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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

Черговий випуск покажчика серії “Товариство київських лікарів в 

особах” присвячений 160-річному ювілею видатного патологоанатома, 

бактеріолога та епідеміолога, професора Харківського та Київського 

університетів Володимира Костянтиновича Високовича. 

Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок професора 

В.К. Високовича, який налічує 165 наукових праць, біографічні дані та 

матеріали про нього. 

Покажчик містить скановані копії оригінальних статей про життя та 

діяльність В.К. Високовича. 

Наукові праці розташовані в хронологічному порядку й охоплюють 

період з 1875 по 1954 роки. На початку кожного року подано окремі видання 

автора (монографії, навчально-методичні посібники), далі – статті з наукових 

збірників, матеріалів наукових конференцій та періодичних видань. Праці, в 

яких він був рецензентом та редактором, розміщені в кінці хронологічного 

підрозділу та позначені відповідно: “Рец.”, “Ред.”. Матеріал опрацьовоний de 

visu, наявність біля деяких позицій астерисків (*) свідчить про те, що дані 

книги у бібліотеках не виявлені й укладачі не мали можливості подати їх 

повний опис. 

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика включає 

алфавітний покажчик назв праць. 

При підготовці покажчика використані каталоги та картотеки 

Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського, довідники, бібліографічні джерела. 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з чинними в 

Україні стандартами. 

Автори покажчика щиро вдячні працівникам Національної наукової 

медичної бібліотеки України (відділу наукової бібліографії та відділу 

депозитарного зберігання наукової літератури і книгообміну), Наукової 

бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. 

М.І.Пирогова за допомогу у підготовці покажчика.  

Видання розраховано на істориків медицини та всіх, хто цікавиться 

історією медицини. 

Зауваження та побажання просимо надсилати до Національної наукової 

медичної бібліотеки України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 7. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

В.К. ВИСОКОВИЧА 

 

1854 р., 28 січня 

Народився в Гайсині Подільської губернії. 

В літературі та, навіть, у написі на його могилі стверджується, що В.К. 

Високович народився 2 березня 1854 р. Проте, за збереженим у доньки 

свідоцтвом про народження можна точно встановити, що він народився 16 

січня 1854 року (за старим стилем).1 
 

1864 р. 

Вступив до гімназії в Харкові. 
 

1871 р. 

Закінчив гімназію з золотою медаллю та вступив на медичний факультет 

Харківського університету. 
 

1873 р. 

Склав на “відмінно” іспити після закінчення другого курсу та витримав 

“напівлікарський” іспит. Отримав дозвіл факультету залишитись ще на один 

рік на другому курсі, щоб поповнити свої знання з анатомії та хімії. 
 

1876 р. 

У листопаді достроково склав державний іспит. 
 

1876 р., 20 грудня 

Отримав диплом лікаря. 
 

1877 р., 30 січня 

Призначений до Кавказького окружного військово-медичного управління 

лікарем 14 розряду для відряджень. 
 

1879 р. 

На початку року повернувся до Харкова та був прикомандирований до 

військового шпиталю для патологоанатомічних занять. 
 

1880 р., 10 березня 

Залишений стипендіатом при Харківському університеті для підготовки до 

професорського звання з предмету патологічної анатомії. 
 

                                                           
1 Планельес Х. Х. В.К. Высокович / Х. Х. Планельес. – М. : Гос. изд-во мед. литературы,1953. – 203 с. 
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1882 р. 

Захистив дисертацію на ступінь доктора медицини “О заболеваниях 

кровеносных сосудов при сифилисе”. 
 

1882 р., 31 липня Призначений позаштатним асистентом при кафедрі 

патологічної анатомії Харківського університету. 
 

1883 р. 

Призначений приват-доцентом кафедри патологічної анатомії Харківського 

університету. 
 

1884-1886 р. 

Відряджений на 2 роки за кордон, де працював у Геттингені у професора 

Флюгге з бактеріології, з патологічної анатомії у професора Орта та в 

Лейпцигу у професора Людвига з фізіології. 
 

1885 р. 

Обраний медичним факультетом Харківського університету професором на 

кафедру загальної патології, але кандидатура не була затверджена 

міністерством. 
 

1886 р. 

Взяв участь в організації та обраний директором бактеріологічної станції 

Харківського медичного товариства. 
 

1887 р., 1 січня 

Призначений на посаду прозектора при кафедрі патологічної анатомії 

Харківського університету. 
 

1895 р. 

Призначений ординарним професором кафедри патологічної анатомії 

медичного факультету Київського університету замість професора Г.Н. 

Мінха, який пішов у відставку. 
 

1896 р. 

Очолив кафедру патологічної анатомії медичного факультету Київського 

університету св. Володимира. 
 

1896 р. 

Під час епідемії чуми в Індії відряджений до Бомбея в якості начальника 

російської місії (разом з Д.К. Заболотним). 
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1899 р. 

Виїжджав до с. Колобівка, с. Володимирівка (Астраханської губ.), м. Батум, 

Інкоу на Далекому Сході для дослідження епідемій та визначення заходів 

боротьби з ними. 
 

1901, 1902, 1910 рр. 

Відправлений на чумну епідемію в Одесі. 
 

1904 р. 

Для організації боротьби з інфекціями виїжджав на місце військових дій під 

час російсько-японської війни. 

