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Джоді Лінн Піколт — американ-

ська письменниця, авторка 25  

бестселерів  з рейтингу газети 

«Нью-Йорк Таймс», народилася 

19 травня 1966 року у місті Нес-

консет, на острові Лонг-Айленд. 

Своє перше оповідання «Омар, 

якого неправильно зрозуміли» 

написала у 5 років. Наступні ко-

роткі історії авторкою були напи-

сані під час навчання в Прінстон-

ському університеті, але шалено-

го успіху не мали. Тож Джоді на-

магалася знайти себе в інших 

сферах життя: редактор, копірай-

тер, технічний письменник, ви-

кладач англійської мови. Отрима-

ла ступінь магістра освіти Гар-

вардського університету, але усе 

одно замислювалась над продов-

женням літературної творчості.  

З друком першого великого 

роману «Пісні горбатого кита» 

у 1992 році, який і зробив пись-

менницю відомою, щороку Джоді 

публікує нову роботу, що стає  

літературною сенсацією. У 2003 

році удостоєна премії The New 

England Bookseller Award, засно-

ваною Американською асоціа-

цією бібліотек у галузі художньої 

літератури. У 2005 році наго-

роджена призами «Найкращий 

витвір року» IMPAC Dublin Litera-

ture та British Book Award. 

Здебільшого з-під пера пись-

менниці виходять гостросюжетні 

любовні історії про непрості люд-

ські взаємини та долі, хвороби 

і трагічне кохання.  Найбільш ві-

домі — «Сімейна ідилія», «Крихка 

душа», «Викрадення», «Уроки ми-

лосердя», «Дев’ятнадцять хви-

лин». Романи «Обіцянка», «Свята 

правда», «Десяте коло», «Янгол 

для сестри» та «Жорстокі ігри» 

стали настільки популярними, що 

були екранізовані.  

До написання кожного твору 

авторка старанно готується. Іно-

ді, щоб  відобразити у книзі всі 

можливі точки зору — бере інтер-

в’ю у людей, з поглядами яких 

категорично не погоджується.  Це 

дає їй змогу розумітись в питан-

нях медицини, науки, історії то-

що. Образи головних героїв      

викликають гостре співпережи-

вання, а сюжет довго не відпус-

кає, адже в основі — реальні    

історії життя.  

Письменниця полюбляє шо-

кувати читачів несподіваними 

поворотами в сюжетах — вкрай 

складно передбачити, що ста-

неться на наступній сторінці.  
 

«Погані речі відбуватимуться зав-

жди. Але диво полягає в тому, що 

світло завжди перемагає пітьму.  

Кожен раз. Ти можеш  поставити 

свічку в темряві, але не можеш 

встромити темряву у світло…» 

Дж. Піколт 

 

Запрошуємо прочитати твори 

Джоді Піколт, абонемент худож-

ньої літератури Наукової бібліо-

теки, корпус «Б». 

 

Джоді Лінн Піколт  
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М.І. Пирогов оглядає хворого Д.І. Менделєєва, 1964. Художник І. Тихий 
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«У медицині, — писав М.І. Пи-

рогов, — я, як лікар і начальник, 

з першого ж мого вступу на нав-

чально-практичну ниву, поставив 

в основу анатомію та фізіологію 

в той час, коли цей напрямок,   

тепер уже загальний, був ще      

новий, не усіма визнаний і на-

віть багатьма значними автори-

тетами... зовсім, і навіть для              

хірургії, заперечувався» [1]. 

Микола Іванович Пирогов — 

один з видатних лікарів та педа-

гогів ХІХ століття і до теперішньо-

го часу, засновник військово-

польової хірургії. Його заслуги 

перед вітчизняною та світовою 

медициною неоціненні. Вчений 

розробив наукові основи та орга-

нізаційні питання військової ме-

дицини, реформував підготовку 

лікарів у країні, вирішив питання 

знеболювання під час операцій 

на полі бою, застосував гіпсову 

пов'язку, залучив жінок до догля-

ду за пораненими. Великий     

хірург відкрив нову епоху у роз-

витку хірургії, медичної науки та 

медичної освіти загалом. 

Майбутній видатний хірург Ми-

кола Пирогов народився 27 лис-

топада 1810 року в Москві. Його 

батько служив скарбником. Іван 

Іванович та Єлизавета Іванівна 

мали 14 дітей, більшість померла 

у дитинстві; з шістьох, що зали-

шилися живими, Микола — най-

молодший. Початкову освіту хло-

пець здобув вдома. Дитинство 

він згадував з радістю: прогулян-

ки садом, крокет, розповіді             

про Кутузова, навчання у приват-

ному московському пансіоні 

(1822-1824). Але Микола його 

не закінчив: батько розорився і 

не зміг платити. 

Визначальну роль у рішенні 

навчатися лікарській справі зіг-

рав професор медицини Є.О. Му-

хін, друг родини Пирогових. Цю 

людину Микола вважав своїм 

духовним батьком: Єфрем Оси-

пович дбав про нього, допома-

гав сім’ї грошима. Хлопчик, який 

учора ще грав у солдатики, напи-

сав прохання про прийом до уні-

верситету, додавши собі два ро-

ки. 14-річний Микола Пирогов 

успішно витримав вступні іспити 

і став студентом медичного факу-

льтету Московського універси-

тету (1824). Кошти для навчання 

юнак заробляв сам, підробляю-

чи прозектором у лікарняному 

морзі. Улюблена гра «в лікаря» 

стала покликанням. 

