обстежень суттєво збагатились завдяки ви-
найденню деяких пристроїв, які значно розширюють можливості 
наших органів чуття. Таким чином, ми не задовольняємось простим 
оглядом, а закликаємо на допомогу в потрібних випадках дзеркало, 
збільшувальне скло, мікроскоп. Ми не вдовольняємось лише одним 
виявом зміненого дихання, але використовуємо стетоскоп і плеси-
метр для більш точного визначення, у чому полягає ця зміна. Під час 
дослідження виділень (excreta) ми не обмежуємось лише їх фізични-
ми якостями, а вдає мося до засобів Хімії тощо. Тільки за належного 
знання всіх цих способів дослідження, тільки за правильного їх за-
стосування й може бути виконана найголовніша частина Діагнос-
тики. Я кажу найголовніша: тому що нам залишається ще багатий 
запас суб’єктивних ознак, залишається словесний іспит хворого, 
який довершує наше дослідження.

При дослідженні хворих, звісно, потрібно дотримуватись заведе-
ного порядку. Порядок цей повинен бути анатомо-фізіологічним. До-
слідження органів і систем, з однієї сторони, дослідження виділень – з 
іншої, відповідають нашій меті. Патологічна Анатомія повинна на-
становляти нас до визначення суттєвих органічних змін, Фізіологічна 
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Патологія – до пояснення їх значення як самих по собі, так і стосовно 
організму. Явища об’єктивні та суб’єктивні мають іти нога в ногу та 
бути опорою одне для іншого при поясненні різних явищ. Але це ще 
не все: Діагностика наша була б досить недосконалою, у багатьох ви-
падках – навіть неможливою, якщо б ми випустили з поля зору па-
тологічний момент хвороби. Тож, якщо перший обов’язок Лікаря 
полягає у виявленні ураженого органа чи його відправлень, то дру-
гий – у тому, яким чином відбулося існуюче порушення.

І коли нарешті на основі семіотичних знань і точних досліджень 
ми дійшли до розпізнавання хвороби – на цьому не закінчуються 
ще всі обов’язки Лікаря. Тільки постійне та ретельне спостере-
ження може ознайомити нас із ходом хвороби, з різними зміна-
ми, яких вона набуває у своєму перебігу, зважаючи на особливості 
хворого, вік, стать, конституцію тощо. Обов’язок Клінічного Ви-
кладача – вказати тут усю важливість «диференціальної Діагнос-
тики», яка змінюється згідно з перебігом хвороби, зі зменшенням 
уже існуючих чи додаванням нових загострень, – згідно з тим, якої 
форми набуває хвороба за свого подальшому розвитку – закінчу-
ється вона видужуванням чи смертю; привчити своїх слухачів до 
спостереження за хворими: тому що недостатньо визначити при-
роду хвороби, потрібно вміти спостерігати її.

Тільки тепер Клінічний Викладач може звернути увагу своїх 
слухачів на важливу відмінність тих явищ, які відбуваються вна-
слідок здійсненого лікування, – обставину, про яку ніколи не за-
буває Шьонлейн.

Лікування хворих – головна й кінцева мета занять Лікаря. На-
вчити лікувати хворих, є, звісно, надзвичайно важким і надзвичай-
но важливим завданням для Клінічного Викладача. Усе те, що Діа-
гностика, Патологія та ретельне спостереження за перебігом хворо-
би відкривають нам правильного й позитивного, має бути взятим 
до уваги при складанні пропозицій (indicationes). Але цього мало, 
тут більше, ніж деінде, слідуючи за правилом Гуфланда, потрібно 
обособлювати (індивідуалізувати) стан хворого. Тому виникає таке 
важливе питання: якою мірою потрібна участь мистецтва й наскіль-
ки власні сили організму здатні до подолання хвороби. Тут більше, 
ніж деінде, корисно для початківця лікувати прості форми хвороби, 
щоб упевнитись у тому, що не кожна хвороба потребує неодмін-
ного застосування Лікарського Мистецтва. Простота самого лі-
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кування є також єдиним методом ознайомитись з дією лікарських 
засобів, які найчастіше вживаються. Наша Фармакологія швидше 
потерпає від надлишку засобів, а ніж від їх нестачі; але – як про це 
сказав колись Петро Франк, і це підтвердив нещодавно Нейман, – 
число необхідних засобів для лікарських цілей може бути суттєво 
обмеженим, тільки б ми вміли користуватися ними вчасно.

Ми не будемо говорити про Дієтетику, оскільки вона складає 
тільки додаткову частину лікарських приписів, і натякаємо тут 
тільки на відмінності, які має госпітальна (стаціонарна) лікуваль-
на практика порівняно з міською (поліклінічною). У  цьому, як і 
в багатьох інших відношеннях, велика користь відбувається за по-
єднання Клініки з Поліклінікою.

Закінчується хвороба смертю, Патологічна Анатомія відкриває 
нам нове джерело, частково для перевірки нашої думки про хворобу 
й призначений план лікування, частково для пояснення, можливо, 
не розпізнаного за життя, незважаючи на найретельніше досліджен-
ня. Лікарські помилки в цьому разі можуть принести нам велику 
користь, якщо тільки ми не соромимося зізнатися в них і перетво-
рити їх на предмет нового навчання, як це робить Проф. Пирогов 
у своїх Літописах Хірургічної Клініки, як це робила до сих пір, на 
жаль, досить невелика кількість Лікарів, які вважали за краще ко-
ристь Науки, ніж дріб’язкове марнославство. Тільки у своєму від-
ношенні до Казуїстики Патологічна Анатомія набуває надзвичайної 
важливості. Таким чином, починаючи з перших елементів хвороби, 
з її ознак (Симптоматологія), піднімаючись поступово до їх сучас-
ного значення та об’єднуючи їх у відомі групи (Семіотика), поясню-
ючи їх залежність і зв’язок з органічним субстратом (Патологічна 
Анатомія) і всі сприятливі тому внутрішні і зовнішні впливи (Пато-
генез), збираючи нарешті з них щось ціле (Діагностика), ми йдемо 
одним і тим же шляхом – шляхом анатомо-фізіологічним: тому, що 
хвороба та здоров’я по суті є тільки різними сторонами одного й 
того ж життя, яке перебігає за одними і тими ж законами.

Ось кілька головних ідей, які слугували мені основою для моїх 
занять Медициною; ідеї ці будуть спрямовувати мене й далі, у про-
цесі викладання моїх теоретичних і практичних лекцій .

Ордин. Проф. Університету Св. Володимира
Ф. Цицурін
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Глосарій до лекції

Нозографія  – у  XVIII столітті вчені намагалися розподілити 
всі хвороби за розрядами, класами та видами, подібно до того, як 
це зроблено для тварин і рослин. Франсуа Буассье де ла Круа де 
Соваж у своїй «Нозографії» розділив усі хвороби на 10 класів, 44 
види, 315 пологів. Над поліпшенням нозографіі працювало багато 
вчених (К. Лінней, Ю.Р.Т. Фогель, У. Куллен, Ф. Пінель та інші).

Франсуа Жозеф Віктор Бруссе (фр. François Joseph Victor 
Broussais, 1772-1838) – відомий французький лікар, професор, за-
сновник «Фізіологічної школи» та медичної системи, названої його 
ім’ям, автор терапії кровопусканням.

Роберт Броун (англ. Robert Brown, 1773-1858) – шотландський 
ботанік, офіцер медичної служби англійської армії, розробив кла-
сифікацію рослин, відкрив «броунівський рух».

Франк Йоганн Петер (Frank Johann Peter, 1745-1821) – німець-
кий лікар і вчений, засновник соціальної гігієни як наукової дис-
ципліни. Викладав у багатьох європейських університетах, а в 1804 
році був запрошений на службу до Російської імперії – спочатку 
у Віленський університет, а потім як ректор у С.-Петербурзьку ме-
дико-хірургічну академію.

Давид Грубі (David Gruby, 1810-1898)  – французький лікар, 
основоположник медичної мікробіології. Довів грибкову природу 
дерматомікозів, таких як фавус (парша), трихофітія, стригучий ли-
шай, виділив культури деяких патогенних грибків.

Алібер, Жан Луї Марк (барон Jean Louis Marc Alibert, 1768-
1837)  – французький лікар-дерматолог, відомий своїми працями 
про нашкірні хвороби.

Лоран-Теодор Біетт (Laurent-Théodore Biett, 1781-1840)  – лі-
кар-дерматолог швейцарського походження, улюблений учень 
Жан-Луї Аліберті, увів у Франції анатомічну методологію аналізу 
шкірних захворювань.

Віллан Роберт (Willan Robert, 1757-1812) – англійський дерма-
толог, створив класифікацію уражень шкіри, що грунтувалася на 
патолого-анатомічному принципі. Разом зі своїм учнем Т. Бейтма-
ном (T. Bateman) уперше описав контагіозний молюск.

Джорджо Багліві (італ. Giorgio Baglivi, 1668-1707) – італійський 
лікар і вчений вірменського походження,  який висунув теорію про 
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те, що тверді частини людських органів набагато важливіші для їх 
нормального функціонування, ніж рідкі.

Томас Сіденгам (англ. Thomas Sydenham, 1624-1689) – знамени-
тий англійський лікар, «англійська Гіппократ» – реформатор прак-
тичної медицини в дусі Нового часу.

Тревіранус, Готфрід Рейнхольд (німец. Gottfried Reinhold 
Treviranus, 1776-1837) – вивчав медицину в Геттінгені, де й отримав 
докторський ступінь в 1797 році. У шеститомній праці «Біологія, 
або Філософія живої природи» (1802-1821) виступив переконаним 
прихильником еволюції органічного світу.

Enormon (μνοςμων), від давньогрецької – життєва сила.
Пневмо (грец. πνεύμα, спочатку  – подих, дихання, пізніше  – 

дух, від πνέω – дую, дихаю) – термін давньогрецької філософії та 
медицини. У Натурфілософії 6 ст. до н. е. він вживається для позна-
чення елементу «повітря». У традиції Анаксімена (Діогена Апол-
лонійського) покладено початок новому розумінню пневми  – її 
ототожнюють із субстанцією душі (псюхе), яка рухається у венах 
разом із кров’ю. Згодом, у гіппократівській школі, джерело пневми 
локалізується в мозку, а в сіцілійській школі лікарів – у серці. Че-
рез посередництво сіцілійського лікаря-натурфілософа Філістіона 
з Локр між 370 і 360 до н. е. ці уявлення були сприйняті Платоном 
та Арістотелем. Арістотель, зокрема, розрізняв два види пневми: 
пневму як повітря, що вдихається, і регулює температуру тіла, та 
психічну пневму, яка постійно випаровується з крові. Згідно з уяв-
леннями Ерасістрата в 3 ст. до н. е. та школи лікарів-пневматиків 
у 1 ст. до н. е., вся життєдіяльність організму пояснювалась пото-
ками пневми, що витікає із серця. Гален сприймає пневму як суб-
станцію-посередник між душою й тілом. За Нового часу Андрій 
Везалій і Декарт популяризують уявлення про «життєвих духів» 
(Spiritus vitales) у крові та нервах.

Архей (грец. arche – начало) вище начало, «дух життя». За ідеа-
лістичним уявленням Парацельса (1493-1541) він впливає на орга-
нізм у цілому й визначає його життєві процеси; за Ван-Гельмонтом 
(1577-1644) кожен орган має свого Архея.

Георг Ернст Шталь (нім. Georg Ernst Stahl, 1659-1734) – німець-
кий лікар і хімік. У праці «Theoria medica» (1708) сформував своє 
вчення про душу й назвав його анімізмом. Згідно із ним, душа є яки-
мось безособовим життєвим началом, що лежить в основі всіх жит-
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тєвих процесів. Він також автор теорії флогістону – першої наукової 
теорії хімії, що зіграла важливу роль у звільненні хімії від алхімії.

Франсуа Мажанді (фр. François Magendie, 1783-1855) – знаме-
нитий французький фізіолог першої половини XIX століття. Ви-
значний представник експериментального напрямку у  фізіології, 
що значно удосконалив вівісекційну техніку і встановив законо-
мірність розподілу нервових волокон між корінцями спинного 
мозку хребетних (див. закон Бела-Мажанді). Із його школи вий-
шов знаменитий фізіолог Клод Бернар.

Біша Марі Франсуа Ксав’є (фр. Marie François Xavier Bicha, 1771-
1802) – французький анатом, фізіолог і лікар. Його праці відіграли 
визначну роль у стновленні гістології та патологічної анатомії. За-
провадив у  біології термін «тканина», поділив тканини на типи й 
системи (за  їхніми функціональними особливостями) і докладно 
описав зміни тканин у людей, що померли від різних хвороб.

Рене Теофіль Гіацинт Лаеннек (фр. René Théophile Hyacinthe 
Laënnec, 1781-1826) – французький лікар та анатом, основоположник 
клініко-анатомічного методу діагностики, винахідник стетоскопа.