 

1907 р. 

Під час епідемії холери в Києві встановив походження інфекції та 

запропонував шляхи боротьби з нею. 
 

1907 р. 

Започаткував у Києві державні курси підвищення кваліфікації лікарів із 

патологічної анатомії. 
 

1908-1911 рр. 

Створив кафедру патологічної анатомії Жіночого медичного інституту та 

очолював її за сумісництвом. 
 

1912 р., 13 (26) травня 

Помер в Києві після тяжкої, тривалої хвороби. Похований на Байковому 

кладовищі м. Києва. 
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НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ ФАКТИ, ВСТАНОВЛЕНІ 

В.К. ВИСОКОВИЧЕМ 

 

1882 р. 

Походження фібробластів і блукаючих клітин сполучної тканини з 

гістіоцитів. 

 

1886 р. 

Фагоцитарна здатність ендотеліальних клітин кровоносних судин і 

блукаючих клітин сполучної тканини при бактеріальних інфекціях. 

 

1886 р. 

Тривале зберігання життєздатності спор бактерій у фагоцитах. 

Методи отримання експериментального ендокардита. 

Збільшення кількості лейкоцитів у крові під дією бактеріальних токсинів. 

 

1888 р. 

Цитотоксична дія бактеріальних токсинів. 

Вплив спільної дії різних патогенних мікроорганізмів на важкість хвороби. 

Значення реґіонарних лімфатичних вузлів у патогенезі інфекції. 

Значення антитоксичного імунітету. 

 

1889 р. 

Імунітет як реакція всього організму та його нервової системи. 

Придатність убитих бактерій для вакцинації проти сибірської виразки. 

 

1890 р. 

Непрохідність легень для бактерій. 

 

1896 р. 

Придатність убитих бактерій для вакцинації проти чуми.2 

                                                           
2 Планельес Х.Х. В.К. Высокович / Х.Х. Планельес. – М. : Гос. изд-во мед. литературы,1953. – 203 с. 
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В.К. ВИСОКОВИЧ – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ЛЮДИНА 

Руда С.П. 

 

Значення праць Володимира Костянтиновича 

Високовича, його педагогічний талант, привабливість 

особистості були гідно оцінені його сучасниками. Як 

сказав Н.Ф. Гамалея, це був один із перших 

російських бактеріологів, а його праця “О судьбе 

микроорганизмов, введенных в кровь” (1886) 

справедливо вважається класичною. В.К. 

Високовичем була відкрита ретикулоендотеліальна 

система та описана її провідна роль у захисті 

організму від інфекції. 

Високу оцінку дали закордонні та вітчизняні вчені праці 

В.К. Високовича про штучний ендокардит (1885), яку Н.Ф. Мельников-

Разведенков також назвав “класичною”. Він же відмітив “чудову працю про 

відношення золотухи до бугорчатки” (1890), в якій на основі повного 

патологогістологічного та бактеріологічного дослідження була доведена 

ідентичність золотухи та туберкульозу, а автора цієї праці, В.К. Високовича, 

назвав “королем патологів”. 

Важливе значення праць В.К. Високовича в боротьбі з небезпечними 

інфекційними хворобами також стало очевидним ще за його життя. І.І. 

Мечніков, виступаючи в Москві на XII Міжнародному з’їзді лікарів із 

доповіддю про успіхи науки в боротьбі з чумою, відстоював пріоритет 

Високовича у встановленні лікувального ефекту протичумної сироватки, 

який приписувався німецьким вченим. Говорячи про роботу групи 

російських вчених під час епідемії чуми в Бомбеї, він констатував: “Из 

отчета профессора Высоковича следует, что сыворотка не только может 

предохранять обезьян от чумы, но также вылечивать их, если делать 

впрыскивание через 24 или даже 48 часов после заражения, когда болезнь 

уже ясно обозначилась. Эти результаты, подтвержденные учеными немецкой 

миссии (а не установленные ими, как это пытались утверждать некоторые 

исследователи. СР.), чрезвычайно доказательны, особенно потому, что они 

получены в условиях точного опыта”. 

З усією категоричністю відстоював В.К. Високович безсумнівне 

етіологічне значення холерного вібріону. Він був одним з перших вчених, які 

довели можливість тривалого перебування вірулентних холерних вібріонів у 

кишечнику видужалих від холери. Розповсюдження холери, за його думкою, 

відбувається через воду та в жодному разі неможливе зараження через 

повітря. На цьому ґрунтувались запропоновані ним раціональні заходи 

попередження даного захворювання. 
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В.К. Високович є піонером протичеревнотифозної специфічної 

профілактики. Першим у Росії він виготовив вакцину проти черевного тифу 

та першим в Європі провів масові випробування її в казармах Києва. Він 

наполягав на необхідності масової вакцинації солдатів діючої армії, однак ця 

пропозиція втілилась у життя тільки після його смерті. 

Не всі його думки були сприйняті в свій час, але багато з них отримали 

підтвердження згодом. Так, з позицій сучасної імунології можна зрозуміти, 

що “В.К. Высокович предвосхитил открытие бактериальных токсинов и дал 

определениє антитоксического иммунитета как реакции сопротивления 

клеток организма действию бактериальных ядов”. 