У 1828 році юнак закінчив 

відділення лікарських (медичних) 

наук університету зі ступенем   

лікаря та зарахований до вихо-

ванців Професорського інституту,   

відкритого при Імператорському 

Дерптському університеті (нині 

м. Тарту, Естонія), для підготовки 

майбутніх професорів. У 1833 ро-

ці молодий вчений захистив    

дисертацію на ступінь доктора 

медицини за темою «Чи є пере-

в'язка черевної аорти при анев-

ризмі пахової області легко здійс-

ненним та безпечним втручан-

ням?», яка здобула визнання не 

тільки на батьківщині, а й за кор-

доном. Для продовження навчан-

ня М.І. Пирогов вирушив до    

Берлінського університету разом 

з групою товаришів із Професор-

ського інституту (1833-1835).   

Після повернення до Росії (1836) 

Микола Іванович обраний про-

фесором кафедри теоретичної та 

практичної хірургії  Імператор-

ського Дерптського університету 

(у віці 26 років), де став першим 

російським професором, який 

очолив кафедру [1,3]. 

У 1841 році М.І. Пирогова     

запрошено до Петербургу, де він 

очолив кафедру хірургії в Імпера-

Микола Іванович Пирогов: тріумф і трагедія 

Микола Іванович Пирогов 

(1810-1881) 

https://cutt.ly/sOQlk8c 
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торській Медико-хірургічній ака-

демії. Одночасно керував кліні-

кою госпітальної хірургії, органі-

зованою ним із 2-го Військово-

сухопутного шпиталю. Особливу 

увагу Микола Іванович приділяв 

аналізу допущених помилок 

у лікуванні хворих, вважаючи 

практику основним методом   

поліпшення науково-педагогічної 

роботи. Згодом вийшли друком 2 

томи «Клінічних анналів», в яких 

він розкритикував власні помил-

ки в лікуванні хворих. У 1846 ро-

ці за проектом Пирогова в Меди-

ко-хірургічній академії створено 

перший в Росії анатомічний    

інститут, що дозволило студентам 

та лікарям вивчати прикладну 

анатомію, практикувати у вироб-

ництві операцій, а також прово-

дити експериментальні дослід-

ження. 

Видатний хірург брав участь 

у 4 війнах (Кавказькій, Кримсь-

кій, Франко-прусській та Російсь-

ко-турецькій), де проявив себе як 

блискучий організатор медичної 

допомоги пораненим. У 1847 

році Микола Іванович вирушив 

на Кавказ у діючу армію, де    

вперше в історії хірургії застосу-

вав ефір для наркозу в польових 

умовах, провівши кілька тисяч 

операцій. Через 2 роки (1849) 

надрукована монографія вчено-

го «Про переріз ахіллового сухо-

жилля як оперативно-ортопедич-

ний лікувальний спосіб». Лікар 

провів понад 80 дослідів, доклад-

но вивчив анатомічну будову су-

хожилля і процес його зрощення 

після перерізу. 

Під час Кримської війни 

М.І. Пирогова призначено голов-

ним хірургом. У 1854 році Мико-

ла Іванович брав участь в оборо-

ні Севастополя, де проявив себе 

не лише як хірург-клініцист — 

вперше в світі він запропонував 

розподіляти поранених за ступе-

нем тяжкості бойових травм на  

5 категорій. Цей метод дозволив 

надавати медичну допомогу на-

самперед тим, хто її найбільше 

потребує, завдяки чому вижи-

вання бійців значно збільши-

лось. Спосіб медичного сорту-

вання поранених заклав основи 

військово-польової медицини, 

лікувально-евакуаційної служби 

армії. В цей час М.І. Пирогов 

вперше в польових умовах вико-

ристав допомогу сестер мило-

сердя: крім догляду за поранени-

ми, сестри працювали з хірур-

гами та фельдшерами на пере-

в’язувальних пунктах і в опера-

ційних, брали участь у сортуван-

ні. Микола Іванович писав, що 

«ніхто краще за жінок не може 

співчувати стражданням хворого 

і оточити його піклуваннями, не-

відомими і, так би мовити, нев-

ластивими чоловікам» [1]. Крім 

цього, Пирогов розробив ряд  

нових прийомів, завдяки яким 

йому вдавалося частіше, ніж ін-

шим хірургам, уникати ампутацій 

кінцівок: винайшов штучний суг-

лоб, застосував бинти, просочені 

крохмалем. Один з прийомів, 

вперше описаний лікарем у 

1854 році, й до теперішнього 

часу носить назву «операція Пи-

рогова». Хірург широко застосо-

вував анестезію при операціях, 

що значно полегшувало страж-

дання поранених. Солдати нази-

вали його не інакше, як «чудовий 

лікар». Те, як щиро пацієнти лю-

били доктора, ми бачимо на кар-

тині Іллі Рєпіна «Приїзд Пирого-

ва». За заслуги у наданні допомо-

ги пораненим та хворим під     

час цієї війни він нагороджений    

орденом Святого Станіслава 1-го 

ступеня. 

Микола Іванович двічі одружу-

вався. Перша дружина, Катери-

на Дмитрівна Березіна, померла  

у 24-річному віці від післяпо-

логової хвороби у січні 1846 ро-

ку, залишивши Пирогову двох 

синів — Миколу та Володимира. 

У 1850 році дружиною вченого 

стала Олександра Антонівна Біст-

ром [1]. Вона виявилася справж-

ньою сподвижницею видатного 

хірурга: складала розклад чолові-

ка, асистувала при операціях, 

виховувала його синів. Микола 

Іванович по-справжньому кохав 

Олександру, присвячував їй вір-

ші. Дружина була віддана йому, 

підтримувала до кінця життя. 

