
ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË76

Історія медицини

Влітку 2016 р. виповнилося
140 років з дня народження
видатного вченого, анатома,
талановитого педагога та гро-
мадського діяча, засновника
української школи анатомів,
академіка АН України, профе-
сора Володимира Петровича
Воробйова.

Володимир Петрович наро-
дився в Одесі 15 (28) липня
1876 р. у родині купця, оптово-
го торговця зерном [1]. Хлопчик

зростав, оточений любов’ю,
турботою матері, увагою семи
сестер [2]. Щира батьківська
любов до наймолодшої дити-
ни та ще й єдиного сина не
зробила його тендітним і роз-
пещеним, з раннього дитин-
ства хлопчик прагнув само-
стійності, був наполегливим і
завзятим [2]. Володя рано на-
вчився читати, а добра пам’ять
і неабиякі здібності забезпе-
чили йому успішне навчання в

гімназії — привілейованому
навчальному закладі, куди він
вступив у 1886 р. [2; 3]. Во-
робйови мешкали недалеко
від гімназії — на розі Червоно-
го провулка та Грецької вулиці,
потім — на розі Поліцейської
та Колодязного провулка.

Навчальна база гімназії ви-
явилася мало придатною для
навчання: головний корпус
планувався як склад для збе-
рігання солі та зерна, мав по-
гане освітлення й вентиляцію.
За таких умов почалося для
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Володимира Воробйова нудне
гімназичне життя. Педагогіч-
ний колектив гімназії був різно-
манітним. Найбільше вплинув
на поважне ставлення Воло-
димира Воробйова до латини
— професійної мови лікарів —
вихованець Київського універ-
ситету В. А. Добротворський.
Запам’ятав Володя також учи-
теля чистописання та малю-
вання О. М. Суворова, який на-
вчив його техніки малюнка [5].

Здібний і копіткий Володи-
мир Воробйов дуже нудьгував
на більшості занять, отже, зуб-
ріння цитат з Біблії, нескінченні
екстемпоралії (переклад без
підготовки з грецької мови на
руську і навпаки) викликали у
хлопця душевну тугу [5]. Юно-
го природознавця обурював
той факт, що вивчення при-
родничих дисциплін припини-
лося ще у третьому класі гім-
назії [4]. У навчальному закла-
ді не було ані кабінету геогра-
фії, ані рисувального класу,
бракувало й доброї учнівської
бібліотеки. Володимир відчу-
вав себе в гімназії чужим, ко-
ристувався будь-якою наго-
дою, щоб не відвідувати занят-
тя [5].

Самостійно В. Воробйов ви-
вчав твори видатних вітчиз-
няних і зарубіжних класиків:
Л. Толстого, І. Тургенєва, І. Гон-
чарова, В. Шекспіра, Ч. Діккен-
са; знав напам’ять багато тво-
рів О. Пушкіна і М. Лермонто-
ва [2; 5]. Незважаючи на забо-
рону статей Д. Писарева, Во-
лодя разом з однолітками за-
читувався ними [2; 4]. Ці тво-
ри викликали жваві дискусії та
збуджували думки.

Торговельні справи привели
в дім Воробйових Івана Дмит-
ровича Ракшеєва, який не тіль-
ки виступав на комісійних па-
ритетних засадах експорте-
ром хліба, шкір та інших то-
варів, а й був активним суспіль-
ним діячем, дуже помітним у

болгарському земляцтві [6].
У червні 1891 р. Іван Дмитро-
вич одружується з сестрою Во-
лодимира Воробйова — Тетя-
ною Петрівною й швидко вста-
новлює дружні стосунки з її
братом [5]. Володя часто бу-
вав у будинку сестри, адже ро-
дина І. Ракшеєва мала чима-
лу бібліотеку, якою він вільно
користувався. Саме тут май-
бутній учений мав можливість
зустрічатися з цікавими людь-
ми — письменниками, худож-
никами, студентами, представ-
никами болгарської діаспори
[6].

Виїжджаючи в 1893 р. у
справах до Болгарії, Іван Дмит-
рович брав із собою гімназиста-
старшокласника Володю Во-
робйова. Вони відвідали Со-
фію, Габрово та низку інших
міст. Собори Софії, турецькі
мечеті, залишки старовинних
осель фракійських часів, делі-
катний габровський гумор, на-
родні обряди та суворе дотри-
мання звичаїв давнини спра-
вили надзвичайно приємне
враження на юнака [6].

В останні гімназичні роки
Володимир серйозно заціка-
вився природознавством. Він
міг годинами розбирати гер-
барії, зібрані власноруч, роз-
дивлятися чучела тварин, спо-
стерігати за життям природи.
Відчув Володя й сильний потяг
до вивчення будови тіла, не-
одноразово відвідував Одеську
міську прозектуру, спостеріга-
ючи за роботою препараторів,
і навіть випросив у знайомого
прозектора ампутовану ногу
для препарування [5].

Коли юнак готувався до са-
мостійного вступу в доросле
життя, він зустрівся з люди-
ною, яка допомогла йому ви-
значити майбутній життєвий
шлях — це був брат його ма-
тері Теофіл Ігнатович Вдові-
ковський — штатний ордина-
тор, а згодом — старший лікар

Одеської міської лікарні. Бага-
то нового дізнався Володимир
із бесід з цією розумною, ши-
роко освіченою людиною, яка
була частим гостем у домі Во-
робйових. Теофіл Ігнатович зу-
мів показати Володі широкий
небокрай, що відкривається
перед тими, хто присвячує се-
бе благородній справі лікаря,
бажає слугувати суспільству.
У Володимира з’являються
книжки Ч. Дарвіна, І. Сечено-
ва, І. Тімірязєва, медичні ат-
ласи. Таким чином, напрям
визначився. Коли настав час
вибирати вищий навчальний
заклад, вагань не було. Проте
в Одесі медичного факульте-
ту ще не було (його відкрито
лише в 1900 р.), тому восени
1897 р. В. П. Воробйов вступає
до медичного факультету Хар-
ківського університету [5].

Що ж… Займатися улюбле-
ною справою можна і в іншо-
му місті, разом забезпечивши
собі самостійність, життя без
постійного піклування рідних.
У бібліотеці юнака з’являються
довідники про Харків і Хар-
ківський університет [7]. Воло-
димир Воробйов збирається в
дорогу, розпочинається новий
етап життя…

Вдячні одесити на честь ви-
датного земляка назвали його

В. П. Воробйов
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ім’ям вулицю, на якій розташо-
вані найбільш потужні медичні
заклади міста [8].
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