Чудовий експериментатор та вдумливий теоретик, В.К. Високович не 

замикався в стінах кафедральної лабораторії. “Будучи по темпераменту 

типичным ученым, – писав Л.А. Тарасевич, – он тем не менее всякий раз 

откликался на вопросы общественного характера. Он выступал открыто, 

опираясь на научные данные и не считаясь с побочными обстоятельствами. В 

этом отношении он представлял резкую противоположность многим 

профессорам-медикам, устраняющимся от общения с товарищами врачами и 

избегающими съездов пироговских и специальных. Высокович принимал 

самое деятельное участие почти во всех съездах. Поэтому он пользовался 

доверием даже тех, кто не разделял его убеждений. Ценили его 

прямолинейность, отзывчивость и интерес к науке”. 

Насправді, розмах діяльності В.К. Високовича на терені громадської 

медицини вражає: член Кавказького медичного товариства; дійсний, а потім 

почесний член Харківського медичного товариства; член Товариства 

наукової медицини та гігієни в м. Харкові; віце-голова та почесний член 

Київського товариства лікарів; голова Київського фізико-медичного 

товариства; один з активних діячів Товариства боротьби з заразними 

захворюваннями; член-засновник Товариства боротьби з сухотами та 

бугорчаткою, Київського сифілідологічного та дерматологічного товариства, 

Товариства швикдої медичної допомоги (а також віце-голова останнього); 

голова Товариства боротьби зі злоякісними утвореннями; засновник та 

голова Товариства розповсюдження в Києві середньої комерційної освіти із 

сумісним навчанням; засновник спеціального фонду допомоги незаможним 

студентам (на кошти, отримані від 

продажу своїх книг і брошур). І все це 

безкорисливо, з повною віддачею, без 

шкоди для виконання основних 

обов’язків професора університету, 

хоча, безумовно, на шкоду власному 

здоров’ю. 

Відданий сім’янин, він мав велику 

родину: дружину Ольгу Володимирівну, 

пасинка Леоніда, синів Євгена та 
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Миколу, а також доньку Ніну, у заміжжі Шостаковську, яка встигла 

подарувати йому онука до його передчасної смерті. В Києві й сьогодні 

живуть його нащадки, які обрали медицину своєю професією. 

Його учні та послідовники йшли по його стопах як у науці, так і в 

суспільно-корисній діяльності. 

Великий вплив на студентів, співробітників та усіх, хто оточував В.К. 

Високовича, справляла привабливість його особистості. Доречно закінчити 

статтю, присвячену В.К. Високовичу, словами одного з його багаточисельних 

учнів – Л.Г. Папкова, сказаними ним на медичній нараді лікарів Одеської 

міської лікарні 21 травня 1912 р.: “Не раз приходилось наблюдать Владимира 

Константиновича в его отношениях к “сильным мира сего”, и глубокое, 

сильное впечатление производили его удивительный такт, какое-то 

особенное спокойствие, видимо, упорной работы мысли и большим знанием 

жизни достигнутая уравновешенность. Владимир Константинович 

преклонялся только перед наукой и ее же он выставлял, как неотразимое 

оружие в своих доводах. Это сделало его неуязвимым и давало ему победу, 

влекло к нему симпатию, и эта существовавшая в нем огромная научная сила 

вместе с силой духа давали ему возможность всюду, во всех положениях 

проявлять и отстаивать свою независимость. 

Владимир Константинович отличался необыкновенной доступностью: 

к нему всегда мог обращаться всякий, кто имел в нем нужду; он никогда не 

давал чувствовать своего превосходства, но ко всем относился, как равный к 

равному, и держал себя удивительно просто. Со вниманием выслушивал он 

обращавшегося и всецело проникался тем делом, которое он должен был 

решить. Такое отношение как-то сразу располагало к нему... 

Нельзя не отметить также в отношениях Владимира Константиновича к 

людям и некоторой доли юмора, особенно, когда он бывал в хорошем 

настроении. И этот юмор был юмор человека, великолепно знающего жизнь 

и добродушно смеющегося над теми человеческими слабостями, …которые с 

высоты его философского миросозерцания могли казаться маленькими и 

мимолетными явлениями. И его юмор, как юмор умного и доброго человека, 

привлекал к себе, делал его личность еще более близкой, приветливой. 

Велико было обаяние покойного профессора, бесконечно было уважение к 

его большой научной силе, к его душевной доброте, ко всей его светлой 

личности”. 
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ВЫСОКОВИЧ В.К. В КИЕВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

(1895-1912) 

Рудая С.П. 

 

Ко времени перевода из Харькова в Киев В.К. 

Высокович был уже ученым с европейским именем 

и опытным преподавателем, состоявшим 17 лет при 

кафедре патологической анатомии. Начиная свою 

первую лекцию по этому предмету в Киевском 

университете, он прежде всего сказал несколько 

теплых слов и выразил чувства глубокого уважения 

в адрес своего предшественника, профессора Г.Н. 

Минха, вынужденного "под бременем неизлечимой 

болезни далеко несвоевременно покинуть пост, 

который он с таким выдающимся успехом занимал 

в университете св. Владимира в продолжение 

многих лет". 

Темой своей вступительной лекции его 

преемник по кафедре, В.К. Высокович, исходя из того, что ее слушателями 

явились представители разных факультетов, выбрал вопрос не 

узкоспециальный, а более широкий – вопрос о самозащите организма. 