М.І. Пирогов заклав основи  

хірургічної анатомії. В результаті 

експериментальних досліджень 

вчений створив атлас «Топогра-

фічна анатомія, ілюстрована роз-

різами, проведеними через за-

морожене тіло людини в трьох 

напрямках» у 4-х томах, з пояс-

нювальним текстом (1851 -

1854). У атласі дано опис топо-

графічного співвідношення окре-

мих органів та тканин у різних 

площинах, вперше показано зна-

чення експериментальних дос-

ліджень на трупі. Атлас став неза-

мінним для лікарів-хірургів. Відо-

ма праця «Патологічна анатомія 

азіатської холери» (1849-1850), 

удостоєна Демидівської премії, 

і зараз є неперевершеним дос-

лідженням. Зазначена праця 

принесла лікарю світову славу. 

https://milmed.spb.ru/kartina-i-e-repina-priezd-n-i-pirogova-v-moskvu/ 

«Приїзд Пирогова» 

Художник І.Ю. Рєпін 
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Після повернення із Севастополя 

(1856) М.І. Пирогов залишив Ме-

дико-хірургічну академію та при-

значений піклувальником Одесь-

кого, а пізніше (1858) Київсько-

го навчальних округів. Однак 

у 1861 році вченого звільнено 

з цієї посади за прогресивні на 

той час ідеї в галузі освіти. 

У 1862-1866 роках Микола Іва-

нович відряджений за кордон як 

керівник молодих вчених, від-

правлених для підготовки до про-

фесорського звання. Після по-

вернення з-за кордону він з ро-

диною оселився у селі Вишня, 

в своєму маєтку (нині с. Пирого-

ве, біля міста Вінниці), де меш-

кав майже безвиїзно. 

Узагальненням військово -

хірургічної практики М.І. Пирого-

ва є праця «Початки загальної        

військово-польової хірургії…», 

яка вийшла друком у 1864 році       

німецькою мовою, російською — 

у 1865-1866 та 1941-1944 ро-

ках. У виданні викладені основні 

питання військово-польової хі-

рургії (організація, вчення про 

шок, рани, піемію тощо). Вчений 

ще застав уявлення, де різнома-

нітність хірургічних прийомів зво-

дили до трьох основних правил:     

«…м’які частини ріж, тверді пили, 

де тече — там перев'язуй». Його 

революційні дослідження запо-

чаткували науковий анатомо-

експериментальний напрям у 

хірургії [1, 3]. 

Микола Іванович лише двічі 

залишав маєток Вишня. У 1870 

році під час Франко-прусської 

війни його запрошено на фронт 

від імені Міжнародного Червоно-

го Хреста. Вже у літньому віці  

лікар кілька місяців працював  

на фронті під час Російсько-

турецької війни (1877-1878). 

У 1873 році М.І. Пирогов наго-

роджений орденом Святого Во-

лодимира 2-го ступеня. 

Історія хвороби та смерті       

видатного хірурга давно стала 

хрестоматійним деонтологічним 

«ситуаційним завданням» для сту-

дентів-медиків, яке ілюструє, як 

поводитися з хворим, говорити 

чи ні правду онкологічним хво-

рим тощо. Але це не просто 

«ситуаційне завдання», це одна 

з численних загадок, які супро-

воджували М.І. Пирогова все  

життя і після його смерті. 

Перші ознаки хвороби Мико-

ла Іванович помітив ще напри-

кінці 1880 року. Як згадувала 

вдова хірурга Олександра Анто-

нівна, на початку січня 1881 ро-

ку він вже скаржився на наяв-

ність хворобливої виразки у роті 

на твердому небі праворуч.   

Вважав, що виразка могла утво-

ритися від опіку гарячою водою 

при полосканні рота. Спочатку 

Микола Іванович не надавав 

особливого значення цьому 

«наривнику», але, переконав-

шись, що він не має тенденції до 

загоєння, у розмові з дружиною 

помітив: «Зрештою, це ніби 

рак...» [2]. Це припущення, вис-

ловлене напівжартома, виявило-

ся пророчим. Однак перший лі-

кар (Йосип Васильович Бертен-

сон), який оглянув М.І. Пирогова 

у березні 1881 року впевнено   

заявив, що нічого серйозного   

немає. Наявність виразки лікар 

пов’язував із хворим зубом, 

який незадовго перед цим був 

видалений. Приїзд Й.В. Бер-

тенсона у Вишню був виклика-

ний наближенням 50-річчя нау-

кової діяльності М.І. Пирогова. 

Товариство Санкт-Петербурзьких 

практичних лікарів бажало орга-

нізувати вшанування ювіляра та 

його приїзд з цього приводу до 

Москви. 

У березні того ж року до Пиро-

гова приїхав хірург Київського 

військового шпиталю Сергій Сер-«Пирогов та матрос Петро Кошка». Художник Л. Коштелянчук  
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гійович Шкляревський, викли-

каний тривожною телеграмою. 

В останні роки життя вченого  

він був особливо близький сім’ї 

Пирогових, мав велику довіру. 

Яка думка склалася в нього про 

природу патологічного процесу, 

нам невідомо. Мабуть, він заспо-

коїв хворого. Стан Миколи Івано-

вича особливих хвилювань не 

викликав, загальне самопочуття 

залишалось цілком задовільним. 

Лікування в цей період зводило-

ся до того, що хворий дотримува-

вся в основному молочної дієти, 

продовжував регулярно полоска-

ти рот теплою водою і прикладав 

до болючої ділянки кілька разів 

на день шматочки паперу, про-

сочені відваром лляного насіння 

з карболовою кислотою. Час ми-

нав, а покращення не настава-

ло. Виразка почала розширюва-

тися і заглиблюватися, поруч із 

нею з’явилася ще одна. Жувати 

стало важко, і Микола Іванович 

остаточно перейшов на рідку та 

протерту їжу [4]. 