Габріель Андраль (Gabriel Andral, 1797-1876) – французький лікар 
і педагог, професор загальної патології й терапії, піонер дослідження 
хімічного складу крові, вважається засновником наукової гематології 
та ініціатором її інтеграції в клінічну й аналітичну медицину.

Ятромеханіка (сучасна назва біомеханіка) – розділ природни-
чих наук, що вивчає на основі моделей і методів механіки механіч-
ні властивості живих тканин, окремих органів і систем, або орга-
нізму в цілому, а також механічні явища, що відбуваються в них. 
Біомеханічні дослідження охоплюють різні рівні організації живої 
матерії: біологічні макромолекули, клітини, тканини, органи, сис-
теми органів, а також цілі організми та їх спільноти. Найчастіше 
об’єктом дослідження цієї науки, є рух тварин і людини, а також 
механічні явища в тканинах, органах і системах.

Ятрохімія, застар. іатрохімія (від давгьогрецького ἰατρός – лі-
кар) – раціональний напрямок алхімії XVI і XVII ст., яка прагнула 
поставити хімію на службу медицині. Головна мета – приготування 
ліків. Основоположником ятрохімії вважається німецький лікар 
та алхімік Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493-
1541), який увійшов в  історію під псевдонімом Парацельс.  Він 
стверджував, що завдання алхімії – виготовлення ліків: «Хімія – 



177www.medknyha.com.ua

один зі стовпів, на який має опиратися лікарська наука. Завдання 
хімії зовсім не в тому, щоб робити золото та срібло, а в тому, щоб 
готувати ліки». Відігравши позитивну роль у боротьбі з догмами 
схоластичної середньовічної медицини, ятрохімія в 2-й половині 
XVIII-го століття перестала існувати як в хімії, так і в медицині. 
Вона дала поштовх до становлення фармакології. Ятрохімія підве-
ла наукову (хімічну) основу під теорію гуморальної патології.

Альбрехт фон Галлер (нім. Albrecht von Haller, 1708-1777)  – 
швейцарський анатом, фізіолог, натураліст і поет.  Дуже важливі 
заслуги Галлера в анатомії й фізіології. Особливо важливу заслугу 
Галлера складають його дослідження щодо функцій нервів і м’язів, 
їх здатності реагувати на подразнення.

Френсіс Бекон (англ. Francis Bacon 1561-1626)  – англійський 
політик, філософ і есеїст.  Один із творців емпіризму  – філософ-
ського напряму, який твердить, що головне – власний досвід.

Йоганн Пете Мюллер (Johannes Peter Müller, 1801-1858) – визна-
чий німецький фізіолог та анатом. Заснував новий період у вивченні 
фізіології на основі сукупності даних порівняльної анатомії, хімії та 
фізики. У фізіології органів чуття дотримувався концепції так званої 
«специфічної енергії». Вперше спробував створити класифікацію но-
воутворень на основі порівняння структури пухлин та їх розвитку.

Луї Денис Жюль Гаваррет (Louis Denis Jules Gavarret, 1809-
1890) – французький лікар. У 1840 році він уперше показав (разом 
із Г. Андралем), що склад крові суттєво мінюється за розвитку па-
тологічного процесу. Також був переконаним прихильником ста-
тистичного методу.

Чарлз Белл (англ. Charles Bell, 1774-1842) – шотландський фізі-
олог й анатом, член Лондонського королівського товариства. Від-
крив зв’язок периферійної нервової системи з певними ділянками 
мозку. У 1811 році вчений сформулював теорію про те, що задні 
корінці спинного мозку відповідають за сенсорні функції, у  той 
час як передні відповідають за моторику. Теорія Белла була в 1822 
році підтверджена французьким фізіологом Франсуа Мажанді й 
функціональний розподіл нервових гілок спинного мозку сьогодні 
відомий як закон Белла-Мажанді.

Марі-Жан-П’єр Флуранс (фр. Marie-Jean-Pierre Flourens, 1794-
1867) – відомий французький фізіолог і лікар. Серед його наукових 
робіт особливо значущі ті, що стосуються анатомії та фізіології го-
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ловного мозку й нервової системи. Сформулював знаменитий за-
кон життя, за яким матерія в живих організмах безперервно існує 
та змінюється.

Бенедикт Штіллінг (Benedict Stilling, 1810-1879)  – німецький 
анатом і хірург, нейроморфолог і нейрофізіолог. В історії медици-
ни відомий як один із засновників вчення про провідні шляхи, не-
рвові центри та судинорухову інервацію.

Готліб (Теофіль) Глуге (Gottlieb [Théophile] Gluge, 1812-1898) – 
піонер запровадження в  клінічну практику мікроскопічного до-
слідження тканин хворого організму.

Донн, Альфред Франсуа (Alfred François Donné, 1801-1878)  – 
французький лікар і бактеріолог, винахідник фотоелектричного 
мікроскопа, першовідкривач піхвової трихомонади та лейкемії.

Фрідріх Густав Якоб Генле (нім. Friedrich Gustav Jakob Henle, 
1809-1885)  – німецький патологоанатом і фізіолог, улюблений 
учень знаменитого Йоганна Мюллера, відомий тим, що відкрив 
петлю Генле в нефроні нирки.

Гален (грец. Γαληνός, лат. Claudius Galenus – Гален Пергамський, 
часто використовується латинізована форма імені Клавдій Гален, 
129 або 131 рік – близько 200 роки) – грецький лікар, хірург і філо-
соф римської доби. Він практикував анатомування трупів людей 
і вніс вагомий внесок у розуміння багатьох наукових дисциплін, 
включаючи анатомію, фізіологію, патологію, фармакологію та не-
врологію, а також філософію й логіку.

Лонже Франсуа Ахілл (Longet, Francois Achille, 1811-1870) – фран-
цузький професор-фізіолог, дослідник структур нервової системи.

П’єр-Адольф Піоррі (Pierre-Adolf Piorri, 1794-1879)  – вихова-
нець школи Ж. Н. Корвізара,  професор клініки внутрішніх захво-
рювань у паризькій лікарні Шаріте. Удосконалив метод вистуку-
вання Ауенбруггера-Корвізара, запропонувавши (1828) застосову-
вати плессіметр. В історії медицини відомий також тим, що ввів 
терміни «піємія», «септицемія», «уремія».

Анрі Мамер Онезім Делафонд (фр. Henri Mamert Onésime 
Delafond, 1805-1861)  – французький біолог і ветеринар. Разом із 
Г. Андралем та Ж. Гаварре є піонером гематології, описав відміннос-
ті в складі крові в тварин, що страждають на різні захворювання.

Пирогов Микола Іванович (1810-1881) – видатний хірург, ана-
том і педагог. Створив атлас топографічної анатомії людини, за-
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сновник військово-польової хірургії, започаткував використання 
анастезії при оперативних втручаннях. Член-кореспондент Петер-
бурзької академії наук.

Жан Батіст Буйо (фр. Jean Baptiste Bouillaud, 1796-1881) – фран-
цузький лікар-терапевт, учень Жана Корвізара, автор численних 
праць із різних захворювань. Дійсний член Паризької Академії 
наук (1868), президент Національної медичної академії (1862).

Маттіас Якоб Шлейден (нім. Matthias Jakob Schleiden, 1804-
1881)  – німецький біолог (ботанік) і громадський діяч.  Роботи 
Шлейдена зіграли важливу роль при створенні клітинної теорії.

Юстус фон Лібіх (нім. Justus von Liebig, 1803-1873) – німецький 
хімік, президент Баварської Академіїі Наук (із 1860), один із засно-
вників агрохімії. Автор хімічної теорії бродіння та гниття, один із 
творців теорії радикалів. Розробив теорію мінерального живлення 
рослин, що сприяло розвит ку виробництва мінеральних добрив і 
впровадженню їх у землеробство. Вважав принципово можливим 
синтез будь-яких агрохімічних сполук. Відкрив ізомерію.

Іоанн Георг Ріттер фон Ціммерман (нім. Johann Georg Ritter von 
Zimmermann, 1728-1795) – швейцарський філософ і лікар. Його кни-
га «Досвід лікарської науки» (1764), була добре відома сучасникам.

Огюст Франсуа Шомель (Auguste François Chomel, 1788-1858) – 
наступник Лаеннека в якості шефа внутрішньої медицини Паризь-
кого факультету, директор клініки Шаріте, учень Ж-Н. Корвізара, 
видатний французький інтерніст і патолог.

Жан Батист Анре Дюма (фр. Jean Baptiste Andre Dumas, 1800-
1884)  – французький хімік, професор, член Паризької Академії 
Наук. В юності нав чався аптекарській справі, його наукові роботи 
відносяться в основному до органічної хімії.

Ейльхард Мічерліх (нім. Eilhard Mitscherlich, 1794-1863)  – ні-
мецький хімік, професор Берлінського університету. Відкрив яви-
ща ізоморфізму (1819) й ідіоморфізму (1821).

Генріх Розе (нім. Heinrich Rose, 1795-1864) – німецький хімік, 
професор, відомий як засновник нової аналітичної хімії. Валентин 
Розе-старший – німецький хімік і фармацевт (1736-1771), приго-
тував легкоплавкий сплав, що застосовується в електричних запо-
біжніках і сьогодні. Валентин Розе-молодший (нім. Valentin Rose 
der Jüngere, 1762-1807) – син Валентина Розе-старшого, німецький 
хімік і фармацевт.  Очолив аптеку батька в  1792 році, асесор ме-
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дичної колегії в Берліні. Йому належить розкладення лужних си-
лікатів азотно-баритовою сіллю, відкриття інсуліну, дослідження 
двовуглекислого натру, методу виявлення миш’яку.

Жорж Сімон Серулл (Georges Simon Serullas, 1774-1832)  – 
французький професор хімії, військово-польовий аптекар, голо-
вний начальник фармацевтичної служби армії Наполеона. Відкрив 
йодистий азот, цианурову та хлорну кислоти, працював із йодис-
тими та бромистими сполуками металлоїдів – фосфору, вуглецю, 
селену, сурми, вивчав складні ефірокислоти.

Йоганн Готлоб Леман (нім. Johann Gottlob Lehmann, 1719-
1767)  – доктор медичних наук, мінеролог і геолог. Одночасно з 
медичною діяльністю здійснював геологічні дослідження: після 
М.В.  Ломоносова очолив кафедру хімії Петербурзької академії 
наук і завідував хімічною лабораторією.

Арман Труссо (Armand Trousseau, 1801-1867) – видатний пред-
ставник паризької медицини, професор-терапевт і педагог. Його 
назвали «лідером французького терапевтичного Ренесансу» й по-
рівнюють із Р. Брайтом і Т. Аддісоном. Розробив нові способи ліку-
вання крупу, емфіземи, плевриту, зобу та малярії. Увів у клінічну 
медицину терміни афазії й форми fruste, популяризував епоніми 
в описі хвороб, описав два симптоми, які названі на його честь.

Йоганн Лукас Шонлейн (нім. Johann Lukas Schönlein, 1793-
1864) – видатний представник наукового-дослідної медицини, ві-
домий тим, що описав геморагічний і ревматичний варіанти пур-
пури, відкрив та описав паразитуючий грибок Achorion schonleinii. 
У практичній діяльності він закликав ширше застосовувати сучас-
ні точні (лабораторно-інструментальні) методи дослідження (мі-
кроскоп, хімічний аналіз).

Крістоф Вільгельм Гуфеланд (Christoph Wilhelm Hufeland, 
1762-1836) ‒ один із перших берлінських професорів-медиків, за-
снував у Берліні Поліклінічний інститут, відомий прихильник на-
уково-емпіричної методи, іноземний почесний член Петербурзь-
кої академії наук (1833).
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ОРИГІНАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ЛЕКЦІЇ ОРДИНАРНОГО 
ПРОФЕСОРА ТЕРАПІЇ Ф.С. ЦИЦУРІНА (Журн. Мин. нар. 

просв., 1845, Ч. ХLV, С. 130-168)

ВСТУПЛЕНІЕ ВЪ КУРСЪ ЧАСТНОЙ ТЕРАПІИ, СЕМІОТИКИ 
И КЛИНИКИ ВНУТРЕННИХЪ БОЛѢЗНЕЙ

Медицина, какъ и  всякая другая Наука, представляетъ въ 
своемъ развитіи очень много постепенностей; но Медицинѣ, 
болѣе, нежели какой-либо другой Наукѣ, суждено было испытать 
вліяніе противоположнѣйшихъ системъ, пока она достигла 
извѣстной степени самостоятельности и  можетъ назваться съ 
полнымъ правомъ Наукою. Стоить заглянуть только въ Исторію 
Медицины, чтобы увидѣть, какъ она поперемѣнно переходила отъ 
одной крайности къ другой, какъ то или другое мъненіе, считае-
мое одними въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій за непреложную ис-
тину, причисляемо было въ послѣдствіи къ разряду величайшихъ 
заблужденій; какъ та или другая теорія, увлекавшая за собою тол-
пу послѣдователей въ одно время, сменялась въ слѣдъ за тѣмъ 
новою теоріей, совершенно ей противоположной, и находила для 
себя также много защитниковъ. Намъ кажется, нѣтъ ни одной На-
уки, сколько-нибудь имѣющей отношеніе къ Медицинъ, которая 
не требовала бы подвести последнюю подъ свои начала.