Приведя несколько примеров регенерации поврежденных частей организма 

(кожных покровов, тканей, костей), он сказал: “В последнее же время, 

благодаря успехам бактериологии и усовершенствованию микроскопа, дана 

была возможность проникнуть и в ту область, которая с давних пор тоже 

занимала умы исследователей, но несмотря на все их усилия, осталась 

темной и непонятной. Эта область – заразительные болезни и способ 

самозащиты организма в борьбе с заразой” [Высокович, 1896. С. 2]. Первым, 

кто представил фактические основы этой борьбы с заразой, сказал В.К. 

Высокович, был И.И. Мечников. Затем он привел данные своих 

исследований, противоречащие мечниковской теории о ведущей роли 

лейкоцитов в борьбе с возбудителями заболеваний, и заключил, что “роль 

эта, очевидно, довольно скромная; ее можно сравнить лишь с ролью 

санитаров и ассенизаторов, а не храбрых воинов” [Там же. С. 9]. 

После успешно проведенной вводной лекции началась повседневная 

педагогическая работа. В.К. Высокович читал патологическую анатомию, 

которая подразделялась на: а) общую часть, учение об атрофических, 

дегенеративных и гипертрофических процессах, учение о воспалении, и б) 

частную патологическую анатомию с демонстрацией препаратов. Под его 

руководством проводились занятия по патологической гистологии: общая 

часть, дегенерации и воспалительные процессы в органах и тканях. Девять 

часов в неделю занимали патологоанатомические вскрытия в военном 
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госпитале и Александровской больнице. Кроме того, профессор Высокович 

бесплатно читал повторный курс частной патологической анатомии с 

демонстрацией препаратов и обязательный курс по технике 

патологоанатомических вскрытий. 

Немало труда и времени понадобилось В.К. Высоковичу для 

организации преподавания цикла патологоанатомических дисциплин, для 

обеспечения практических занятий всеми необходимыми приборами и 

материалами. Но результаты оправдывали все усилия. В.К. Высокович был 

настойчивым, усердным и требовательным преподавателем, сам много 

занимался со студентами на практических занятиях и на вскрытиях, как в 

свое время делал его учитель В.П. Крылов. 

О манере преподавания В.К. Высоковича сохранились воспоминания 

его учеников, один из которых принадлежит А.И. Смирновой-Замковой, 

ставшей впоследствии академиком Украинской академии наук. В 1902 г. 

Александра Ивановна окончила третий курс медицинского факультета в 

Монпелье (Франция), а затем вернулась на родину. Живя в Киеве, она 

попросила разрешения посещать лекции и практические занятия на кафедре 

патологической анатомии Киевского университета. “Уже первое посещение 

практических занятий произвело на меня очень сильное впечатление, – 

вспоминала она. – За большими столами сидело около 40 студентов, у 

каждого был микроскоп и набор препаратов. Профессор предварительно 

знакомил студентов с патологическим процессом и морфологической 

картиной тех препаратов, которые они должны были рассматривать. 

Ассистенты все время подходили к студентам и помогали разобраться в 

препаратах. 

Такая постановка дела была для меня совершенно необычной. В 

Монпелье во время практических занятий на столе стояло три-четыре 

микроскопа, студенты толпой стояли возле и по очереди подходили к ним. 

Разобраться в препаратах приходилось самостоятельно. 

Я до сих пор помню, как на занятиях Высоковича во мне возникло 

чувство зависти, удивления, и я подумала о том, как хорошо должны эти 

студенты знать патологическую анатомию. Сам Владимир Константинович 

тщательно отбирал демонстрируемые препараты и контролировал их 

техническое выполнение. Практические занятия имели большое значение и 

для повышения квалификации ассистентов, так как вступительные 

объяснения всегда давал сам В.К. Высокович. Он говорил так просто и ясно, 

так интересно излагал морфологическую картину, что объяснения 

запоминались навсегда, и разбираться в препаратах было очень легко” 

[Смирнова-Замкова, 1963. С. 153]. 

На лекциях профессора Высоковича в Киевском университете 

аудитория всегда была полной, их посещали не только студенты, но и врачи. 

Его лекции не носили сугубо морфологического характера, в них излагались 

общемедицинские понятия, они всегда сопровождались примерами из 
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клиники, ссылками на данные бактериологического исследования. Нередко 

их изложение прерывалoсь аплодисментами присутствующих. 

 Курс лекций "Патологическая анатомия", 

опубликованный самими студентами, выдержал 

несколько изданий и до 20-х гг. служил учебником для 

врачей и студентов, а выручка от его продажи 

поступала в фонд Клинического общества студентов-

медиков. Этот курс состоял из двух выпусков общим 

объёмом немногим более 300 стр., отличался полнотой 

и простотой изложения, был снабжён большим 

количеством иллюстраций. Некоторые отрывки, 

посвященные описанию патологической анатомии 

бактериальных инфекций, и сейчас могут быть использованы для обучения 

студентов. 

Представляет интерес и сборник лекций, прочитанных В.К. 

Высоковичем в 1910-1911 гг. Он включает три лекции по патологической 

анатомии сердца, лёгких и почек, в которых обсуждаются вопросы патологии 

этих органов, в частности инфекционной. 