14 квітня 1881 року у Вишню 

приїхав Микола Васильович Склі-

фосовський — один з найкращих 

російських хірургів, член Мос-

ковського хірургічного товарист-

ва. Згодом, згадуючи про візит 

Пирогова, М.В. Скліфосовський 

розповідав: «Я прибув у Вишню 

рано-вранці і залишався до піз-

нього вечора, весь день провів в 

спільноті цього великого старця. 

Я дивувався при цьому надзви-

чайній свіжості його розуму, був 

вражений юнацької бадьорістю 

його духу». «Прийнявши запро-

шення, — згадував Микола Васи-

льович, — Пирогов довго розмов-

ляв зі мною на різні теми і між 

іншим сказав: «Погляньте, що це 

в мене в роті?» На твердому небі 

праворуч, там, де у глибині вихо-

дить art. palatina post., я побачив 

виразку, характер якої не підля-

гав ані найменшому сумніву. 

Мені стало невимовно важ-

ко» [4]. Повернувшись до Моск-

ви, Скліфосовський ні з ким не 

поділився своєю тривогою, лише 

сказав на черговому, 133-му 

засіданні Хірургічного товарист-

ва 22 квітня, що «… маститий 

старець в цей час є досить слаб-

ким..., але на приїзд до Москви 

згоден» [4]. 

20 травня М.І. Пирогов з дру-

жиною виїхали у спеціальному 

вагоні до Москви і 22 травня 

прибули на Курський вокзал, де 

ювіляра захоплено зустрічав ба-

гатолюдний натовп. Вшанування 

проходило протягом двох днів — 

в актовій залі Московського уні-

верситету і у Малій залі Дворян-

ського зібрання. Микола Івано-

вич жваво приймав вітання та 

відповідав на них. Пирогов на-

магався не виявляти тривоги            

за свій справжній стан, проте 

вранці 24 травня попросив 

М.В. Скліфосовського оглянути 

його і висловити свою думку.  

Миколу Васильовича дуже приг-

нічило побачене: патологічний 

процес швидко прогресував, за-

хоплюючи нові ділянки, заглиб-

люючись та розширюючись. Ро-

зуміючи, що «зволікання — смер-

ті подібне», він у категоричній 

формі заявив С.С. Шкляревсько-

му: «Немає жодного сумніву, що 

виразки злоякісні, існує ново-

утворення епітеліального харак-

теру. Необхідно видалити, оперу-

вати якнайшвидше» [2]. У відо-

мість поставили Олександру Ан-

тонівну. «Само собою зрозумі- 

ло, — свідчить Шкляревський, — 

що рішення щодо ракового ха-

рактеру виразок не було пові-

домлено самому Миколі Іванови-

чу». Зі згоди дружини вченого 

призначили консиліум. З Петер-

бургу прибув Микола Миколайо-

вич — старший син Пирогова. 

Консиліум відбувся 26 травня об 

11:30 ранку. В обговоренні взя-

ли участь М.В. Скліфосовський, 

Е.К. Валь, В.Ф. Грубе та Е.Е. Ей-

хвальд. Відомі лікарі ще раз про-

вели уважний огляд й прийшли 

до єдиного висновку: процес зло-

якісний і його можна зупинити 

лише оперативним шляхом. 

«Тепер я видалю все дочиста 

в двадцять хвилин, а через два 

тижні це ледве буде можли-              

во», — сказав М.В. Скліфосовсь-

кий. З ним усі погодились. 

Про необхідність операції 

М.І. Пирогова повідомили в 

останній день його перебування 

у Москві, 27 травня. Він вислу-

хав рішення спокійно і, звернув-

шись до Скліфосовського, ска-

зав: «Прошу Вас, Миколо Васи-

льовичу, і Вас, Валь, зробити ме-

ні операцію. Але не тут. Ми щой-

но закінчили урочистість і рап-

том почнемо тризну! Ви можете 

приїхати до мене у село?» [4]. 

Згоду було надано, але Олек-

сандра Антонівна та її близькі 

зайняли іншу позицію. На їх    

думку, Пирогова слід негайно 

«М.І. Пирогов проводить операцію у Київському університеті», 

фрагмент експозиції Центрального музею медицини України  
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везти у Відень до європейської 

знаменитості Теодора Більрота 

і оперуватися лише в нього. На 

жаль російських хірургів, Микола 

Іванович не став заперечувати 

і в той же день у супроводі дружи-

ни та С.С. Шкляревського виїхав 

до Відня. Т. Більрот терпляче вис-

лухав його і найретельніше        

обстежив. Сергій Сергійович      

писав: «Несподіване захоплення 

вразило всіх нас, коли Billroth 

спокійно, з повною впевненістю 

і категоричністю сказав, що про 

злоякісність виразок не може 

бути й мови, що він не бачить 

і не знаходить жодної ознаки, що           

дозволяє прийняти ці виразки за 

ракові» [2]. Причину хвороби 

Більрот пов’язував із тиском на 

ясна і роздратуванням слизової 

оболонки, а також із запальним 

процесом у зубних лунках. Він 

рекомендував полоскати рот роз-

чином галун кілька разів на день 

і оберігати виразки від роздрату-

вання, змащуючи їх перуансь-

ким бальзамом. М.І. Пирогов зви-

чайно повірив Т. Більроту, знову 

став бадьорий і веселий і, повер-

нувшись 17 червня у Вишню, 

ніби відродився: він катався вер-

хи, працював у саду, приймав 

хворих. Час минав, а покращен-

ня Микола Іванович не помічав. 

Він поступово слабшав, у нього 

зник апетит, посилилися біль у 

щелепі. З середини жовтня стан 

М.І. Пирогова швидко погіршу-

вався. 