Математика, Механика, Физика, Химія, Философія, Статис-
тика, – всѣ эти Науки поочередно пытались дать Медицинѣ свое 
направленіе; каждая изъ нихъ обещала привести ее къ болѣе 
положительнымъ и вѣрнымъ выводамъ, и всѣ попытки остались 
далеко неоправданными и  въ половину. Отъ чего же Медицина, 
имѣя опредѣленный предметъ эанятій, обращалась до сихъ поръ 
съ своими вопросами къ совершенно различнымъ Наукамъ? Отъ 
чего вопросы сіи были рѣшаемы часто совершенно различнымъ 
образомъ? Отъ того, что предметъ Медицины, одинаковый 
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по своей сущности, чрезвычайно разнообразенъ и  сложенъ 
по входящимъ въ него началамъ. Предметь этотъ  – жизнь въ 
физіологическомъ и патологическомъ состояніи, начала его– явле-
нія этой жизни въ здоровомъ и болѣзненномъ состояніи. Скажемъ 
здѣсь мимоходомъ, что между всѣми Науками, къ которымъ при-
бегала Медицина въ различное время, ни одна не бралась съ та-
кою смѣлою самоувѣренностію за рѣшеніе самыхъ важнѣйшихъ 
вопросовъ, какъ Философія; и  ни одна не привела ее къ такимъ 
бѣднымъ выводамъ, какъ сія послѣдняя Наука.

Коснувшись уже одинъ разъ вліянія различныхъ системъ на 
ходъ нашей Науки, мы изложимъ здѣсь вообще наше понятіе о воз-
можности строгой медицинской системы въ наше время. Стран-
ное дело! Попытка создать новую медицинскую систему занима-
ла до сихъ поръ большую часть извѣстнейшіхъ Врачей, и каждый 
изъ нихъ оставилъ послѣ себя въ исторіи нашей Науки нѣкоторые 
слѣды, тогда какъ самый простой вопросъ: возможна ли сис-
тема въ Медицинѣ,  – даже при настоящемъ состоянии нашихъ 
свѣдѣній,  – и  потомъ далѣе: нужна ли она  – по крайней мѣрѣ 
въ такомъ смыслѣ, какъ ее пытались создать многіе Носографы 
(Круссе и Бровнъ въ числѣ другихъ), – вопрось этотъ, сдѣланный 
во время, могъ бы удержать по крайнѣй мѣрѣ нѣкоторыхъ отъ 
бесполезной попытки умножать и безъ того слишкомъ огромное 
число гипотезъ!

Обращаемся къ этому важному вопросу.
Со временъ Гиппократа и до сихъ поръ Медицина признается 

всѣми за Науку чисто-практическую, основывающую всѣ свои по-
ложенія на извѣстныхъ наблюденіяхъ: поэтому со временъ Гиппо-
крата и до сихъ поръ Врачи всѣхъ временъ основывали всѣ свои те-
оріи на извѣстныхъ фактахъ. Число этихъ фактовъ, собираемыхъ 
со всѣхъ сторонъ, возрасло до безконечности, и не совсѣмъ без-
разсудно сказалъ одинъ медицинскій Писатель, что Медицина, 
какъ Наука, терпитъ болѣе отъ излишества, чѣмъ отъ недостатка 
матеріаловъ. Но если существуютъ факты, если выводы, сдѣланные 
изъ этихъ фактовъ, согласны между собою, то возможна только 
одна система, одинъ конечный вывод, къ которому должны при-
вести наблюденія всѣхь Врачей и  всѣхь временъ. Къ сожалѣнію, 
Исторія Медицины служить разительнымъ доказательствомъ 
противнаго. Откуда же эти вѣчныя противорѣчія, этотъ вѣчный 
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спорь и несогласіе теоріи съ практикой? Мы ежедневно говоримъ 
о  фактахъ и  наблюденіяхъ; нѣтъ ни одного Врача, который въ 
защиту своего мнѣнія не приводилъ бы нѣсколькихъ наблюде-
ній; слова: «видѣлъ и  наблюдалъ»  – повторяются чаше всего въ 
медицинскомъ языкѣ. Но недостаточно видѣть, надобно умѣть 
видѣть, недовольно наблюдать, надобно умѣть наблюдать.

Всѣ погрѣшности въ Медицинѣ, какъ Наукѣ, происходили или 
отъ того, что такъ называемые факты были невѣрно списаны съ 
Природы, или оть того, что изъ вѣрныхъ фактовъ были выведены 
ложныя заключенія. Смотря съ этой точки зрѣнія, огромный 
запасъ фактовъ въ Медицинѣ можно тотчасъ же сократить напо-
ловину и можно сказать смѣло, что число ихъ весьма недостаточ-
но для прочнаго сооруженія медицинской системы. Далѣе: наблю-
денія Петра Франка чрезвычайно хороши для его времени; но кто 
не согласится, что они во многихъ случаяхъ весьма недостаточны 
при настоящемъ состояніи Науки, и  между прочимъ «Петровъ 
Франковъ» еще немного въ Медицннѣ. Важнѣйшіе физіологи-
ческіе вопросы (процессъ пищеваренія, питанія, теорія развитія 
животной теплоты, законы нервной статики и  проч.) возникли 
только въ последнее время, при современномъ развитіи другихъ 
вспомогательныхъ Наукъ, и какъ же, послѣ того, уравнивать на-
блюденія древнихъ Врачей съ новѣйшими, если первые, при 
своихъ наблюденіяхъ, вовсе не думали, или думали весьма оши-
бочно о томъ, что для послѣднихъ составляетъ основу Патологіи. 
Не удивительно ни сколько, если Д-ръ Груби (Gruby), въ Парижѣ, 
посвятивъ себя преимущественно Дермопаталогіи, началъ съ Фи-
зіологической и  притомъ Микрографической Анатоміи (усовер-
шенствованной при пособіи микроскопа) наружныхъ покрововъ, 
и создавши несушествовавшую до тѣхъ поръ Анатомію и Физіоло-
гію кожи, приступить теперь къ Патологіи. Весьма естественный 
порядокъ, несмотря на многія заслуги Алибера, Біетта, Виллана, 
Бетемана и другихъ. Гиппократъ наблюдалъ болѣзни въ древней 
Греціи, Кагливи въ Римѣ, Сиденгамъ въ Англіи, Петръ Франкъ 
въ Россіи и Австріи. Хотя бы наблюденія этихъ Врачей по одному 
и тому же предмету, имѣли одинакое ученое достоинство съ на-
блюденіями новѣйшихъ Врачей, и тогда нельзя поручиться будутъ 
ли они во всемъ согласны. Уже изъ одного этого обстоятельства 
легко себѣ представить, что должно разуметь о такъ называемыхъ 
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общихь системахъ въ Медицинѣ. Но гораздо важнѣйшее затруд-
неніе предстоитъ еще строгому систематику. Система Науки,  – 
какъ единство изъ котораго должны выходить всѣ основные 
законы, подчиияющіе себѣ всѣ отдельные факты, всѣ матеріалы, – 
должна искать для себя рѣшенія въ самой жизни; а  съ этимъ 
вопросомъ мы приближаемся къ тому таинственному храму, 
который останется закрытымъ еще надолго, если не навсегда, для 
самаго пытливаго человѣческаго ума!… «Кто произноситъ слово: 
жизнь, произносить нѣчто таинственное», говорить Тревиранусъ 
въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ сочиненій *. Впрочемъ, весь-
ма естественно, что безъ яснаго понятія о жизни, мы не можемъ 
дать отчетливаго объясненія о  здоровьѣ и  болѣзни, какъ двухъ 
различныхъ сторонахъ ея. Поэтому миогіе Врачи начали со-
оруженіе своихъ медицинскихъ системъ съ опредѣленія жизни, 
въ слѣдствіе чего понятіе о  болѣзни и  здоровьѣ служило всегда 
выраженіемъ господствующей медицинской теоріи. Жизнь, на 
языкѣ медицинскомъ, заключается въ извѣстномъ, стройномъ со-
четаніи различныхъ органическихъ процессов условливающихъ 
существованіе недѣлимаго. Сіи органическіе процессы– дѣйствія 
жизни  – намъ болѣe или менѣе понятны, отношения ихъ меж-
ду собою и къ недѣлимому болѣе или менѣе изслѣдованы; но мы 
знаемъ ихъ только изъ явленій: общая же причина останется всег-
да загадкою. Чтобы пособить своему невѣдѣнію, Врачи допускали 
въ различное время гипотетическія силы, посредствомъ которыхъ 
объясняли всѣ явленія жизии. Отсюда Enormon (μνοςμων) Гиппо-
крата, Apxeй Гельмонта, Пневма Галена, Душа Сталя и т. д. Отлагая 
въ сторону всякое гипотетическое разсматриваніе и основываясь 
на извѣстныхъ данныхъ, мы можемъ сказать только со всею по-
ложительностію, что жизнь есть процессъ чрезвычайно сложный; 
что органическія условія, для обнаруживанія этого процесса, 
чрезвычайно различны одни отъ другихъ; послѣ этого весьма 
естественно думать, что и  самые законы, которымъ подчинены 
различныя органическія отправления, отличны один отъ друго-
го. Только на точномъ познаніи сихъ законовъ можетъ быть осно-
вана прочнымъ образомъ медицинская система; но до тѣхъ поръ, 
пока сіи законы намъ еще не совершенно извѣстны, пока остается 
еще слишкомъ много пробѣловъ на самыхъ первыхъ страницахъ 
* Erscheinungen und Gesetze des organischen Leben, 1831, P. 7 .
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нашихъ Физіологическихъ знаній, до тѣхъ поръ общая система въ 
Медицинѣ невозможна, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, какъ 
многіе пытались создать ее *.

Совсѣмъ другой вопросъ – говорить объ относительной важ-
ности и пользѣ той или другой теоріи въ Медицинѣ къ объясненію 
нѣкоторыхъ фактов.

Неудачная попытка основать прочную медицинскую систе-
му поселила во мнѣніи нѣкоторыхъ Врачей вообще недовѣріе ко 
всякой теоріи въ Медицинѣ. Но невозможность составить общую 
носологическую систему, которая выдерживала бы строгую кри-
тику, не уничтожаетъ еще достоинства и важности той или другой 
теоріи, служащей къ объясненію нѣкоторыхъ фактовъ. Противни-
ки медицинской теоріи видятъ въ нашей Наукѣ только одну прак-
тическую ея сторону. Медицина для нихъ есть только Искусство; 
правила для этого Искусства преподаетъ имъ такъ называемый 
практическій тактъ  – этотъ предикатъ медицинскаго вдохнове-
нія, который дается Природою только нѣкоторымъ избраннымъ, 
усовершается только долговременной опытностію. Еще недавно 
одинъ извѣстный Профессоръ Парижскаго Медицинскаго Фа-
культета, разсуждая о достоинствѣ и недостаткахъ нашей Науки, 
пришел къ заключенію, что Медицина существуетъ до сихъ поръ 
только какъ Искусство **. Къ счастію, слова его не нашли для себя 
отголоска въ многочисленныхъ слушателяхъ, и Профессоръ Ма-
жанди началъ первую свою лекцію тѣмъ, что онъ намѣренъ гово-
рить о Медицинѣ, какъ о Наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, вникнемъ глуб-
же въ смыслъ словъ: «теорія и практика Медицины», – и посмо-
тримь, можно ли отделить одну отъ другой?… Теорія – какъ На-
ука Медицины, Практика – какъ ея приложеніе; что онѣ, какъ не 
итогъ, не общій выводъ изъ наблюденій цѣлыхъ столѣтій? Теорія, 
какъ логически выведенный синтезъ изъ тысячи разбросанныхъ 
наблюденій, есть прямая необходимость человѣческаго духа, стре-
* Послѣ многотрудной и  полезной деятельности на поприщѣ практической Медицины, вотъ какъ 
отзывается извѣстныЙ Готтлибь Рихтеръ о  Медицинской системѣ и  ея любителях»: «Sicherlich 
kennt der die Natur nicht, der sich mit Systemen abgiebt. Ich sehe es daher jederzeit für einen Beweis einer sehr 
angeschränkten Kopfs an wenn er Systeme macht. Deswegen lieben auch alle junge Anfänger Systeme… So lange 
zwar das System in den Studierstuben bleibt ist es so ziemlich unschädlich. Aber so bald es an’s Krankenbette 
gebracht wird, ist es in seinen Folgen fürchterlich», (Medizin, u. Chirurgische Bemerkungen, P. 4-5).
** Г. Профессорь Труссо, въ рѣчи своей, читанной при открытіи новаго академическаго года, между 
прочихь сказал: «D’apres la definition que j’ai donnee de la science, et si les consequences, que j’en ai tirees ‘sont 
jusles, on me permettra de regarder la medicine comme un art; et ceux meme qui veulent avec le plus d’ardeur la voir 
s’elever au rang des sciences, admettront sans doute avec moi que jusqu’ici elle a ete peudigne de l’honneur qu’on vent 
lui faire». См. Gazette des Hopitaux № 132. 1842.
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мящагося по самой своей природѣ доходить до начала, до причины 
видимыхъ нами явленій, искать между ими сходства и соединить 
ихъ въ извѣстныя группы. Практика есть только анализъ той 
же самой теоріи, превратный путь отъ общаго къ частному, отъ 
болѣзни къ больному. Всякая теорія, если она вѣрна, должна на-
ходиться въ постоянномъ согласіи съ фактами, съ казуистикой, 
служащей ей основаніемъ; всякій фактъ долженъ находить свои 
объясненія въ теоріи, если онъ вірно списанъ съ Природы. Послѣ 
этого грустно слышать, какъ некоторые считаютъ теорію чѣмъ-
то чуждымъ Meдицинѣ, и  въ то же врема ссылаются на свою 
опытность, на полдесятка бѣдныхъ наблюденій, тогда какъ раціо-
нальная теорія есть выводъ изъ тысячи наблюденій всѣхъ Врачей 
и всѣхъ временъ. Какую-нибудь теорію имѣетъ, наконецъ, всякой 
Врачь, даже и  тотъ, который ее отвергаетъ: потому что она есть 
безотчетная необходимость мыслящего существа, и  ириложеніе 
одного наблюденія къ объясненію другого предполагаетъ уже 
посредство теоріи, если этотъ умственный процессъ не должепъ 
быть чисто механическимъ сближениемъ двухъ сходныхъ между 
собой явленій. Теорія есть душа Науки: потому что факты сами 
по себѣ суть только мертвыя начала, получающіе жизнь чрезъ по-
средство человѣческаго духа. Но не для всъхъ фактовъ можемъ 
указать приличную теорію; не всѣ явленія можемъ объяснить изъ 
одной обшей теоріи. Мы говоримъ общем, потому что таково было 
стремленіе большей части Носологовъ, – стремленіе, окончивше-
еся безплодными попытками. Мы имѣемъ дѣло съ разнородными 
и чрезвычайно сложными явленіями; знаемъ, болѣе или менѣе, тѣ 
законы, по которымъ они совершаются. Собраніе этихъ законовъ 
составляетъ ученое основаніе нашей Науки. Здѣсь должны мы 
остановиться… Всякая попытка проникнуть далѣе –отыскать об-
щий ключь къ объяснению всѣхъ явленій, по крайней мѣрѣ до 
сихъ поръ оставалась тщетною.