Ещё одно издание студентов-медиков, скорее 

пособие, чем учебник, посвящено описанию чумы 

(1901), т.е. проблемам эпидемиологии. Вначале В.К. 

Высокович даёт описание болезни, историю её 

распространения в мире, затем приводит результаты 

собственных исследований, полученных в нескольких 

экспедициях. Перечислив меры борьбы, необходимые 

для предупреждения и лечения этого заболевания, он 

заключает: "Таким образом, чума - болезнь 

несомненно тяжёлая, часто в самом начале 

безнадёжная, но борьба с ней, как с эпидемией, легче, 

чем, например, с холерой". 

Возглавив кафедру патологической анатомии в Киеве, В.К. Высокович много 

времени посвятил её организации и выполнению научной работы. 

Лаборатория при его кафедре была очень хорошо оснащена. В.К. Высокович 

всегда присутствовал на аутопсиях, которые проводились прозекторами; 

иногда во время вскрытия вспыхивали 

жаркие дискуссии с такими известными 

клиницистами, как профессора В.П. 

Образцов, Н.М. Волкович, академик 

Ф.Г. Яновский и др. Систематически работал 

на кафедре будущий академик Н.Д. 

Стражеско, в то время молодой ассистент 

В.П. Образцова. 

В.К. Высокович не переставал печатать 
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статьи, доклады и научные сообщения по патоморфологии и бактериологии. 

Сравнивая его работы, выполненные в Киеве, с работами харьковского 

периода, можно увидеть, что почти половина киевских относится к 

патологической анатомии (тогда как в Харькове их было лишь около 

четверти). Как видно, не переставая уделять внимание бактериологии, он, 

получив кафедру, смог наконец реализовать свои замыслы в той области, по 

которой специализировался в студенческие годы у профессора В.П. Крылова. 

Институт патологической анатомии медицинского факультета стал центром 

бурной научной жизни. В вечерние часы сотрудники возвращались сюда, 

здесь же собирались врачи разных специальностей. Многие имели свои 

рабочие места в лаборатории, некоторые приходили за консультацией. В.К. 

Высокович до поздней ночи работал у себя в кабинете, прерываясь лишь для 

того, чтобы дать ответ на тот или иной вопрос окружающих. 

К моменту прихода на кафедру патологической анатомии 

В.К. Высоковича там работал коллектив сотрудников, привыкших к 

определённым методам исследовательской работы – В.Ф. Недельский, 

В.Н. Константинович, К.Ю. Кулиговский, И.Т. Титов и др. Новому 

заведующему пришлось приложить немало усилий для внедрения в практику 

работы кафедры методов комплексного исследования. Он требовал, чтобы 

его сотрудники освоили все необходимые методики, в том числе 

микроскопические, и нередко сам проводил их. “Люблю, когда помощники 

занимаются “чёрной работой”, – часто говорил он. И им не так-то просто 

было удовлетворить его высоким требованиям. “Приготовьте-ка ещё раз 

пять” – не раз слышали они от него. Когда же на кафедру пришли новые, 

молодые сотрудники (А.И. Смирнова-Замкова, В.Г. Гаршин и др.), 

эксперимент и комплексность стали неотъемлемыми составляющими 

научного исследования. 

В Киевском университете В.К. Высокович создал хорошую 

патологоанатомическую школу. К числу его учеников можно отнести 

В.Ф. Недельского, В.Н. Константиновича, В. Косовского, И.Т. Титова, 

A.M. Якушкевича, И. Линтварёва, М.А. Воскресенского, С.А. Бобовича, 

Гофмана, А.П. Де Мозера, Лидианского, И.Н. Станкевича. Его ученицей 

считала себя и А.И. Смирнова-Замкова, тема монографии которой 

"Исследования поражений и паразита актиномикоза", включавшей как 

морфолого-гистологические исследования, так и бактериологическое 

изучение паразита, была предложена В.К. Высоковичем. За эту монографию 

в 1906 г. её автор получила степень доктора медицинских наук. 

В.К. Высокович был также основателем научной школы бактериологов, 

в которую входили учёные как Харькова, так и Киева: В.И. Недригайлов, 

Г.Я. Острянин, СВ. Коршун, СИ. Красницкий, И.М. Цвиткис, Б.И. Клейн, 

Л.М. Чарнецкая, М.И. Пальчиковский, В.В. Фурсенко, А.В. Кружилин, 

Тихвинский, Слесаревский, Петровский и др. 
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В Киевском университете В.К. Высокович проявил себя как 

образцовый преподаватель и авторитетный представитель своей 

специальности, заслужив глубокое уважение коллег и учеников. 31 октября 

1907 г. медицинский факультет университета вынес решение отметить 30-

летний юбилей его научно-педагогической деятельности. Чествование 

происходило 9 декабря 1907 г. в помещении Патологоанатомического 

института. Среди присутствующих были представители многих организаций, 

в частности бывшие коллеги В.К. Высоковича из Харьковского университета.  

В честь юбиляра 36 авторов – его ученики, 

сотрудники и почитатели выпустили специальный 

сборник трудов, в котором помимо научных статей 

был помещён список работ В.К. Высоковича и его 

учеников. Сборник открывался следующим 

обращением его редактора, профессора В.К. 

Линдемана: 

“Дорогой друг и товарищ Владимир 

Константинович! 