Великий хірург помер 23 лис-

топада 1881 року о 20:15. На 

письмовому столі серед паперів 

виявили записку, де нерівним  

почерком, з помилками та про-

пусками літер, Микола Іванович 

написав: «Ні Склефасофський 

(так написано в оригіналі), Валь 

та Грубе, ні Більрот не впізнали 

в мене ulcus oris men. mus.   

Cancrosum serpeginosum (лат. — 

повзуча перетинчаста слизова 

ракова виразка рота), інакше 

перші троє не радили б операції, 

а другий не визнав би хворобу за 

доброякісну». 27 листопада 1881 

року тіло Пирогова забальзаму-

вав доктор Давид Ілліч Виводцев 

у присутності двох лікарів, двох 

фельдшерів і священика протя-

гом чотирьох годин. Видатного 

хірурга поховано в усипальниці 

його маєтку. Через 3 роки після 

смерті чоловіка Олександра Ан-

тонівна звела у Вишнях каплицю 

та храм [3]. 

Після смерті М.І. Пирогова в 

лікарів виникло питання: як міг 

Теодор Більрот не зробити опера-

ції, яка була так потрібна? Роз’яс-

нення прийшло у листі, надісла-

ному Т. Більротом Д.І. Виводцеву 

навесні 1882 року. Австрійський 

хірург повідомив, що на його  

думку пухлина більш схожа на 

саркоматозну, ніж на ракову. Од-

нак наголосив, що це не вплину-

ло на його ставлення до операції: 

«Пацієнт за 70 років, хоча ще 

й бадьорий духом, навряд чи міг 

добре перенести операцію…     

Таким чином, я хотів трохи підба-

дьорити пацієнта, що впав духом, 

і схилити його до терпіння. Це   

все, що ми можемо зробити                     

у таких випадках» [3]. Можна     

погоджуватися з цими словами 

або ні, тим не менш, у більшості 

хірургів залишилось почуття гли-

бокого жалю, що Микола Івано-

вич Пирогов відмовився зробити 

операцію на батьківщині. Можли-

во, це продовжило б йому життя. 

«Народ, який мав свого Пиро-

гова, має право пишатися, тому 

що з цим ім’ям пов’язаний цілий 

період розвитку лікарської спра-

ви. Початки, внесені в науку 

(анатомія, хірургія) Пироговим, 

залишаться вічним внеском і не 

можуть бути стерті зі скрижалів                

її, доки існуватиме європейська 

наука…», — писав про вченого 

В.М. Скліфосовський [1]. Геніаль-

ний розум і незбагненна науко-

ва інтуїція Миколи Івановича           

настільки випереджали час, що 

його ідеї здавались фантастич-

ними навіть світовим хірургам. 

Вони потішались над його думка-

ми, які вели так далеко, у XXI сто-

ліття. Після смерті вченого зали-

шилися праці, що мають значен-

ня й у наш час. Бо своєю само-

відданою і часто безкорисливою 

працею М.І. Пирогов перетворив 

хірургію на Науку з великої                

літери. 
Пам’ятник М.І. Пирогову у Вінниці 

http://6010.map.vn.ua/ 
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Натхнення 

https://lapkins.ru/dog/russkiy-toy-terer/ 

Автор: Лариса Малыхина  



13 

 

 

Бiблiотерапевт 2022 № 01 (88) 

Каждый из нас делится сво-

ими интересными историями с 

друзьями. А так как в моем окру-

жении присутствуете и вы, мои 

дорогие читатели, хочу поведать 

вам очередную историю из сво-

ей жизни. Это снова я — собачка 

по кличке Санта. 

Если верить примете «как 

Новый год встретишь, так его 

и проведешь», тогда основную 

его часть я буду наносить визиты 

и заводить новые знакомства. 

В нашем доме, по традиции, 

за час до встречи Нового года, 

Старый провожают дружным    

коллективом жильцов подъезда. 

Все собираются в складчину и, 

как полагается, празднуют с раз-

махом и весельем. Пользуясь 

моментом, что двери у всех на-

распашку, решила покинуть 

свою обитель и навестить под-

ружку из соседней квартиры, где 

живет изумительное создание 

шедеврального окраса по кличке 

Соня, цветовая гамма её шер-

стки превышает все допустимые 

нормы. Соня, хоть и кошка, но 

у нас с ней родственные души. 

Будь я котом, то непременно бы 

за ней приударила. Поэтому при 

первой возникшей возможности 

поздравить с праздником и пооб-

щаться решила использовать 

подходящий момент. Её семья 

всегда приветлива и ко мне хо-

рошо относится. Соня с радостью 

меня встретила, мы бодро совер-

шили променад по квартире, 

чуть перекусили, и я предложила 

встретить праздник на улице.  

 Мы раньше уже предприни-

мали попытку выгула без сопро-

вождения, решив никого не бес-

покоить по пустякам. В тот мо-

мент соседи заносили мебель 

и наличие в подъезде открытой 

двери дало нам возможность без 

проблем выбраться на улицу. Но 

стоило Соне оказаться на откры-

той местности, все пошло не по 

плану. Не совершавшая раннее 

уличные прогулки, она к свободе 

оказалась не готова и идти               

дальше категорически отказа-

лась. Но у меня-то цель была! 

Надо же было, именно в это 

время, возвращаться домой 

соседке Олечке, её всевидящее 

око определило мое местонахо-

ждение за 20 метров, о чем 

было незамедлительно доложено 

по телефону моей хозяйке. Лари-

са немедля выскочила на улицу 

и мне пришлось возвращаться.  

Но я все же успела намотать      

несколько кругов вокруг дома 

для разминки, а потом и еще па-

ру, прикинувшись слабослыша-

щей. Зря, что ли, на своих четы-

рех спускалась с пятого этажа. 