Въ настоящее время, благодаря полезнымъ урокамъ опыта, 
мы достигли паконецъ той эпохи, когда Врачи начинаютъ чув-
ствовать, что остроумная система не составляетъ еще Науки, что 
предохранительная Гиппократическая Медицина, нисколько не 
отвергая ея достоинства, не удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ 
нашего времени; начинаютъ сомневаться въ аподиктической 
вѣрности медицинскихъ преданій, теряющихся въ Среднихъ 
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вѣкахъ; начинаютъ поверять факты, которые до сихъ поръ пере-
ходили изъ устъ въ уста безъ должной критической оценки и за 
вѣрность которыхъ привыкли искать поруки въ знаменитомъ 
имени Писателя… Затихъ на время безконечный споръ 
враждущихъ медицинскихъ партій; примѣтно слабѣетъ вѣрованіе 
въ высокопарныя слова безъ смысла, въ знаменитые авторитеты 
безъ необходимыхъ доказательствъ; наступаетъ новая эпоха для 
Медицины, обещающая принести со временемъ полезные плоды 
нашей Науке, если ей не суждено вѣчно переходить отъ одной 
крайности къ другой и безпрерывно теряться въ противополож-
ностях. Это возрожденіе Медицины, это стремленіе къ положи-
тельному и  фактическому, основанное на более точномъ изуче-
ніи всѣхъ явленій здороваго и  болъзненнаго организма, этотъ 
решительный шагъ къ совершенству на поприщѣ Раціональной 
Патологіи не носитъ на себе громкаго названія системы (всего 
менѣе естественной), и  не выставляетъ въ свою защиту блестя-
щаго имени, за которымъ прячутся недостатки школы и  ея по-
следователей; это  – натуральный ходъ Науки, къ которому она 
пришла сама но себе, чрезъ постепенное усовершенствованіе; 
это – потребность настоящего времени, равно выражающаяся въ 
Практической Медицине, какъ и  во всѣхъ другихъ Наукахъ. Въ 
чемъ же заключается это новое направленіе Mедицинской Науки; 
какой путь избрала она для того, чтобы сдѣлаться Наукою болѣе 
положительною и болѣе точною; какіе успѣхи сдѣлала она уже на 
этомъ поприщѣ, и какіе остается ей сдѣлать, однимъ словомъ: на 
чемъ основаны преимущества новѣйшаго медицинскаго ученія, 
въ сравненіи съ предшествовавшимъ, и какова ближайшая его бу-
дущность? Вотъ вопросы, которые хотѣли бы мы обозрѣть здѣсь 
хотя вкратцѣ.

Кому не извѣстны огромныя успѣхи, которыми обогати-
лись въ последнее время Естественные Науки, преимуще-
ственно же Физика и  Химія! Нашъ вѣкъ заслуживаетъ по пре-
имуществу названіе золотаго вѣка Естественныхъ Hayкъ. 
Изобрѣтеніе паровыхъ машинъ, усовершенствованіе оптическихъ 
інструментовъ, электрогальваническіе опыты, новѣйшія попытки 
къ устройству атмосферическихъ желѣзныхъ дорогъ, дагерротипъ 
и  тальботипъ,  – вотъ живые свидетели настоящего состоянія 
Физическихъ Наукъ! Медицинѣ ничего не оставалось сдѣлать луч-
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ше, какъ избрать тотъ же самый путь, на которомъ сродственныя ей 
Естественныя Науки достигли высшей степени. Откинувъ въ сторо-
ну безплодныя мечтанія, Медицина, послѣ многихъ безполезныхъ 
переворотовъ, возвратилась къ тому, съ чего она должна была 
начать: она вступила, такъ-сказать, въ свои естественныя права, 
забытыя на время среди равныхъ системъ. Попавъ на настоящую 
дорогу, Медицина, въ самомъ началѣ, встретила уже такія пре-
имущества, которыхъ лишены были Естественныя Науки. Она 
не только могла заимствовать методу у сихъ Наукъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ могла уже воспользоваться успѣхами, которые омѣ сдѣлали 
въ послѣднее время. Такимъ образомъ Медицииа, поступивъ 
въ разрядъ Естественныхъ Наукъ, могла стать отчасти съ ними, 
въ уровень.. . Только съ этой точки зрѣнія Медицина можетъ 
говорить о  естественной системѣ, какъ о  методѣ для своихъ 
изслѣдованій. Тѣ же, такъ-называемыя, естественныя системы 
Медицины, у  которыхъ,  – кромѣ заимствованныхъ терминовъ 
изъ Естественныхъ Наукъ, кромѣ произвольной классификаціи 
фантастическихъ болезней на семейства, роды и виды – нѣтъ ни-
чего естественнаго, системы эти, говорю, составляютъ несчастную 
попытку, въ которой одна Форма замѣняетъ сущность дѣла.

Франція, прежде другихъ народовъ, почувствовала необходи-
мость подобнаго возстановленія нашей Науки,  – и  Франціи лег-
че было это сдѣлать, нежели всѣмъ другимъ народамъ: потому 
что выходки Натуральной Философіи, завладѣвшія всею почти 
Германіею въ первыя десятилѣтія настоящего столѣтія, остано-
вились по эту сторону Рейна и  не мѣшали свободному разви-
тію медицинскихъ Наукъ во Франціи. Биша уже въ свое время 
предчувствовалъ это преобразованіе медицинскихъ Наукъ; но 
это предчувствіе выразилось въ его анатомо-физіологическихъ 
изслѣдованіяхъ не съ тою ясностію, какъ то суждено было сде-
лать его последователямъ. Явился Леннекъ (Laennec), и  его 
безсмертный геній, проникнувъ въ глубину медицинскихъ знаній, 
показалъ всему свѣту, что такое Медицина, въ чемъ состоять ея 
задачи, какимъ путемъ должна она итти къ своему совершенству. 
Леннекъ создалъ въ одно мгновеніе то, надъ чѣмъ безполезно тру-
дились цѣлыя столѣтія, и я не скажу много, если повторю слова 
Андраля, что Леннекъ открываетъ новую эпоху Медицины, точно 
такъ же, какъ Гиппократъ древнюю… Не мишурное изобрѣтеніе 
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новой системы, не громкое открытіе новаго названія въ слѣдствіе 
старой нежности  – нѣтъ: – Діагностику, этоть краеугольный ка-
мень Медицины, эту Науку, которая едва извѣстна была по одному 
названію – вотъ что создалъ Леннекъ!

Раскройте всѣ Патологіи древняго, средняго и  новаго меди-
цинскаго міра до Леннека,  – что найдете вы въ нихъ: болѣзнь, 
какъ борьбу организма съ какою-то враждебною силою, неви-
димо и неизвѣстно откуда поступившею въ организмъ; болѣзнъ, 
какъ усиліе Природы, возстановить потерянное равновѣсіе меж-
ду организмомъ и  его дѣятелями и  прочее. Съ одной стороны, 
угрожаетъ нашему здоровью скрытый врагъ, съ другой – являет-
ся благодетельная, самоврачующая сила Природы (vis luctlicalrix 
naturae), завязывается сильный бой, и чтобы помирить обѣ силы, 
является переломъ болѣзни (кризисъ), принимающей на себя всю 
дальнѣйшую ответственность за жизнь и смерть. Побѣждаетъ ли 
врачующая сила Природы  – говорятъ: переломъ болѣзни былъ 
совершенный въ своемъ развитіи; погибаетъ ли организмъ  – 
говорятъ: переломъ болѣзни былъ нарушенъ, и проч. Настоящая 
Patholоgia divina и Pathologia doemonica древнихъ! Не таковы идеи 
Леннека, не таковы понятія его последователей. Болѣзнь въ наше 
время не есть мистическій іероглифъ, на которомъ до сихъ поръ 
всякая медицинская школа означала свое мнѣніе и  свое заблуж-
деніе на память. «Болѣзнь, по нашимъ понятіямъ, заключается 
въ разстройствѣ организма и  тѣхъ физіологическихъ дѣйствій, 
которымъ послѣдняя служитъ вещественнымъ основаніемъ». 
Гдѣ нетъ поврежденія організаціи, гдѣ процессъ физіологическій 
не выходитъ изъ своей естественной колеи, тамъ нѣтъ болѣзни. 
Въ самомъ дѣлѣ, изъ чего же намъ и  познавать болѣзнъ, чѣмъ 
руководствоваться для отличія ея отъ физіологическаго состо-
янія организма, если не видимымъ и  осязаемымъ выраженіемъ 
измѣнившагося состоянія матерій и ея дѣйствій?… Страждетъ пе-
чень, – измѣняется ея вещество, нарушается правильное отдѣленіе 
желчи, разстроивается пищевареніе или питаніе; отсюда рядъ 
новыхъ явленій и припадковъ въ другихъ снарядахъ и органахъ. 
Вотъ естественный порядокъ вещей, – вотъ, по нашему мнѣнію, 
медицинская Логика, посредствомъ которой мы должны, такъ 
сказать, разлагать всякую болѣзнь. Мы не желали бы, впрочемъ, 
оставить въ Читателяхъ мысль, что считаемъ во всѣхъ случаяхъ 
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органическое разстройство основою патологическаго процес-
са. Напротивъ, мы твердо убѣждены, что болѣзнь очень часто 
можетъ быть динамическаго свойства, или, говоря другими слова-
ми: измѣненное Физіологическое отправленіе можетъ быть какъ 
primum movens еl agens къ происхожденію болѣзни, слѣдовательно – 
можетъ сь своей стороны служить настоящею причиною 
послѣдующаго органическаго разстройства. Все сказанное нами 
объ односторонности органицистовъ въ другомъ мѣстѣ *, ручает-
ся за то, что мы не раздѣемъ ихъ образа мыслей. Если – какъ мы 
сказали выше – болѣзнь есть только выраженіе измѣненной орга-
низаціи и отправленія, то изъ этого уже само собою явствуетъ, что 
для познанія патологическихъ уклоненій организаціи в ея отправ-
леній необходимо предполагается основательное знаніе нормаль-
наго состоянія. Такимъ образомъ мы постепенно приходимъ къ 
одной главной мысли – что Анатомія и Физіологія, въ здоровомъ 
и болѣзненномъ состояніи, должны служить основою раціональ-
ной Медицины. Въ здоровомъ – Физіологическая Анатомія и Фи-
зіологія здороваго человѣка; въ болѣзненномъ  – Патологическая 
Анатомія и  Физіологія больнаго человѣка и  наконецъ сравненіе 
одной съ другою; вотъ на чемъ должно быть утверждено про-
чное зданіе медицинскихъ знаній, – зданіе, которому до сихъ поръ 
положены еще только первыя основанія.