В наши дни напряжённой и беспощадной борьбы за 

существование, дни огромных требований, 

предъявляемых к жизни, доля учёного теоретика 

является скромной и мало заметной. Это своего 

рода подвижничество во имя высочайшего созданного человечеством идеала 

- чистой науки. Ни материальные блага, ни власть, ни даже поклонение 

толпы не становятся достоянием такого подвижника - его награда, это 

сознание честно выполненной жизненной задачи и прежде всего признание 

полезности его деятельности равными ему судьями. Поэтому на западе давно 

уже установился обычай ознаменовывать важные моменты в жизни 

выдающихся деятелей поднесением им выпущенных в их честь сборников 

научных трудов, как наилучшего выражения и личной симпатии к юбиляру и 

полного признания его значения, как труженика на научном поприще. В силу 

этого и мы, ваши товарищи, ученики и почитатели, решили ознаменовать 

годовщину тридцатилетия Вашей научно-педагогической деятельности 

поднесением Вам этого сборника наших трудов. На меня была возложена 

товарищами лестная задача редактирования этого сборника. Позвольте же 

вручить его Вам с искренним пожеланием многолетней дальнейшей научной 

деятельности на пользу нашей дорогой науки и новых поколений учащейся 

молодёжи” [Сборник трудов в честь 30-летия профессора В.К. Высоковича, 

1907. С. 1]. 

В 1907 г. по выслуге лет профессор В.К. Высокович мог выйти на 

пенсию, но, учитывая его заслуги, медицинский факультет Киевского 

университета обратился в министерство с просьбой оставить его в штате ещё 

на 5 лет, и это ходатайство было удовлетворено. 
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В апреле 1911 г. исполнилось 25 лет университетской 

преподавательской службы В.К. Высоковича, начинавшего её в звании 

приват-доцента Харьковского университета 24 апреля 1886 г. Согласно ст. 

106 Университетского устава он мог претендовать на звание заслуженного 

профессора. Ректор Киевского университета подал прошение попечителю 

Киевского учебного округа с тем, чтобы тот ходатайствовал перед 

Министром народного просвещения об утверждении Высоковича в этом 

звании. 16 ноября 1911 г. ректор получил ответ попечителя с уведомлением 

об утвердительном решении вопроса. 

К сожалению, слабое здоровье заслуженного профессора В.К. 

Высоковича стало всё чаще изменять ему. Уже в 35 лет у него развился 

лёгочный туберкулёз, так и не вылеченный полностью, а в 1907 г. после 

пищевой интоксикации (отравления шпротами) начался тяжёлый нефрит, 

сопровождаемый осложнениями на сердце. Несмотря ни на что, он 

продолжал преподавание, научную и общественную работу, однако в 1911 г. 

всё же вынужден был отправиться на лечение в Германию, в Наугейм, а 

затем в Египет, в Гелуан. Но ничто не помогло, и 2 мая 1912 г. В.К. 

Высокович вернулся в Киев тяжело больным, а 13 

мая его не стало. 

Проводить профессора Высоковича в 

последний путь пришли очень многие, гроб с телом 

несли на руках студенты. Киевские газеты писали, 

что количество собравшихся отдать ему последний 

долг достигло десяти тысяч. Вся Нестеровская улица, 

где жил Высокович, была запружена народом. Более 

50 венков было возложено на гроб. 

Похоронен он на польском участке Байкового 

кладбища. На могиле поставлен гранитный памятник, 

на котором выбита надпись: "Профессору В.К. 

Высоковичу от коллег и друзей". 

Бескорыстный деятель науки, оставивший много ценных научных трудов и 

воспитавший плеяду учеников, заслуженный профессор и статский советник, 

не заработал состояния. Его вдова Ольга Владимировна Высокович с тремя 

детьми и внуком (взрослой дочерью с ребёнком и двумя сыновьями-

студентами) осталась без всяких средств, о чём свидетельствовало её 

прошение, поданное ректору университета и поддержанное деканом 

медицинского факультета. Попечитель Киевского учебного округа просил 

высочайшего разрешения о выдаче вспомоществования вдове, в результате 

чего ей была назначена усиленная пенсия, а двоим её сыновьям - пособие до 

окончания высшего учебного заведения. 
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БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ПРАЦІ ПРОФ. В.К. ВИСОКОВИЧА В 

КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 

Б.І. Клейн 

 

Радянською наукою та громадськістю вже давно В.К. Високович 

відзначений як один з найвидатніших російських учених. Слід нагадати 

також, що Високович був учителем Заболотного в галузі вивчення 

епідеміології чуми. 

Дуже яскраву й виразну характеристику В.К. Високовича як ученого 

дав проф. М.Ф. Мельников-Разведенков (1913): “Я настільки зацікавився 

його особою, що віддався з захопленням поглибленому вивченню його праць, 

яке привело до уявлення про Високовича, як про першокласного майстра, що 

володіє науковою чутливістю, вмінням стежити за пульсом наукового життя, 

спостережливістю, допитливістю розуму, критичною жилкою...” 

Свій великий талант В.К. Високович присвятив патологічній анатомії, 

бактеріології та епідеміології. 

В діяльності Високовича його біографи розрізняють два періоди: 

харківський – 1881-1895 рр. і київський – 1895-1912 рр. 