Так как ступеньки с мой рост,    

до этого мое схождение вниз 

ограничивалось исключительно 

ношением на руках. 

Вследствие всего случившего-

ся Соня оказалась под бдитель-

ным контролем в статусе плен-

ницы, поэтому от моего предло-

жения встретить праздник на ули-

це наотрез отказалась. Я не дер-

жала на нее обиду и отправилась 

одна. На этот раз вылазка оказа-

лась неудачной, дверь подъезда 

была заперта. После длительного 

схождения решила посидеть и 

перевести дыхание, подниматься 

назад на пятый этаж сил не было. 

Не знаю сколько бы длился мой 

отдых, но Лариса, наконец-то,  

заметила мое отсутствие и рину-

лась на поиски.  

Зная не по наслышке её 

в гневе, с перепуга заметалась 

в поисках укрытия. И тут, прямо 

по волшебству, открылась дверь 

в квартиру на первом этаже,   

куда я мигом прошмыгнула. 

О чем   думала, чем соображала 

в тот  момент? Дорогие друзья, 

это что-то с чем-то. Конечно, уже 

по запаху можно было опреде-

лить наличие в квартире предста-

вителей кошачьего мира, но та-

кого количества даже предста-

вить себе в страшном сне не  

могла. Ориентируясь в полной 

темноте по мигающим огонькам, 

я попала в одну из трех комнат, 

представляющую собой Дисней-

ленд в миниатюре и где все по-

добрано в  угоду кошачьему цар-

ству. В нашем парке аттрак-

ционов и то меньше. Посреди 

комнаты стоит огромная елка со 

сверкающими гирляндами, а под 

ней стоят блюда с разнообраз-

ными яствами, просто идеаль-

ный шведский стол. Я прямо   

залюбовалась, голова пошла кру-

гом и захотелось перекусить. Для 

выбора блюда решила обойти 

все, но тут заметила немигаю-

щие огни. Моментально сориен-

 Санта. Эпизод 10: новогодне-приключенческий 
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тировавшись на местности, 

определила не одну пару вылуп-

ленных на меня глазищ. Количе-

ство особей сосчитать не уда-

лось, но судя по наличию посуды, 

их минимум шесть. При движе-

нии в моем направлении 

я смогла трезво оценить ситуа-

цию и от страха чуть не упала 

в обморок. Холеные и откорм-

ленные, хвосты трубой, грудь    

коромыслом — вся эта братва 

стремилась познакомиться со 

мной поближе.  

От безысходности в поисках 

отступления начала вращаться 

вокруг своей оси с целью опре-

делить направление для бегства. 

Рассчитывая на фактор неожи-

данности и не теряя самооблада-

ния, я стремглав помчалась в 

направлении двери. Не хочется 

гадать, что бы произошло, ока-

жись она на замке, но мне не-

сказанно повезло. Я вырвалась 

из заточения, куда сама себя и 

определила. Длилось мое непро-

шенное вторжение какие-то ми-

нуты, но в памяти запечатлелось 

навечно. Я и не в такие передря-

ги попадала, и всегда выручали 

реакция и скорость. Но праздник 

продолжался, пора было возвра-

щаться домой и успокаивать   

Ларису.  

Но не тут-то было. В состоянии 

стресса начала восхождение на-

верх, кое-как взобралась на тре-

тий этаж. Слышу, как поднимают-

ся гости к новым жильцам. 

Я людей не боюсь, поэтому прод-

вигаюсь дальше. На вопрос: не 

их ли друзей я «потеряшка» 

и почему скитаюсь по подъезду, 

естественно, ответа они не дож-

дались. Затем со смехом пожури-

ли якобы моих невнимательных 

хозяев, подхватили меня на руки 

и занесли в очередную чужую 

квартиру. Вся большая компания 

продолжила праздновать в гости-

ной, а меня оставили в комнате 

с включенным телевизором и 

полной тарелкой еды. Освоив-

шись и осмотревшись по сторо-

нам, решилась на ознакомление 

с территорией, и вдруг услышала 

тихое повизгивание. С целью 

определения источника звука, с 

опаской после предшествующих 

событий, подкралась к месту 

неопознанного объекта за кухон-

ной дверью и учуяла определен-

но знакомый запах. Пленником 

оказался мой новый друг, с ко-

торым мы буквально пару дней 

назад познакомились на прогул-

ке и между нами возникла взаи-

мная симпатия. Мало того, что 

мы одного возраста, мы еще  

почти идентичны. Теперь я дога-

далась, что нас просто перепута-

ли. Но у меня сразу возник воп-

рос. Ладно, люди в обществен-

ных местах находятся в масках 

и не всегда могут узнать друг дру-

га, но как возможно не иденти-

фицировать своего питомца и 

забрать себе чужое счастье. А то, 

что являюсь счастьем для своей 

хозяйки, я не сомневаюсь. Что 

она будет без меня делать, как 

будет без меня обходиться? Зво-

нок не работает, слух периодиче-

ски подводит, а у меня уши как 

локаторы, улавливают малейший 

шорох, я по совместительству и 

звонок, и сторож, и подружка.  

А собачку зовут Фигаро, 

я смотрела смешной фильм 

с таким названием. Там герой  

Фигаро делал несколько дел сра-

зу и поспевал всюду. Мой зна-

комый тоже на прогулке мотался 

как угорелый, так что кличка ему 

подходит. В данный момент для 

общения со мной он захотел 

выбраться из кухни, для чего на-

чал интенсивно делать подкоп 

под дверью. Я бы с радостью по-

могла, но чужое имущество пор-

тить нельзя. Некоторые из гостей 

начали интересоваться, что там 

за звуки раздаются, а хозяин 

ответил, что это робот-пылесос по  

квартире километры накручи-

вает, работая с прошлого года. 