Но, быть можетъ, скажутъ: Анатомія  – Наука вовсе не но-
вая, Физіологія – также; Врачи всѣхъ временъ и всѣхъ націй по-
стоянно имѣли въ видѣ ту и  другую, какъ необходимыя посо-
бія Медицины. Конечно, Анатомія Физіологическая извѣстна съ 
древнихъ временъ; но спрашиваемъ, каково было до сихъ поръ 
ея приложеніе къ практической Медицинѣ? Давно ли точная 
Хирургическая Анатомія сдѣлалась необходимою потребнос-
тью всякаго образованнаго Хирурга? А  Анатомія Патологичес-
кая – основа Частной Патологіи– каково было ея приложеніе еще 
въ началѣ настоящаго столѣтія? Развѣ нѣтъ еще и теперь Врачей 
и сочіненій, которые разсматриваютъ Патологическую Анатомію, 
какъ излишнюю прихоть въ Медицинѣ, которые съ презрѣніемъ 
отвѣргаютъ всѣ показанія Патологической Анатоміи, какъ грубый 
матеріализмъ, ничтожный для объясненія живыхъ, жизненныхъ 
процессовъ!… А  между тѣмъ только одна Патологическая Ана-
* См. Отчетъ о Путешествіи Д-ра Цыцурина Ж.М.И. Пр., 1844, Ч. XLIII, Отд. IV.
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томія могла бы еще подъ часъ вывести изъ глубокаго заблужде-
нія и  Врача и  всѣхъ окружающихъ больнаго, показать безсиліе 
перваго и  тщетныя надежды послѣднихъ; одна Патологическая 
Анатомія могла бы спасти нерѣдко и  доброе имя Врача и  честь 
нашей Науки отъ незаслуженныхъ упрековъ. Физіологія, съ сво-
ей стороны, какъ исторія жизни нашего тѣла, конечно, едва ли 
не современна практической Медицинѣ; но какую пользу прине-
сли послѣдней всѣ эти гипотетическія умозрѣнія, которыми такъ 
богата Исторія Медицины? Вмѣсто того, чтобъ охранять практи-
ческую Медицину отъ всякаго вреднаго вліянія одностороннихъ 
ученій и безполезныхъ умозрѣній, Физіологія была до сихъ поръ 
главнымъ органомъ господствующей теоріи и  принимала всѣ 
возможныя выраженія по мѣрѣ того, какъ одна теорія замѣняла 
другую… Во времена Сталя, Физіологія была чисто динамичес-
кою; во времена Іатроматематиковъ и  Іатрохиміковъ, Физіоло-
гія не знала другихъ законовъ, кромѣ законовъ Механики и  Хи-
міи; явился Галлеръ, и раздражительность (Irritabilitas) сдѣлалась 
ключемъ всей Физіологіи, и т. д. Справедливо называетъ Мажаиди 
Физіологію того времени «Романомъ». II fut un temps (говорить 
онъ въ своихъ «Lecons fur les phenomenes physiques de la vie») ou la 
Pliysiologie etait un roman». И мы прибавимъ, что Физіологія пре-
жняго времени забыла мудрый совѣтъ Бакона, который повторялъ 
уже въ свое время: «Non fingendum aut excogilandum quid natura 
faciat, sed inveniendum».

Физіологія Патологическая, или, что то же самое, приложе-
ние законовъ Физіологическихъ къ объясненію, болѣзненныхъ 
процессовъ, давно ли оно введено въ Медицину? Не кажется ли 
еще и  теперь весьма многимъ самое названіе Патологической 
Физіологіи или Физиологической Патологіи весьма страшнымъ 
и  несовмѣстнымъ съ общепринятыми понятіями? Величайшая 
погрешность Врачей, замедлявшая до сихъ поръ успѣхи практи-
ческой Медицины, заключается, по нашему мнѣнію, въ том, что 
Физіологія, эта истинная Философія Медицины, была разсматри-
ваема до сихъ поръ отдѣльно отъ Патологіи. Тогда какъ обѣ Науки 
только чрезъ взаимное соприкосновеніе получаютъ надлежащій 
свѣтъ, тогда какъ факты, найденные въ одной Науки, находятъ для 
себя самую лучшую повѣрку въ другой, – Физіологія въ последнее 
время была наименѣе въ связи сь практической Медициной. Го-
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ворить о физіологическихъ законахъ у постели больнаго значило, 
для нѣкоторыхъ Врачей, брать доводы изъ чуждаго для Патологіи 
источника. Какъ будто жизнь здороваго человѣка и жизнь боль-
наго подлежать совершенно различнымъ законамъ, какъ будто 
одна и  та же Природа измѣняетъ свой обыкновенный порядокъ 
дѣйствія въ угоду нашимъ системамъ и  предположеніямъ!… 
Впрочемъ, судя по направленнію, которому слѣдовала Физіологія 
въ предшествовавшей намъ эпохѣ, быть можетъ, къ лучшему, что 
она не много вмешивалась въ практическую Медицину. Какъ бы 
то ни было, мы глубоко убеждены, что только при настоящемъ на-
правленіи Физіологіи, она можетъ и должна сдѣлаться сушествен-
ною основою практической Медицины; только на томъ пути, ко-
торому слѣдуютъ Мажаиди во Франціи u Иванъ Мюллеръ въ Гер-
мании, Физіологія дѣлается прямою и необходимою потребностію 
для Патологіи.

Принявши за основаніе новѣйшаго медициискаго ученія Пато-
логическую Аналомію и  Физіологію, посмотримъ на тѣ преиму-
щества, которыя пріобрѣтаетъ отъ нихъ практическая Медицина.

Первая задача практическаго Врача у  постели больнаго есть 
разпознаваніе болѣзни (Diagnosis) *. Метода, которой руковод-
ствовались въ этомъ дѣлѣ Врачи предшествовавшей эпохи, къ 
сожалѣнию, не заслуживаетъ особеннаго одобренія. Имѣя предъ 
глазами списокъ различныхъ болѣзней, составленный по любой 
системѣ, старались обыкновенно, чрезъ соединеніе различныхъ 
явленій въ одно цѣлое, составить картину болѣзни, и искали для 
нея пособія въ носологической системѣ. Это, – такъ-называемый 
положительный путь. Не удавалась эта попытка  – поступали 
другимъ образомъ: стараясь, чрезъ сравнение совокупности яв-
леній болѣзни съ различными идеалами другихъ болѣзней, дока-
зать, что она ни на одинъ изъ нихъ не похожа; такимъ образомъ 
рождалась новая Форма болѣзни, и чѣмъ болѣе Авторъ ея былъ 
прихотливь, тѣмъ болѣе онъ имѣлъ причинъ къ произведе-
нію новыхь болѣзней. Слова два теперь о  явленіяхъ болѣзпи. 
Безъ должной критической оцѣнки, безъ строгой логической 
послѣдовательности (и онѣ были бы невозможны безъ пособія Па-
тологической Анатоміи и Физіологіи), явленія эти были собираемы 

* Antequam de remediis statuatur, primum constare oportet quis morbus, et quae morbi causa; alioquin inutilis 
opera, inutile consilium (Ballonius).
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наудачу, безъ всякаго объясненія ихъ настоящего значенія. Изъ 
этого по крайней мѣрѣ объясняется, отъ чего одинъ называетъ 
то или другое явленіе существеннымъ, а  другой считаетъ его за 
совершенно случайное: отъ чего происходить постоянный споръ 
о  такъ-называемыхъ патогномоническихъ явленіяхъ болѣзни. 
Явленія подлежательныя (субъективныя)–припадки въ тѣсномъ 
смыслѣ– играли весьма важную роль, и  это весьма естественно: 
потому что явлеінія предлежательныя (объективныя), безъ надле-
жащего знанія Патологической Анатоміи, не всегда могутъ быть 
открыты и  не имѣютъ никакого значенія. Коль скоро найдено 
было имя болѣзни, все остальное разумѣлось само собою. «Скажи 
мнѣ имя болѣзни, я скажу тебѣ лекарство» – вотъ былъ любимый 
лозунгъ практической Медицины предшествовавшей намъ эпохи. 
Болѣзнь причисляема была теперь къ той или другой категоріи 
носологической системы и должна была пройти извѣстныя Фазы, 
предписанныя ей системою; больному назначали известный планъ 
леченія, и,  если случалось, что Природа, вопреки системѣ, пред-
ставляла уклоненія отъ типической Формы, то подобныя вещи 
назывались эпизодами, неправильными кризисами и такъ далѣе. 
Какая разница въ сравненіи съ настоящим состояніемъ Діагности-
ки! Съ тѣхъ поръ, какъ Патологическая Анатомія показала намъ, 
что всякое, или почти всякое явленіе въ болѣзни имѣетъ свое ве-
щественное основаніе, Діагностика получила совершенно новую 
жизнь. Мы научились отличать явленія, какъ выраженіе болѣзни, 
отъ другихъ явленій, нe состоящихъ съ ней ни въ какой связи; мы 
научились, на основаніи Патологической Физіологіи, давать этимъ 
явленіямъ приличное значеніе, объяснять ихъ сущность, переводя 
ихъ въ «признаки» болѣзни. Такимъ образомъ возникла раціаль-
ная, на Физіологическихъ законахъ основанная Семіотика. Зная 
обманчивость и  непостоянство подлежательныхъ явленій, Семі-
отика настоящаго времени обратилась къ болѣе положительнымъ 
и  болѣе вѣрнымъ явленіямъ предлежательнымъ. Вмѣсто того, 
чтобы теряться въ отвлеченныхъ выраженіяхъ, каковы: плас-
тическое качество крови, застои въ воротной венѣ, наружное 
равновѣсіе между полюсами нейтральной и периферической нерв-
ной системы и проч. Патологія въ наше время избрала болѣе вер-
ную дорогу. Изменяется ли кровь въ болѣзненномъ состояніи, для 
этого мы обращаемся съ вопросомъ къ Физике и  Органической 
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Химіи, и они даютъ намъ средства, возможныя, по настоящему со-
стоянию Науки, для точнѣйшаго изслѣдованія. Андраль и Гаварре 
открыли уже рядъ наблюдений по этому предмету и они, конечно, 
найдутъ для себя другихъ послѣдователей *. Замѣчается ли уклоне-
ние въ отправленіи нервной системы – законы нервной Физіоло-
гіи, объясненные изслѣдованіями Карла Беля, Мажанди, Флуран-
са, Ивана Мюллера, Штиллинга и  другихъ, даютъ намъ возмож-
ность определить съ приблизительностію мѣсто и степенъ органо-
патологическихъ измѣненій. Является ли пораженіе грудныхъ 
органовъ, выслушиваніе (аускультація) и постукиваніе (перкуссія) 
открываютъ намъ съ математическою точностію всѣ уклоненія отъ 
здороваго состояния. Наконецъ изслѣдовангія микроскопическія 
и микроскопо-хімическія показываютъ намъ характеристическія 
измѣненія тамъ, где простымъ глазомъ не возможно замѣтить 
и малѣйшаго признака болѣзни. Изслѣдованія Глуге, Донне, Гепле, 
преимущественно же изслѣдованія Груби, открыли, такъ-сказать, 
новую область патологическихъ явленій, неизвестную нашимъ 
предшественникамъ, единственно верную и  положительную въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ къ разпознаванію свойствъ болѣзни Я упо-
мяну здесь только о  паршивости (Tinea capitis). Какое смѣшеніе 
понятій и предположеній существовало до сихъ поръ о свойстве 
этой болѣзни, какое богатство, болѣе или менѣе, безполезныхъ 
средствъ предложено было для ея излеченія!.. Тогда какъ Діогнос-
тика этой болѣзни въ нѣкоторыхъ случаяхъ составляла камень 
преткновенія для самаго опытнаго Дермапатолога, она делается 
самымъ легчайшимъ обстоятельствомъ при помощи микроскопа **. 
Одинъ микроскопическій стебелекъ Микодерма, одна цвѣточная 
пылинка (sporula) этого тайнобрачнаго растенія, решаетъ Diagnosis 
болезни; леченіе дѣлается также вѣрнымъ, какъ леченіе перемежа-
ющейся лихорадки. То же самое оказываетъ намъ микроскопъ при 
изслѣдованіи многихъ патологическихъ отдѣленій и  испражне-
ній; то же самое при опредѣленіи свойствъ псевдопластическихъ 
(Pseudoplasmala) образованій. Не думайте, впрочемъ, чтобы 
мы сомнѣвались въ томъ, что Петръ Франкъ, лишенный тѣхъ 
средствъ, которыми обогатилась въ позднѣйшее время Физичес-
* CM. Recherches sor les modifications de proportion de quelques principes du sans dans les maladies par 
M.M. Andral et Gavarret. Paris, 1842.
** Въ непродолжительномъ времени выйдетъ въ свѣтъ подробное изсдѣдованіе Д-ра Груби объ этой 
замѣчательной болѣзни.
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кая Діагностика, дѣлалъ распознаваніе, напр. воспаленія легкихъ, 
хуже инаго знаменитаго аускулътатора, вооруженнаго стетоскопа-
ми и плессиметрами всѣхъ возможныхъ видовъ. Но Петръ Франкъ 
былъ геніальный Врачъ; а  генію открыта совсѣмъ другая дорога 
къ достиженію той же цѣли, къ которой мы приходимъ только 
труднымъ путемъ наблюденія и изслѣдованій. Никто, я думаю, – 
включая сюда самыхъ отъявленныхъ противниковъ новѣйшаго 
медицинскаго ученія, – но сомневается въ томъ, что средства на-
стоящей Діагностики несравненно богаче и обширнѣе, нежели они 
были до сихъ поръ, что они въ то же время гораздо вѣрнѣе, потому 
что основаніемъ имъ служитъ Патологическая Анатомія.