Найбільш продуктивним в науковому відношенні вважають 

харківський період. В цей час Високович довів, що для появи 

стафілококового або стрептококового ендокардиту необхідно порушення 

цілості ендокарда; встановив непрохідність нормальних нирок для мікробів і 

відкрив важливу фагоцитарну функцію ендотелію в боротьбі з мікробами; 

крім того, він довів непроникність легеневої тканини для мікробів і з’ясував 

тотожність туберкульозу і золотухи. Все це – факти великого наукового 

значення. Харківський період з достатньою повнотою описаний в літературі 

(Фавр, Мельников-Разведенков, Недригайлов, Ерліх, Клейн, Смирнова-

Замкова,. Чайка, Мільонушкін, Планельєс, Безсмертний та ін.). 

Київський період діяльності Високовича, згідно з даними більшості 

його біографів, був присвячений головним чином протиепідемічній та 

громадській роботі, викладацькій діяльності на кафедрі патологічної анатомії 

та науковому керівництву роботами учнів-патологоанатомів. Бактеріологічна 

діяльність Високовича в цей період ніби відступає на другий план. Але в цій 

статті ми маємо на меті показати важливе наукове значення його 

бактеріологічних праць і в київський період. 

Високович до кінця свого життя проявляв живий інтерес до питання 

про прохідність нирок для бактерій, опрацювання якого було почато ним ще 

в 1886 р. Доказом цього інтересу є одна з його останніх праць, а саме – 

дослідження про проходження бактерій через нирки при 

експериментальному нефриті. Ця праця мало відома біографам. Вона була 
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написана до ювілею проф. Флюгге, у якого Високович зробив свою першу 

роботу про долю мікробів, введених у кров. 

В 1908 р. Високович повертається до цієї теми. Він вводить 

експериментальним тваринам хромові солі, що викликають 

гломерулонефрит. Крім того, тваринам вводяться в кров бактерії, і сеча 

систематично досліджується на білок і формені елементи. При збиранні сечі 

додержуються з великою суворістю всіх застережних заходів, характерних 

для роботи Високовича й гарантуючих відсутність яких би то не було, навіть 

найдрібніших порушень цілості тканин. Внаслідок старанних досліджень 

виявилось, що бактерії знаходять у сечі тоді, коли в ній є білок і еритроцити. 

При відсутності білка і еритроцитів мікроби в сечі не були знайдені. Це було 

доказом правильності погляду Високовича, що він висловлював спочатку, на 

непрохідність неушкодженої тканини для мікробів. Він дотримувався цього 

погляду до кінця свого життя. 

Згідно висловлювання Високовича, Флюгге в ці роки вагався в своїх 

поглядах і вважав, що в деяких випадках мікроби можуть проходити через 

неушкоджену слизову; так, наприклад, у коней після годування були 

знайдені кишкові палички в крові. Флюгге вважав, що це є доказ прохідності 

неушкодженої тканини для бактерій. Але Високович пояснював це тим, що 

сіно травмує стінку кишечника і мікроби проходять у кров. Так само випадки 

знаходження кишкової палички в крові у собак Високович пояснював тим, 

що собаки поїдають кістки, осколки яких ранять слизову кишечника, і 

кишкові палички через стінки судин проникають у кров. 

Ця праця підтверджує правильність поглядів Високовича, які він 

висловлював раніш, і разом з тим підкреслює стійкість його наукових 

переконань. 

Інші теоретичні праці Високовича з бактеріології в київський період – 

це вступна лекція “Про самозахист організму” (1896) та “Імунітет і 

протизміїна сироватка” (1901) – є і підсумки і перспективи теоретичних 

досягнень бактеріології того часу. Оригінальність цих праць полягала в 

освітленні питань, яке дав Високович. У праці “Про долю мікробів, 

впорснутих у кров” Високович вважав роль ендотелію переважною в 

імунітеті, але в своїх працях про сибірку він відходить від цієї позиції і 

говорить, що роль ендотелію другорядна, а більш важливим фактором є 

затримка бактерій у залозах і “бактерицидне діяння” соків організму і крові. 

У згаданих працях Високович вже говорить про імунітет як про 

складний комплекс властивостей організму: фагоцитарної – ендотелію, 

антитоксичних – крові, “бактерицидного діяння соків”. Цей погляд близький 

до сучасних уявлень про імунні властивості цілісного організму. 

До мікробіології та патології, більш ніж до епідеміології, відноситься 

відома праця Високовича і Заболотного про чуму в Бомбеї (1897). З 34 

підозрілих на чуму трупів, які Високович і Заболотний піддали розтину, 24 

виявилися чумними; в 10 випадках була бубонна чума, в 6 – чумні пневмонії. 
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Зрізи бубонів показали не стільки гіперплазію тканин, скільки розмноження 

бактерій. В жодній залозі, жодному органі їх не буває стільки, скільки в 

первинному чумному бубоні. При первинних і вторинних чумних пневмоніях 

виявляються великі кількості бактерій то в чистих культурах, то в суміші з 

іншими мікроорганізмами, наприклад, диплококами Френкеля й 

стрептококами. Чумні пневмонії відрізняються від інших наявністю 

вузлуватих інфільтрацій і слизовим виглядом пневмонічних вогнищ. 

Усі ці дані для того часу були нові і цікаві. 

