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Чимало вінничан є славою та гордістю нашого краю,
України та світу, серед яких особливо яскраво зоріють
імена лікарів та медиків-науковців, бо висока місія на
них покладена: лікувати, рятувати найдорожче - людсь-
ке життя. Цікавою постаттю у когорті подвижників ме-
дичної науки та практики є наш земляк, доктор медици-
ни І. Д. Купріянов, матеріали про якого нещодавно вда-
лося розшукати.

Іполит Дмитрович Купріянов, військовий лікар і нау-
ковець, народився в 1854 р. у м. Вінниця. За походжен-
ням дворянин.  Закінчив гімназію в м.  Ковно (нині м.Ка-
унас, Литва); у 1878 р. - медичний факультет Імпера-
торського Московського університету і того самого року
розпочав службу у військовому відомстві.

З 1882 р. служив старшим лікарем лазарету Ішимсь-
кої конвойної команди, у 1883 р. був переведений на
посаду старшого лікаря в  6-й Західно-Сибірський
лінійний батальйон, який розташовувався у м. Вірний
Семиріченської області (нині м. Алмати, Казахстан).
Матеріали досліджень (обстежував у Санкт-Петербурзі
вихованців фельдшерської школи, Маріїнського притулку
та ін. осіб; у м. Вірний - призовників і солдат строкової
служби батальйону, понад 500 осіб) лягли в основу його
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ме-
дицини "О росте нижних чинов во время прохождения
службы, об отношении веса к различным измерениям
человеческого тела и о значении веса, как критерия
годности новобранцев к военной службе" [4]. Дисерта-
ція зберігається у фонді Наукової бібліотеки ВНМУ ім.
М. І. Пирогова.

"Для измерения роста мной был заказан станок на
подобие существующих в воинских присутствиях, причем,
к выдвигающемуся стержню с делениями на вершки и
восьмые доли вершка приделана сверху горизонталь-
ная доска, которая опускается на голову исследуемого.
Внизу устроена деревянная площадка, на которую без
обуви становится исследуемый. Измерения груди про-
водились тесьмой по инструкции … Вес измерялся на
десятичных весах без одежды. Цифры, полученные в
виде вершков и фунтов переводились потом на санти-
метры и килограммы" [4].

Дисертація містить численні таблиці, зокрема, таб-
лицю мінімальної ваги, якою можна було користувати-
ся як одним із критерієм визначення придатності ново-
бранців до військової служби. Проте автор не вважав
цей спосіб абсолютно правильним: не завжди цілком
точно можна визначити об'єм і вагу конкретної людини;

слід було б, на його думку, збільшити кількість обсте-
жень (визначення дійсної ваги) здорових новобранців і
хворих в шпиталях і лазаретах. Та й метою його дисерта-
ційної праці було лише віднайти спосіб визначення нор-
мальної і мінімальної ваги. Працюючи над дисертацією,
звертався за порадами до А. І. Таренецкого, професора
Імператорської військово-медичної академії, основопо-
ложника антропологічного напрямку в анатомії [4].

У 1889 р. підвищував кваліфікацію в Імператорській
медико-хірургічній академії у м. Вільно (нині м. Вільнюс,
Литва). У 1890 р. склав іспити на ступінь доктора меди-
цини. Пізніше служив старшим ординатором, головним
лікарем Омського військового шпиталю. З 1906 р. -
дійсний статський радник [7].

Іполит Дмитрович був членом різноманітних медич-

Рис. 1. Титульна сторінка  дисертації  І. Д. Купріянова на ступінь
доктора медицини.  З фонду Наукової бібліотеки ВНМУ
ім. М.І. Пирогова
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них комісій, працював викладачем в Омській цент-
ральній фельдшерській школі. Активний діяч Омського
медичного товариства, він виступав з численними нау-
ковими повідомленнями на його засіданнях [3].

У 1894 р. лікар побував у закордонному відрядженні
в Німеччині. Саме того року німецький лікар, бактеріо-
лог і біохімік Пауль Ерліх успішно застосував удоскона-
лену ним протидифтерійну сироватку Берінга на 220
хворих дітях. Повернувшись з відрядження І. Д. Купрія-
нов запропонував створити лабораторію з виготовлен-
ня протидифтерійної сироватки при Омському медич-
ному товаристві. Необхідне обладнання він привіз з
Пастерівського інституту, перебуваючи у відрядженні у
Франції [3]. З весни 1895 р. у бактеріологічному відділенні
створеної лабораторії розпочали виготовляти проти-
дифтерійну сироватку для Омська й інших міст Степо-
вого краю, а згодом і лікувати нею дифтерію. Про зна-
чення цієї лабораторії було докладено в Комітеті
міністрів, на що імператор зауважив: "Благодатная
мера". Лабораторія існувала до 1898 р., доки сироватку

стали отримувати з Томська і Самари [5].
Іполит Дмитрович цікавився також питаннями оф-

тальмології. Відомі його наукові праці: "К вопросу об
остроте зрения в войсках" (1887; опублікована в прото-
колах Омського медичного товариства за 1887 р.), "Опе-
рация катаракты, осложненная Synechia posterior и
iridectomia с оптической целью при leucoma adhaerens"
("Русская медицина", 1889) [4].

Цікаво й те, що І. Д. Купріянов у кінці 19 ст. був режи-
сером Омського драматичного товариства, яке зроби-
ло вагомий внесок у становлення й розвиток театраль-
ного мистецтва в місті [1].  Листувався з Южиним Олек-
сандром Івановичем (справжнє прізвище Сумбатов,
князь; 1857-1927), артистом, драматургом, директором
Малого театру (м. Москва) [6]. Упродовж 1904-1905 рр. і
1907 р. - січень 1913 р. І. Д. Купріянов був уповноваже-
ним ради російського театрального товариства в Омсь-
ку, створенного ще у 1886 р. [1].

Трагічно загинув у січні 1913 р. [2].
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