Но не одна Діагностика получила отъ Патологической Анатоміи 
и Физіологіи совершенное прообразованіе. Этіологія, Прогностика 
и Терапія должны заимствовать отсюда также свой свѣтъ. Чего не 
было сказано до сихъ поръ о сущности и различныхъ качествахъ 
заразъ (Miasma, Contagium)? Начиная сь Динамической до Пара-
зитной Теоріи, все испытали Врачи для объясненія заразы, и меж-
ду прочимъ Наука о заразахъ и въ настоящее время также мало 
удовлетворяетъ нашимъ требованіямъ, какъ и во времена Галена. 
Пути, посредствомъ которыхъ вредоносныя вліянія поступаютъ 
въ организмъ, должны быть первымъ предметомъ нашихъ 
изслѣдованій. Отношенія же этихъ путей  – легкія ли то, или 
кожа, или кишечный каналъ и т. д. – къ организму и къ внѣшнему 
міру, составляетъ прямой вопросъ Физіологіи. Судить о сущнос-
ти причинныхъ условій мы можемъ въ большей части случаевъ 
только по ихъ дѣйствію, а дѣйствіе это выражается прежде всего 
въ мѣстѣ соприкосновенія болѣзненной причины съ органомъ. 
Здѣсъ надобно искать «punctum saliens» болѣзни, откуда уже, 
въ послѣдствіи, развивается новый рядъ явленій. Опыты надъ 
живыми животными объяснили въ послѣднее время многіе, весь-
ма темные пункты въ Этіологіи, но только тамъ, гдѣ они сдѣланы 
были съ Физіологическою послѣдовательностію. Мы указываемъ 
здъсь на опыты Мажанди, Флуранса, Льонже (Longet) пo нервной 
Патологіи, на опыты Поммера, Піорри, Андраля и  Дела-Фонда, 
Джакомини, Бузорини и  Пирогова по Гемапатологіи, на опыты 
Гопа, Бульйо (Bouillaud), Мажанди и  другихъ при изслѣдованіи 
физіологическихъ и  патологическихъ отправленый въ органахъ 
кругообращенія крови; наконецъ мы приводимъ здѣсь микрос-
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копо-химическія изслѣдованія, въ соединеніи съ вивисекціями, 
которыми занимаются теперь въ Парижѣ Груби и Делафондъ для 
опредѣленія процесса пищеваренія *.

Только чрезъ сравненіе Физіологическаго состоянія съ 
патологическимъ, чрезъ тщательное наблюденіе постепенныхъ 
переходовъ отъ одного къ другому, мы можемъ опредѣлить съ 
точностію вліяніе болѣзнетворной причины, мы можемъ поста-
вить Этіологію на степень Науки. Напротивъ того, что пользы 
для практической Медицины изъ того, если мы, говоря о вліяніи 
такъ-называемой «медицинской конституціи» на происхождение 
болѣзней, вліяніи «господствующей эпидеміи» (genius epidemicus) 
пo выраженіе Школы – не знаемъ ни ихъ сущности, ни ихъ бли-
жайшего дѣйствія и  проч.  Конечно, мы привыкли уже сь дав-
няго времени къ этимъ условнымъ, терминамъ, мы привыкли 
объяснять ими то, чего мы не понимаемъ. Простительная слабость 
человѣческаго духа – искать для себя утѣшенія въ предположеніи, 
если намъ недоступна еще истина; но не лучше ли сознаться одинъ 
разъ навсегда въ томъ, чего мы не знаемъ: почему отъ дѣйствій од-
ной и той же болѣзнотворной причины, – напримѣръ, внезапнаго 
измѣненія теплой погоды въ холодную, – въ одномъ случае воспа-
лепія, тамъ кровавые поносы, здѣсь ревматизмы и т. д., нежели съ 
самоувѣренностію ссылаться на то, чего мы вовсе не знаемъ.

Говорить ли о Терапіи, – этомъ огромномъ сборникѣ нашихъ 
эмпирическихъ знаній; представлять ли вопіющую потребность 
необходимаго преобразованія этой Науки? Нигдѣ Медицина не 
представляетъ болѣе разительныхъ примѣровъ самообольщенія, 
какъ въ Терапіи; нигде не выражается такъ ясно онтологическое 
направление, какъ въ этой главной отрасли врачебныхъ знаній. 
Не зная, что такое воспаленіе, что такое корча (spasmus), не зная 
даже, до замѣчательнаго открытія Шлейдена, до позднѣйшихъ 
изслѣдованій Либиха, въ чемъ заключается сущность гни-
лостнаго разрѣшенія, мы владѣемъ уже съ незапамятныхъ 
временъ противовоспалительными, противокорчевыми, 
противогнилостными средствами, и  притомъ въ такомъ изоби-
* Для тѣхъ, которые, не понимая прямой пользы, проистекающей оть вивисекцій, видятъ въ нихъ только 
злоупотребление власти человѣка надъ животными, я  привожу слѣдуюшее мѣсто изъ Галлера, этого 
знаменитаго Физіолога, который извѣстенъ былъ своею излишнею чувствительностію и отвращеніемъ 
ко всякому режущему инструменту: «Ѵіvа animalia incidisse necesse est – говорить Галлеръ. «Unicum saepe 
experimentum integrorum annorum laboriosa flgmenta refulavit. Haec crudelitas ad veram physiologiam plus 
contulit, quam omnes fere aliae artes, quarum conspirante opera nostra scientia convaluit».
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ліи!… Въ органической и въ неорганической Природѣ мы можемъ 
указать на тысячи средствъ, носящихъ на себѣ самые громкіе 
эпитеты. На чемъ же основывается все это мнимое богатство 
нашихъ фармокологическихъ свѣдѣній? На многозначительномъ 
словѣ, ізъ котораго берутъ свое начало всѣ медицинскія истины 
и всѣ заблужденія, – слово это «опытность». Позвольте мнѣ остано-
виться здъсь на мгновеніе и одинъ разъ навсегда условиться въ по-
нятіи: что такое должны разуметь мы подъ громкимъ названіемъ: 
«медицинской опытности»? Опытность, по нашему мнѣнію есть 
умѣніе пользоваться какъ собственными, такъ и чужими наблюде-
ніями, извлекая изъ нихъ въ данномъ случаѣ полезное приложеніе; 
или, говоря другими словами: опытность есть искусство – на осно-
ваніи теоретическихъ знаній дѣлать удачное примѣненіе изъ того, 
что мы видѣли и знаемъ, къ тому, что составляетъ предметъ вашего 
настояшаго изслѣдованія. Опытность, если она должна имѣть свое 
значеніе, необходимо условливаетъ съ собою и потребный запасъ 
теоретическихъ знаній и строгое критическое сужденіе. Только на 
сихъ двухъ началахъ можетъ быть основана опытность, и только 
къ такой опытности мы имѣемъ полное уваженіе и полное довѣріе. 
Изъ этого слѣдуетъ, что опытность не есть необходимая принад-
лежность одного времени *: можно быть цѣлую жизнь Врачемъ, 
и не имѣть опытности; она не есть также необходимое слѣдствіе 
богатства наблюденій: можно видѣть милльйоны больныхъ 
и  не имѣть опытности. Опытность есть соединеніе многихъ 
благопріятныхъ условій вмѣстѣ: извѣстнаго числа наблюденій, по-
требнаго для того времени, необходимыхъ теоретическихъ знаній, 
а главное – умѣнья воспользоваться всѣмъ этимъ какъ слѣдуетъ. 
Изъ всѣхъ сочиненій, писанныхъ по этому предмету, я  не знаю 
лучше сочиненія Циммермана: «Ueber die Erfahrung in d. Medizin». 
Въ немъ разобраны со всею основательностію всѣ необходимыя 
условія, чтобы сдѣлаться опытнымъ; въ немъ остроумный Авторъ 
показываетъ слишкомъ рѣзко, что право медицинской давнос-
ти не даетъ еще права на медицинскую опытность. Прошло 50 

*  Вотъ что замѣчаетъ объ этомъ одинъ извѣстный Англійскій Писатель: «The vulgar of all ranks need 
to be warned; first, that time alone does not constitute experience; so that many years may have passed over a 
man’s head without his even having had same opportunities of acquiring it as another, much younger» (Whately). 
To же самое повторяете Брера въ своихъ «Prolcgomini clinici», говоря: «L’uso e invalso di chiamare in consulto 
i midici d’etа avanzata, riputandosi questa la piщ certa guarentigia di una boua esperienza. Senza dubio l’eta 
fortificata da lunga serie di non equivoci successi merita grande venerationc. Mabalanetandosi essaltamenle quanto 
col volgere degli anni il massimo numero de medici guadagna in esperienza e perde in sapienza».
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лѣтъ съ тѣхъ поръ какъ умеръ Циммерманъ, послѣ того, какъ 
и  до тѣхъ поръ, слово опытность вертится на языкѣ у  всѣхъ 
Врачей, а  весьма немногимъ приходить въ голову, что въ этомъ 
словѣ скрывается часто великая мистификація, за которую пря-
чется невѣжество и шарлатанство. Направленіе настоящего меди-
цинскаго ученія можетъ назваться по преимуществу опытнымъ, 
следовательно наиболѣе стремящимся не уничтожить – какъ это 
думаютъ некоторые – но упрочить право гражданства опытности. 
Только эта опытность должна быть раціональная, основанная на 
извѣстныхъ данныхъ, отчетливая, предусмотрительная, далекая 
отъ той слѣпой рутины, съ которою иногда ее смѣшиваютъ. Проф. 
Шомель, въ своей Общей Патологіи * прекрасно изложилъ всѣ 
правила, какъ Врачъ долженъ испытывать, какимъ путемъ онъ 
долженъ итти, чтобы пріобрѣсть необходимую опытность. Насъ 
увлекло бы слишкомъ далеко исчисленіе всѣхъ этихъ правилъ. 
Мы ограничиваемся только, объявляя смѣло, что эти правила 
должны быть мѣриломъ для чужой и  собственной медицинской 
опытности. Но, обращаясь снова къ Фармакологіи, спрашиваемъ: 
эта опытность, на которой основано употребленіе билльйона 
врачебныхъ средствъ въ Терапіи, выдерживаетъ ли она вездѣ и са-
мую слабую критику? Отъ чего, прописывая то или другое сред-
ство, мы непремѣнно должны ссылаться на опыты однихъ Врачей, 
принимая въ то же время въ соображеніе противныя наблюденія 
другихъ? Отъ чего, при леченіи тифозныхъ горячекъ, существуетъ 
двадцать разныхъ методъ, и всѣ они опираются на опытъ. Отъ чего 
мускусъ составляетъ для однихъ сильное возбуждающее сред-
ство «sacra anchora medicorum» по выраженію нѣкоторыхъ Вра-
чей, – тогда какъ для другихъ онъ не имѣетъ другаго достоинство, 
кромѣ сильнаго запаха? Отъ чего метода сильныхъ кровопусканій 
(coup sur coup) находитъ для себя въ Бульйо в его послѣдователяхъ 
ревностныхъ защитпиковъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оно отвергает-
ся всѣми другими? И все это прибѣгаетъ подъ одно знамя «знамя 
опытности»! …

Если не совершенна была медицинская опытность до сихъ 
поръ въ Патологіи, то oнa еще слабѣе въ Терапіи. Только на 
точныхъ изслѣдованіяхъ Органической и Неорганической Химіи, 
только на тщательномъ изученіи физіологическихъ процессовъ 
* См. Elements de Pathologie generale p. 583 и слѣд.
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и  отношениія ихъ къ дѣйствію врачебныхъ средствъ, только на 
основательномъ знаніи патологическихъ измѣненій, можетъ 
быть основана раціональная Терапія. Геніальныя открытія Либи-
ха и Дюма преимущественно по Органической Химіи, внесли уже 
несколько полезныхъ элементовъ въ нашу Фармакологію. Врачеб-
но-химическія изслѣдованія Митшерлиха, Розе, Симона, Лемана 
и  другихъ, привели ко многимъ полезнымъ выводамъ въ Тера-
піи. Кой-что сдѣлано; гораздо больше остается сдѣлать. Дорога, 
открытая Мажанди къ изслѣдованію терапевтическаго дѣйствія 
нѣкоторыхъ средствъ чрезъ опыты надъ здоровыми людьми 
и  животными, принята также многими другими Врачами и  слу-
жила, между прочимъ, основаніемъ къ составлению Фармакологіи 
Труссо и Пиду, Митшерлиха и другихъ.