Так как мы с Ларисой дамы            

экономные, сразу перед глаза-

ми возникла платежка за свет 

с огромным количеством цифр. 

Это же сколько счетчик успеет 

намотать киловатт? А потом            

сообразила, что прошлый год 

был час назад и на душе стало 

спокойнее.  

Пока Фигаро зубами и лапами 

пытался устранить препятствие, 

я пошла смотреть телевизор и в 

очередной раз перекусить. Когда 

нервничаешь, кушать хочется 

больше. Скучать мне не приш-

лось, постоянно кто-нибудь из  

гостей меня навещал и угощал.  

Мне даже вздремнуть удалось, 

но сон мой прервал звонок 

в дверь. Оказалось, что Лариса 

начала поиски по квартирам, 

опрашивая всех соседей. Услы-

шав знакомый голос, я ринулась 

с громким лаем в сторону выхо-

да, оповещая о своем местона-

хождении, так как менять место 

проживания в ближайшее время 

я была не намерена. Моя хозяй-

ка в диком восторге попыталась 

меня подхватить, но ей не дали 

это сделать. Никто не поверил, 

что собака у них чужая и возвра-

щать меня никто не собирался. 

Никакие доказательства не при-

нимались. Лариса была одна, 

а их много. Быстро предугадав 

ход дальнейших событий, побе-

http://joyreactor.cc/post/2319376 
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жала к запертому Фигаро и нача-

ла отчаянно лаять. Фигаро ко 

мне присоединился сразу. Лай у 

него оказался отменный, уверен-

на, что нас слышали жители всех 

ближайших домов. Все находив-

шиеся гости, конечно, опешили. 

Но даже при выяснении ситуа-

ции со мной расставались без 

особого энтузиазма и желания. 

За время моего пребывания все 

ко мне привязались, и даже зна-

чительно поубавившийся запас 

еды для Фигаро, не мог стать 

причиной для сожаления. Хоро-

шо, что ещё не потребовали    

вознаграждение, а ведь могли. 

Конечно, кому такая красавица 

и умница не нужна. А что, я уже 

взрослая, пакости почти не          

делаю, стараюсь все свои дей-

ствия контролировать, а если нет 

таланта, включаю интуицию.  

Лариса от избытка чувств да-

же прослезилась, я тоже была 

несказанно рада возвращению 

в родные пенаты. Дома мы 

встречали Новый год весело и 

дружно, но после каждого оче-

редного тоста пришлось слушать 

лекции о правилах хорошего 

тона и проявлении большей бди-

тельности. Все упреки и настав-

ления в мой адрес я восприни-

мала без обид и разделяла её 

мнение. 

Так вышло, что непрошенной 

гостьей я побывала только 

в трехкомнатных квартирах и у 

меня было с чем сравнить нашу 

однушку. Там, бесспорно, прос-

торнее и больше места для раз-

влечений, вот бы где я дала жа-

ру! Но, как говорится, с милой 

и в шалаше рай, так что меня 

все устраивает. Да, меня никто 

не звал, но никто и не выгонял, 

так что мое самолюбие не заде-

то. А угощения мне все понрави-

лись, наелась до отвала на неде-

лю вперед. Теперь у Ларисы под 

особым контролем не только все 

мои передвижения, но и соблю-

дение жесткой диеты. Вот что 

значит продуктивно встретить 

Новый год! 

Но что-то мне подсказывает 

о возможности продолжения    

истории, ведь в голову уже стали 

закрадываться мысли, что не все 

квартиры мною визитированы 

и не всех я успела осчастливить 

своим появлением. Все мысли 

материальны, поэтому проща-

юсь с вами ненадолго. До новых 

встреч! 

Санта 

15 

Санта 



Хроніка подій Автор: Ольга Озеркіна 

Портрет Мольєра (роль Цезаря у трагедії Корнеля «Смерть Помпея», 1656. Художник Н. Міньяр 
http://rushist.com/index.php/literary-articles/3720-moler-zhan-batist-kratkaya-biografiya 



Його величність пан Мольєр 
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15 січня літературна і теат-

ральна спільнота світу святкує 

ювілей видатного французького 

драматурга, актора, засновника 

класичної комедії — Жана-Батіста 

Поклена Мольєра (1622–1673). 

Але у даному випадку варто гово-

рити навіть не про ювілей, а зна-

менну історичну дату: життя у 

пам’яті мільярдів людей протя-

гом 400 років — неабияке до-

сягнення, та коли мова заходить 

про таку масштабну постать як 

Мольєр, то розумієш, що будь-які 

слова безсилі навіть на фоні         

його чисельних талановитих 

послідовників. 

Майбутньому комедіографу 

пощастило народитися хоч і не 

в шляхетній, але у вельми впли-

вовій сім’ї: його батько, Жан По-

клен, був особистим шпалерни-

ком та камердинером самого 

Людовіка XIII. Завдяки королів-

ському впливу чоловік зумів дати 

синові гідну освіту у престижному 

Клермонському коледжі, сподіва-

ючись у подальшому побачити 

сина процвітаючим юристом. 