Другу частину праці Високовича і Заболотного становило дослідження 

екпериментальної чуми на мавпах. Введенням під шкіру мавпі невеликої 

кількості культури вдавалось регулярно викликати чуму, клінічно подібну до 

чуми людини. Смерть наставала через 4-5 днів. При розтині спостерігалися 

всі характерні для чуми зміни. Для зараження досить мінімальної кількості 

бактерій достатньо навіть одного уколу голкою, кінчик якої доторкався до 

культури. 

На мавпах зручніше, ніж на інших тваринах, вивчати діяння 

протичумної сироватки. Вона діяла через два дні після зараження, коли були 

вже виражені хворобливі симптоми, але була недійсна за 24 години до смерті 

тварин. Високович і Заболотний випробували паризьку і петербурзьку 

сироватки; крім того, вони також з успіхом дослідили щеплення лімфи 

Хавкіна. 

Після експедиції в Бомбей Високович і Заболотний стали 

першокласними спеціалістами з питань чуми. 

До суто епідеміологічних праць про чуму належать повідомлення 

Високовича про підозрілі випадки в Самарі (1899), про чуму в Колобовці, в 

Киргизькому степу і Владимировці (1901), про підозрілі захворювання в 

Батумі й Одесі (1903), про чуму в Одесі (1910). 

Як відомо, Високович був основоположник антитифозних щеплень у 

Росії (1899). Він прищепив 235 солдатам київського гарнізону тифозну 

культуру, вбиту додаванням карболки, і прищеплені не хворіли на тиф. 

До епідеміологічних праць належать також повідомлення Високовича 

про холеру, головним чином у Києві, куди вона була занесена групою 

робітників з Астрахані влітку 1907 р. В Київському бактеріологічному 

інституті при дослідженні вмісту кишок одного з померлих від холери були 

знайдені майже в чистій культурі холерні вібріони. Потім під керівництвом 

Високовича були знайдені холерні вібріони у р. Почайні, на полях зрошення, 

у Дніпрі. Завдяки наполегливим вимогам Високовича, а згодом і 

Заболотного, забруднені міські фільтри були закриті, населення перейшло на 

артезіанське водопостачання. Після цього епідемія зменшилась і незабаром 

зовсім припинилась. 

Високович опублікував кілька повідомлень про холеру у звітах ради 

Товариства для боротьби із заразними хворобами за 1907-1908 рр. і в працях 

Київського товариства лікарів, а також брошуру для лікарів про етіологію, 
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патогенез, терапію і профілактику холери (1907), що містить дуже цінні 

відомості і характерна глибиною наукового мислення. 

Високович був ентузіастом профілактичних щеплень проти холери й 

тифу і внаслідок суперечностей з генералом Треповим з приводу 

антитифозних щеплень був змушений виїхати в 1904 р. під час російсько-

японської війни з Ляояна. 

Характерною рисою наукових та практичних робіт Високовича з 

бактеріології в київський період був глибоко науковий і критичний напрям, 

переданий Високовичем його співробітникам по лабораторії Київського 

бактеріологічного інституту. З школи Високовича вийшла бактеріологічна 

робота Красницького (1901), який грунтовно дослідив питання про 

інтравенозні щеплення фіксованої отрути сказу собакам і запровадив цей 

метод у практику для щеплень великій рогатій худобі. Ця праця надрукована 

в “Анналах Пастерівського інституту”. 

Високович дослідив цей метод на людях, сильно покусаних скаженими 

собаками. 

Цвіткіс і Селецький (1907) викликали у лабораторних тварин явища 

парезів і паралічів шляхом впорскування невролітичної сироватки, одержаної 

від гусей після введення їм мозкової емульсії. Ця сироватка містила 

невролізини, що викликали руйнування нервових клітин. 

Клейн (1903) вперше виявив на Україні культури дизентерійних 

паличок типу Григор’єва-Шига і вивчив їх ендотоксини та антигенну 

структуру. В Москві ці палички відкрив (1902) і одержав їх токсини (1902) 

Розенталь. Клейн також вивчив долю тифозних паличок у жовчному міхурі 

(1907) і показав, що антитифозні щеплення вакцинами різних типів не 

запобігають тривалому перебуванню тифозних паличок у жовчному міхурі. 

Кружилін (1906) написав ґрунтовну працю про вплив алкоголю на 

фагоцитоз. 

Петровський в 1906 р. у лабораторії Високовича закінчив докторську 

дисертацію про стрептококові гемолізини, яку почав у Парижі у Безредки в 

лабораторії Мечникова. 

Високович мав і в Харкові і в Києві багатьох учнів-бактеріологів 

(Недригайлов, Острянин, Красницький, Цвіткіс, Чарнецька, Клейн, 

Кружилін, Петровський, Савицький, Тихвінська, Слєсаревський та ін.), а 

також патологоанатомів (Недельський, Линтварьов, Константинович, Тітов, 

Комоцький, Кулиговський, Квятковський, Кучеренко, Смирнова-Замкова, 

Гаршин, Чайка, Чикнаверов, Бережанський, Бобович, Гофман, Янушкевич та 

ін.). 

Все сказане вище свідчить, що в київський період наукова діяльність 

Високовича розвивалась в галузях не тільки епідеміології та патологічної 

анатомії, а і мікробіології, вчення про імунітет. 
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