Обозначивъ въ главныхъ чертахъ недостатки прежняго и пре-
имущества новѣйшаго медицинскаго ученія въ Діагностикѣ, 
Этіологіи и  Терапіи, обратимся теперь къ практическому 
примѣненію теоретическихъ знаній  – къ клиническому ученію, 
какъ къ главному предмету нашихъ занятій, и посмотримъ. какой 
путь остается намъ избрать, чтобы оправдать тѣ преимущества 
новѣйшаго ученія, за которыя мы вступаемся, какая обязанность 
должна прежде всего занимать клиническаго Преподавателя и его 
слушателей?

Сколь ни справедливо мнѣніе, что первая и главная обязанность 
Врача состоитъ въ леченіи больныхъ, столь ложно выведенное 
оттуда заключеніе, по которому Клиника есть только практичес-
кое приложеніе теоретическихъ знаній, пріобрѣтенныхъ въ Те-
рапіи. Клиника есть приложеніе всѣхъ знаній, которыя входятъ 
въ составъ медицинскаго образованія. Анатомія и  Физіологія, 
Общая Патологія и  Семіотика, Терапія, Фармакологія и  Фарма-
ція – все здѣсь находить свое мѣсто. Требовать отъ начинающаго, 
который въ первый разъ видитъ больнаго, чтобы онъ опредѣлилъ 
сущность болѣзни, ея причины, назначилъ полный планъ леченія 
и составилъ предсказаніе о болѣзни (Prognosis morbi), значило бы 
требовать отъ человѣка, который едва научился различать краски 
и  смѣшивать ихъ между собою, чтобы онъ нарисовалъ картину. 
Обязанность клиническаго Преподавателя, по сказаннымъ нами 
требованіямъ, не менѣе трудна: и  потому многіе изъ Препода-
вателей, знакомые съ обширностью своихъ занятій, избираютъ 
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одну какую-либо часть. Одинъ обращаетъ болѣе вниманія на Діа-
гностику, другой на Терапію, тотъ говорить въ своей Клиникѣ 
цѣлую жизнь не о больныхъ, а о болѣзняхъ, другой обращаетъ ее 
въ практическую школу для рецептуры. Изъ этого слѣдуетъ, что 
указать методу клиническаго преподаванія, назначить ему настоя-
щіе предѣлы, а главное – быть вѣрнымъ этому назначенію, не есть 
дѣло легкое.

Что приступающій въ первый разъ къ больному долженъ 
имѣть достаточный запасъ теоретическихъ знаній, – это такая ис-
тина, въ которой никто не сомневается; но искусство пользовать-
ся пріобрѣтенными знаніями, умѣнье приложить ихъ къ данному 
случаю, – рождается ли оно само собою при видѣ больныхъ, или 
ему можно научиться также изъ кпигъ? Умѣнье пользоваться сво-
ими знаніями, которое мы будемъ называть техническою частію 
Врачебной Науки, пріобрѣтается только практически и притомъ 
только въ Клиникѣ. Прежде нежели кто-либо вздумаетъ дѣлать 
распознаваніе болѣзни, онъ долженъ умѣть находить для того 
матеріалы, а  это не такъ легко, какъ думаютъ нѣкоторые. Если 
Проф. Шенлейнъ говорить, что «группировать явленія въ 
надлежащемъ порядкѣ гораздо труднѣе, нежели собирать ихъ» мы 
съ нимъ совершенно согласны; но, когда онъ прибавляетъ, что «со-
бирать явленія можетъ при некоторой опытности и госпитальный 
служитель» – слова эти требуютъ большего ограниченія. Собирать 
явленія, конечно, не трудно, но только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
они, такъ-сказать, сами бросаются въ глаза. Кто испыталъ мор-
скую болѣзнь, тотъ самъ знаетъ главные ея припадки; но у того, 
кто носить въ груди первыя начала бугорчатой чахотки, всякой ли 
Врачъ въ состояніи открыть ихъ?

Я привожу здѣсь именно аускультаторныя явленія, которыя 
не только не легко открывать въ каждомъ данномъ случаѣ, но 
часто отъ этого открытія зависитъ главнѣйшая часть Діагности-
ки. А  между прочимъ, сколько разъ случалось мнѣ видѣть, что 
аускультирующій въ первый разъ начиналъ свой первый опытъ 
съ больнаго, страждущего «воспаленіемъ легкихъ». Спроси-
те вы такого аускультатора, прислушивался ли онъ къ дыханію 
у  здоровыхъ людей, знаетъ ли онъ всѣ его оттѣнки, различныя 
по возрасту, тѣлосложенію и  проч.  ? Аускультацію, следователь-
но, какъ и большую часть физической Діагпостики, не возможно 
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изучать изъ книгъ. Мы изучаемъ Анатомію съ большею подроб-
ностію, умѣемъ описать слуховой органъ и лабиринтъ; а спросите 
иного молодаго Врача – пусть онъ вамъ покажетъ точныя границы 
сердца и печени на живомъ человѣкѣ; не говорю всякой, но дру-
гой задумается при этомъ уже и  потому, что это будетъ первый 
опытъ въ его жизни. Топографическая Анатомія въ такомъ видѣ, 
какъ она преподается обыкновенно, большею частію съ весьма 
искусственными раздѣленіями на области (геgiones), съ такими 
описаніями границъ каждаго органа, которыя не могутъ руково-
дить насъ при изслѣдованіи живаго человека, – такая топографи-
ческая Анатомія недостаточна дли Клинициста *. Изъ этого видно, 
что даже одно отчетливое собираніе явленій не такъ легко.

По нашимъ понятіямъ, общая Діагностика и клиническая Про-
педевтика должны служить вводными предметами для присту-
пающаго къ практическимъ занятіямъ. Первая обязанность кли-
ническаго Преподавателя – показать своимъ слушателямъ, какъ 
должно изслѣдовать больныхъ, какъ собирать явленія къ состав-
ленію правильныхъ попятій о болѣзни. Самые древніе Врачи счи-
тали техническую часть практической Медицины за самое важ-
ное обстоятельство. Нигдѣ такъ скоро не высказывается талантъ 
Врача и  степень его образованія, какъ въ способѣ изслѣдованія 
больныхъ. Петръ Франкъ понималъ очень хорошо, что значитъ 
«изслѣдованіе больнаго» (examen aegroti), когда предпослалъ его 
прежде всего въ своемъ практическомъ сочиненіи. Врачи насто-
ящей эпохи слѣдуютъ при этомъ различнымъ путемъ, и различіе 
это сводится на два главные, способа. Одни, полагая всю важ-
ность изслѣдованія въ скорѣйшемъ открытіи мѣста болѣзни, 
начинаютъ изслѣдованіе свое съ того, что представляетъ насто-
ящее состояніе больнаго и  идутъ, такъ-сказать, прямо къ цѣли. 
Это такъ-называемая метода Аналитическая. Ея особенно при-
держиваются всѣ Opганицисты, которымъ открыть главнѣйшее 
патологическое поврежденіе значить открыть болѣзнь. «Покажи-
те мнѣ мѣсто существующаго страданія, я вамъ покажу въ чемъ 
заключается болѣзнь»,  – вотъ метода Ростана при изслѣдованіи 
больныхъ. Метода эта довольно скоро приводитъ къ цѣли, до-
вольно вѣрна въ нѣкоторыхъ случаяхъ, но не во всѣхъ. Дру-

* Въ подтвержденіѳ сказаннаго указываемъ на несогласіе в самомъ названіи одной и той же части тѣла. 
Сравн. напрімѣръ Рациборскаго, Виліамса и Вельпо – Топографія груди.
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гіе Врачи предпочитаютъ болѣе трудный и  продоложительный 
путь. Принимая во вниманіе важность этіологическаго момен-
та болѣзни, вліяніе всѣхъ предшествовавшихъ страданій и  воз-
можную связь ихъ съ настоящимъ, они начинаютъ съ рожденія 
больнаго, восходятъ или нисходятъ, въ случаѣ надобности, къ его 
ближайшимъ роднымъ и потомству, и такимъ образомъ, шагъ за 
шагомъ, проходятъ всю жизнь больнаго до настоящей минуты. 
Въ этомъ заключается метода синтетическая или историческая. 
Она гораздо медленнее первой, часто весьма тяжела и запутанна, 
но часто также составляетъ единственно-надежный путь къ рас-
познаванію настоящей болезни. Методѣ этой слѣдуетъ большая 
часть Врачей въ Германіи, некоторые Врачи во Франціи и въ Ан-
гліи. Профессоръ Шенлейнъ говоритъ, что синтетическая метода 
заслуживаетъ болѣе вниманія въ хроническихъ болѣзняхъ, а ана-
литическая – въ острыхъ. Впрочемъ, онъ совѣтуетъ соединять и ту 
и  другую вмѣстѣ. Бульйо предпочитаетъ синтетическую методу 
во всѣхъ случаяхъ. Мы думаемъ, что общія правила для употре-
бленія той или другой методы назначить довольно трудно, но что 
требования одной изъ нихъ определяются каждымъ особнымъ 
случаемъ. Если, напримѣръ больной, въ слѣдствіѳ наружной 
причины, получитъ воспаленіе легкихъ, къ чему мнѣ знать, чѣмъ 
были больны всѣ его родные; если напротивъ того больной явля-
ется съ параличемъ въ конечностяхъ, я не буду имѣть настоящаго 
понятия о  его болѣзни, если не знаю всѣхъ предшествовавшихъ 
явленій: не былъ ли подверженъ мой больной апоплексическо-
му удару, не страдалъ ли онъ свинцовой коликой, невралгіей, 
воспаленіемъ нервной оболочки (Neuritis) и проч. Всѣ эти обсто-
ятельства могутъ находиться въ болѣе или менѣе тѣсной связи съ 
настоящимъ страданіемъ. Синтетическая метода въ послѣднемъ 
случаѣ необходима.

Иэъ сказаннаго слѣдуетъ, что не въ преимуществѣ той или дру-
гой методы заключаются всѣ тайны врачебной Діагпостики, а въ 
умѣніи пользоваться ими въ данномъ случаѣ. Употребляетъ ли 
Врачь синтетическую или аналитическую методу, отъ этого мало 
еще пользы, если онъ не видитъ того, что открываетъ иногда самое 
простое изслѣдованіе. При этомъ мы должны коснуться одного 
обстоятельства, на которое, какъ намъ кажется, до сихъ поръ было 
еще весьма не много обращено вниманія со стороны Клиническихъ 
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Преподавателей. Въ Медицинѣ, какъ и во всѣхъ другихъ Наукахъ, 
необходима постепенность, строгая последовательность въ 
переходѣ отъ простаго къ болѣе сложному. Если Ботаникъ, для по-
лнаго понятія организаціи растенія, начинаетъ съ листьевъ, кор-
ней, цвѣторасположенія и т. д.; если Минералогъ изучаетъ прежде 
всего изломъ, блескъ, плотность и  другіе качества минералловъ, 
и потомъ уже приступаетъ къ опредѣленію ихъ породы и проч.: 
зачѣмъ Медицина, хотя приблизительно, не должна слѣдоватъ 
тѣмъ же путемъ? Конечно, въ Медицинѣ мы не можемъ распола-
гать болезнями точно такъ же, какъ Естествоиспытатель предме-
тами своихъ изслѣдованій; мы ограниченнѣе въ нашемъ выборѣ, 
не можемъ предписывать Природѣ дать намъ болѣе простую или 
болѣе сложную форму болѣзни; но различіе это существуетъ, и я не 
думаю, чтобы кто-либо сомнѣвался въ томъ, что въ Патологіи есть 
также своя лѣстница и переходъ отъ простаго къ сложному.