Але упертий Жан-Батіст вже від-

чув своє справжнє покликання 

та свідомо обирає невлашто-

ваність, мінливий успіх та мрії 

про славу — усе, що складає жит-

тя бродячого актора. На цьому 

терені юнаку, який тепер нази-

ває себе Мольєром (каміння) на 

противагу Поклену (фарфор), до-

ведеться здолати безліч переш-

код, пройти шлях від рядового 

актора у бродячій трупі до керів-

ника власного театру. Зрештою 

він удостоюється честі стати 

улюбленим комедіографом само-

го Людовіка XIV! Без заступ-

ництва «короля-сонце» Мольє-

рові не вдалося б відстояти цілу 

низку своїх комедій, а мабуть — 

і власне життя, бо нестримний 

гнів тих, хто потрапив у фокус 

мольєрівської сатири, був здатен 

знищити не тільки кар’єру. А смі-

явся драматург над багатьма: 

жінками, чоловіками, можно-

владцями, дворянами, міщана-

ми, духовенством... Під тиском 

церкви Мольєрові навіть дове-

лось суттєво переробити най-

відомішу свою комедію — знаме-

нитого «Тартюфа», інакше, п’єса 

так би й не з’явилась на паризь-

ких підмостках. Медикам теж не 

довелось оминути сатиричного 

жала драматурга: із п’єси у п’єсу 

персонажі з лікарським при-

наддям демонструють особисте 

ставлення Мольєра до вшанова-

ної професії. Лікарі — майже 

єдина на той час верства насе-

лення, критика якої нічим не   

погрожувала авторові, ось, чому 

він так часто звертався у своїх 

комедіях до теми медицини.    

Говорячи сучасною мовою, ста-

раннями Мольєра медичне ре-

месло було добряче пропіарено, 

хоч не обійшлося і без рент-

генівського просвічування. Вус-

тами одного зі своїх героїв дра-

матург говорить, що «осміює не 

лікарів, а смішні сторони меди-

цини». 

Спектаклі у паризькому театрі 

«Пале-Рояль» відвідували навіть 

монарші особи, але коли на 

сцені з’являвся пан Мольєр, ніко-

му в голову не приходило гадати, 

хто тут справжній король. Вдячна 

публіка нагородила свого кумира 

титулом «народний» драматург, 

бо з його приходом на сцені, де 

досі панували переважно вель-

можі та персонажі з античної 

міфології, нарешті з’являються 

звичайні герої з міського середо-

вища. За волею Мольєра прислу-

га, ремісники, судді, лікарі, 

торгівці набувають живих рис              

та активно впливають на події, 

що розгортаються на сцені. 

Мольєр як драматург і одно-

часно актор жив переживаннями 

своїх героїв, тому і не зміг уник-

нути долі одного з них. Важко 

хворий наприкінці життя, він пи-

ше комедію-балет «Удаваний 

хворий». ЇЇ головний герой, 

надмірно заклопотаний власним 

здоров’ям батько сімейства на 

ім’я Арган, перемірявши на собі 

усі відомі на той час хвороби, 

позбавляється зрештою страху 

смерті. В останній день свого 

життя Мольєр звично грав на 

сцені свого улюбленого персона-

жа. Відчувши раптом  приступ 

хвороби, чоловік продовжив гра-

ти як ні в чому не бувало. Таким 

чином він видав справжні симп-

томи за акторську гру, і глядачі 

сприйняли усе як треба, п’єсу 

було зіграно до кінця. Декілька 

часів потому знесилений Жан-

Батіст Мольєр пішов з життя. 

На жаль, ми не може оцінити    

масштаб його акторської обда-

рованості, бо віддаємо данину 

пошани перш за все блискучому 

комедіографові. Але, судячи з 

того, як трепетно Мольєр ста-

вився до своєї роботи у театрі, 

ми можемо бути впевнені:         

17 лютого 1673 року світ втра-

тив дійсно великого актора! 

До нашого часу дійшло трид-

цять три п’єси, написані 

Мольєром. Найвідоміші з них: 

«Тартюф», «Лікар мимоволі», 

«Міщанин-шляхтич», «Удаваний 

хворий» «Школа дружин», «Шлюб 

з примусу», «Дон Жуан». Ще вісім 

п’єс, на жаль, не збереглися. 

Тож, кожному з нас варто від-

кинути будь-які упередження             

та знайти час для того, щоб                   

ближче познайомитися з твор-  

чістю чудового французького  

комедіографа Жана -Батіста 

Мольєра, бо ніколи не пізно     

долучитись до вершини театраль-

ної майстерності — мистецтва 

комедії!        
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Ж. Б. Мольєр «Міщанин-шляхтич». 

Художник Л. Нижній 



Волошину Валентину! 
Ісаєву Лілію! 

Козачок Оксану! 
Попову Людмилу! 

Вітаємо співробітників Наукової бібліотеки   
з ювілеєм та днем народження 

у січні! 
Нєговєлову Оксану! 



Анонс 
Книжкова виставка (традиційна): 

 

«Небесна сотня: ціна свободи» 

(до Дня героїв Небесної сотні) – з 20 лютого 

 

Місце експозиції: Абонемент наукової літератури з читальною залою 

(проспект Науки 4, корпус «Б») 

 

 

 

 

Віртуальні виставки: 
 

«Нове у медсестринстві: по сторінках українських періодичних видань» – лютий 

 

 

«145-річчя кафедри хірургії № 1» – лютий   
 

 

«Вірний своїм переконанням» 

(125 років від дня народження Є. Маланюка, українського поета) – з 1 лютого 
 

 

«Майстер поетичної алегорії» 

(210 років від дня народження Є. Маланюка, українського письменника) – з 2 лютого 
 

 

«Бєллін Емілій Федорович (15.02.1852−29.04.1902)» 

(до 170-річчя з дня народження громадського діяча, доктора медицини, 

приват-доцента кафедри судової медицини медичного факультету 

Імператорського Харківського університету) – з 15 лютого 
 

 

Віртуальні виставки розміщені на сайті НБ ХНМУ 

http://libr.knmu.edu.ua/ 

http://libr.knmu.edu.ua/
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