Существенный недостатокъ большей части клиническихъ за-
веденій заключается въ томъ, что въ нихъ нѣтъ необходимаго 
подраздѣленія для только что начинающихъ заниматься практи-
ческою Медициною и для пріобрѣтшихъ уже небольшой навыкъ. 
Низшіе и  высшіе курсы посѣщаютъ Клинику обыкновенно въ 
одно и то же время, тогда какъ занятія ихъ должны быть совер-
шенно различны. Устройство двухъ Клиникъ или по крайней 
мѣрѣ подраздѣленіе одной на высшую и низшую, какъ это сдѣлано 
въ нѣкоторыхъ Германскихъ Университетахъ, весьма сообразно 
съ цѣлію постепенного занятія Практическою Медициною. Глав-
ная обязанность учащагося  – образованіе чувствъ, о  которомъ 
такъ много въ свое время повторялъ Корвизаръ и которое было 
доведено у него до такого совершенства. Постоянное упражненіе 
чувствъ есть первое для того условіе. Учащійся долженъ научить-
ся: правильно видѣть, слышать, осязать, призывать на помощь 
въ случаѣ надобности и вкусъ и запахъ къ познанію представля-
ющихся явленій, однимъ словомъ: ему нужно прежде всего по-
знакомиться съ предлежательными методами и  изслѣдованіями, 
а  все это основано на правильномѣ употребленіи чувствъ. Во 
всѣ времена Врачи считали необходимымъ точное изслѣдованіе 
главныхъ явленій въ больномъ организмѣ, каковы: измѣненіе въ 
температурѣ тѣла, дыханіи, языкѣ, пульсѣ и  т. д. Въ настоящее 
время способы нашего изслѣдованія обогатились существенно 
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изобрѣтеніемъ нѣкоторыхъ снарядовъ, изощряющихъ наши чув-
ства. Такимъ образомъ мы не довольствуемся простымъ зрѣніемъ, 
а  призываемъ на помощь въ нужныхъ случаяхъ зеркало, увели-
чительное стекло, микроскопъ. Мы не довольствуемся однимъ 
замѣчаніемъ измѣненнаго дыханія, но употребляемъ стетоскопъ 
и плессиметръ, для точнѣйшаго опредѣленія, въ чемъ заключается 
это измѣненіе. При изслѣдованіи отдѣленій (excreta) мы не огра-
ничиваемся одними ихъ физическими качествами, а прибѣгаемъ 
къ пособію Химіи и  прочая. Только при надлежащемъ знаніи 
всѣхъ этихъ способовъ изслѣдованія, только на правильномъ ихъ 
употребленіи можетъ быть основана главнѣйшая часть Діагности-
ки. Я говорю главнѣйшая: потому что намъ остается еще богатый 
запасъ признаковъ подлежательныхъ, остается словесный 
экзаменъ больнаго, довершающій наше изслѣдованіе.

При изслѣдованіи больныхъ, конечно, необходимо держать-
ся извѣстнаго порядка. Порядокъ этотъ долженъ быть анато-
мо-физіологическій. Изслѣдованіе органовъ и  системъ съ одной 
стороны, изслѣдованіе отправленій съ другой, удовлетворяютъ 
нашей цѣли. Патологическая Анатомія должна насъ руководство-
вать къ опредѣленію существенныхъ органическихъ измѣненій, 
Физіологическая Патологія – къ объясненію ихъ значенія какъ 
самихъ по себѣ, такъ и  въ отношении къ организму. Явленія 
предлежательныя и подлежательныя должны итти рука объ руку, 
и служить подпорою одно для другаго къ объясненію различныхъ 
явленій. Но здѣсь еще не все: Діагностика наша была бы весьма не 
полна, во многихъ случаяхъ даже не возможна, если бы мы опус-
тили изъ виду патологическій моментъ болѣзни, такъ что если 
первая обязанность Врача заключается въ открытіи страждущего 
органа, или его оправленія, то вторая въ томъ, какимь образомъ 
произошло существующее поврежденіе.

Если, наконецъ, на основаніи семіотическихъ знаній и точна-
го изслѣдованія, мы достигли до распознаванія болѣзни – этимъ 
не оканчивается еще вся обязанность Врача. Только постоянное 
и  тщательное наблюденіе можетъ познакомить насъ съ ходомъ 
болѣзни, съ различными измѣненіями, который она принимаетъ 
въ своемъ теченіи, смотря по особности больнаго, возрасту, 
полу, сложенію и  т. д. Обязанность Клиническаго Преподавате-
ля – указать здѣсь всю важность «дифференціальной Диагности-
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ки», изменяющейся смотря по ходу болѣзни, по уменьшенію уже 
существующихъ, или приращенію новыхъ припадковъ, – по тому, 
какую форму принимаетъ болѣзнь при своемъ дальнѣйшемъ раз-
витіи – оканчивается ли она выздоровленіемъ или смертію; прі-
учить своихъ слушателей къ наблюденію больныхъ: потому что 
недостаточно определить натуру болѣзни, надобно умѣть наблю-
дать ее.

Только теперь Клиническій Преподаватель можетъ обратить 
вниманіе своихъ слушателей на важное отличіе тѣхъ явленій, 
которыя происходятъ въ слѣдствіе употребленнаго леченія – об-
стоятельство, котораго никогда не упускаеть изъ вида Шенлейнъ.

Леченіе больныхъ есть главная и конечная цѣль занятій Врача. 
Учить лечить больныхъ, есть, конечно, самая трудная и самая важ-
ная задача для Клиническаго Преподавателя. Всё, что Діагностика, 
Патологія и отчетливое наблюденіе за ходомъ болѣзни открываютъ 
намъ вѣрнаго и  положительнаго, должно быть взято въ сообра-
женіе при составленіи показаній (indicationes). Этого мало, здѣсь 
болѣе, чѣмъ где-либо, слѣдуя правилу Гуффланда, надобно обосо-
блять (индивидуализировать) состояніе больнаго. Здѣсь прежде 
всего представляется тотъ важный вопросъ: нa сколько потреб-
но участіе искусства, и  на сколько собственныя силы организма 
достаточны для уничтоженія болѣзни. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо 
полезно для начинающаго преслѣдовать простыя формы болѣзни, 
чтобы убѣдиться въ томъ, что не всякая болѣзнь требуетъ непре-
менно пособія Врачебного Искусства. Простота при самомъ леченіи 
есть также единственное средство познакомиться съ дѣйствіемъ 
наичаще употребляемыхъ средствъ. Фармакологія наша скорее 
терпитъ отъ избытка средствъ, нежели отъ недостатка ихъ; но – 
какъ это говорилъ некогда Петръ Франкъ, какъ это подтвердилъ 
еще недавно Нейманнъ, – число необходимыхъ средствъ для вра-
чебной цѣли можетъ быть очень ограничено, лишь бы мы умѣли 
пользоваться ими во время.

Мы не станемъ говорить о  Діететикѣ: потому что она 
составляетъ только дополнительную часть врачебныхъ предписа-
ній, и намекаемъ здѣсь только на разницу, которую представляетъ 
госпитальная практика въ сравненіи съ городскою. Въ этомъ, какъ 
и во многихъ другихъ отношеніяхъ, великую пользу доставляетъ 
соединеніе Клиники съ Поликлиникой.
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Оканчивается болѣзнь смертію, Патологическая Анатомія 
открываетъ намъ новый источникъ, отчасти для повѣрки нашего 
мнѣнія о болѣзни и назначеннаго плана леченія, отчасти для пояс-
нения, быть можетъ, не узнаннаго при жизни, не смотря на самое 
тщательное изслѣедованіе. Самыя погрешности въ этомъ случаѣ 
могутъ принести намъ большую пользу, если только мы не стыдимся 
сознаться въ нихъ и обратить ихъ въ предметъ новаго поученія, 
какъ это дѣлаетъ Проф. Пироговъ въ своихъ Лѣтописяхъ Хирур-
гической Клиники, какъ это дѣлали до сихъ поръ, къ сожалѣнію, 
весьма не многіе Врачи, предпочитавшіе пользу Науки мелочно-
му тщеславію. Только въ приложеніи своемъ къ Казуистикѣ Па-
тологическая Анатомія пріобрѣтаетъ сугубую важность. Такимъ 
образомъ, начиная съ первыхъ элементовъ, болѣзни, съ ея явле-
ній (Симптоматологія), восходя постепенно къ ихъ настояще-
му значенію, и  соединяя ихъ въ извѣстныя группы (Семіотика), 
объясняя ихъ зависимость и связь съ органическимъ субстратомъ 
(Патологическая Анатомія) и всѣ содѣйствующія тому внутреннія 
и внѣшнія вліянія (Патогенія), составляя наконецъ изъ нихъ нѣчто 
цѣлое (Діагностика), мы идемъ однимъ и тѣмъ же путемъ – путемъ 
анатомо-физіологическимъ: потому что болѣзнь и  здоровье суть 
только различныя стороны одной и той же жизни, дѣйствуюшей 
по однимъ и тѣмъ же законамъ.

Вотъ несколько главныхъ идей, которыя служили мнѣ самому 
основаніемъ при моихъ занятіяхъ Медициною; идеи эти будутъ ру-
ководствовать меня и далѣе, при изложеніи моихъ теоретическихъ 
и практическихъ лекцій.

Ордин. Проф. Университета Св. Владимира
Ө. Цыцуринъ.
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ПІСЛЯМОВА

Мусимо визнати: у буремному 2014 році 200-річчя народин Ро-
доначальника Київської школи внутрішньої медицини, першого 
професора-терапевта та засновника першої кафедри терапії Імпе-
раторського Університету Святого Володимира Федора Степано-
вича Цицуріна пройшло майже непоміченим. Як і за життя, так і 
на свої роковини, гордий уродженець Слобожанщини та нащадок 
нескореного козацького роду ні на що претендував. Зрештою, він 
іще два сторіччя тому вписав своє призвіще золотими буквами в іс-
торію світової клінічної медицини. Для своїх нащадків невтомний 
Федір Степанович заклав плідні традиції української внутрішньої 
медицини, які незважаючи на всі складнощі буття, забезпечили їй 
належне визнання. Серед його звитяг і світового значення «мані-
фест клінічної медицини, що вступила в науково-природничий 
етап свого розвитку», і відновлення (через четверть сторіччя) на 
більшій частині тоді окупованої Польщі академічного викладання 
медицини, а його внесок в успішне реформування військової ме-
дичної служби в Російській імперії є особливо вагомим. Реальний 
фактаж звитяги здійсненого першим київським професором-тера-
певтом Федором Степановичем Цицуріним ми ретельно намага-
лись викласти у цій монографії та в серії статей присвячених його 
200-річному ювілею [227, 229, 234-243]. То ж тішимо себе думкою, 
що для щирих і вдумливих, відвертих та принципових, самовідда-
них та глибоко патріотичних представників молодого покоління 
українських медиків вони будуть цікавими. А можливо в когось 
вони і збудять інтерес до фундаментальних досліджень маловідо-
мих сторінок української медицини.

Без врахування досвіду розвитку світової медицини, без знання 
її історії важко уникнути та не повторювати помилок. Із іншого 
боку – розвиток медичної галузі може бути успішним тільки при 
врахуванні конкретики національної специфіки. І це стосується 
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як проблем організації медичної справи, так і клінічної практики. 
І дивуємся коли чуємо тупо споживницьку тезу, що непотрібно 
нічого «вигадувати»  – достатньо тільки використати вже наявні 
здобутки медичного світу. Недостатньо! Кожна медична спільнота 
торує свій шлях розвитку перш за все на основі своїх національних 
традицій та власного історичного досвіду. І зовсім не виходячи із 
егоцентичної кон’юнктури, а навпаки, намагаючись внести свій 
належний здобуток у цивілізаційний поступ медицини в плане-
тарному масштабі. На сьогоднішній день маємо чудові приклади 
інтеграції в світовій медицині здобутків класичної європейської 
медицини (скажімо нозологічний підхід до визначення патології, 
широке застосування вакцинації, медикаментозної терапії, гоме-
опатії, трансплантології, остеопатії і т.д.) і суто національних  – 
китайської (акупунктура), індуської (йогівська методологія поєд-
нання фізичного та ментального начал), тібетської (посиндромне 
визначення та лікування патології) та багатьох інших практик. І 
визначення раціональних форм їх поєднаного застосування на 
благо здоров’я людини стало складним і надважливим завданням 
сьогодення. Тільки його успішне вирішення є здатним забезпечи-
ти повноцінність індивідуального підходу до кожного конкретно-
го пацієнта.

Українська медицина має свою глибоку та плідну традицію. В 
стародавню добу та середньовіччя на теренах України відбулось 
становлення чотирьох різновидів медицини – древньо-язичниць-
кої, монастирської, світсько-ремісничної та козацької. Відсутність 
власної державності, а відповідно і належних національних органі-
заційно-наукових інституцій, виключили можливість її повноцін-
ного становлення в період середньовіччя. А в період Нового часу 
заперечувалось не тільки існування української медицини – запе-
речувалась ідентифікація та самодостатність українського етносу. 
Сильними світу цього нас було безжально приречено на асиміля-
цію. В Російській імперії царським урядом було запроваджено офі-
ційну назву «Малоросійське генерал-губернаторство» і вигадано 
зневажливе назвисько «малороси», а в ІІ Речі Посполитій Галичи-
на перейменовується на «Східну Малопольщу», а українців нама-
галися зробити «малополяками». Про належну реалізацію нашого 
творчого потенціалу за таких умов не могло бути і мови – україн-
ські вчені-медики ділили із своїм народом гірку карму бездержав-
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ності. Між тим, про фундаментальність та глибину, а відповідно 
і життєздатність закладених в стародавню добу традицій україн-
ської медицини свідчить хоча б і реалізація принципу триєдності 
лікувального процесу в заснованих на межі ХІХ-ХХ сторічь модер-
ній лікарні при Свято-Покровському жіночому монастирі в Києві 
та «Українському шпиталі «Народна лічниця» імени Митрополита 
А. Шептицького» у Львові. 

Кожен повинен пройти свій шлях. Дорогу здолає тільки той, 
хто йде. А гідна пошани та наслідування звитяга Родоначальника 
Київської школи внутрішньої медицини Федора Степановича Ци-
цуріна хай буде нам взірцем як потрібно трудитись на медичній 
ниві!
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