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Андрій Обжут (Andrzej Obrzut, 
02.02.1854 – 29.09.1910) − професор 
медицини в Празі і Львові, учень за-
сновника чехословацької школи пато-
логоанатомів Ярослава Глави. Наро-
дився 2 лютого 1854 року в м. Сьолкові 
Грибівського повіту (Powiat grybowski) 
в родині селянина Йосипа. Закінчив 
гімназію в Новому Сончі (польск. 
Nowy Sącz). У 1875−1881 роках навчав-
ся на медичному факультеті Ягелонсь-
кого університету та отримав диплом 
доктора медицини. У 1881−1883 роках 
працював військовим лікарем у Празі 
й одночасно спеціалізувався з патоло-
гічної анатомії в австрійського пато-
лога професора Кіарі (Chiariego). Саме 
він через кілька років по тому опу-
блікував статтю, в якій представив ряд 
випадків вад розвитку і запропонував 

свою теорію формування гідроцефалії 
у хворих. У 1887 році Х. Кіарі опубліку-
вав класичну монографію на цю тему. 
На сьогодні відомо про «мальфор-
мацію Кіарі» – опущення мигдаликів 
мозочка у великий потиличний отвір 
зі здавленням довгастого мозку. У тяж-
ких випадках (мальформації Кіарі) 
знаходять також гідроцефалію, сирин-
гомієлію та менінгомієлоцеле. 

У 1883−1887 роках Андрій Об-
жут працював асистентом у профе-
сора Ярослава Глави (Jaroslav Hlava, 
07.051855  – 31.10.1924) на кафедрі 
патологічної анатомії Карлового 
університету в  Празі. У 1887 році за-
хистив докторську дисертацію «Про 
участь крові у  виникненні запаль-
ного процесу». Стипендія, отрима-
на у  1889−1891  роках, уможливила 
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йому подальшу спеціалізацію 
у  професорів Ф.  Реклінгхаузена 
в  Страсбурзі та  А.  Корнела в  Па-
рижі. В 1891−1896 роках А.  Об-
жут  – професор кафедри пато-
логічної анатомії університету 
в  Празі. В  1896  році він прийняв 
пропозицію Ярослава Глави ор-
ганізувати кафедру патологічної 
анатомії у Львівському універси-
теті Яна Казимижа. Того ж року 
молодий доктор медицини з євро-
пейською медичною освітою Ан-
дрій Обжут прибув до Львівського 
університету. 

Кафедра патологічної анатомії 
медичного факультету розпочала 
своє навчальне і наукове життя 
в унікальному триповерховому па-
тологоанатомічному корпусі (архі-
тектор – Йозеф Браунзайс) з двома 
лекційними аудиторіями, чотирма 
секційними залами (один – з ам-
фітеатром), великою патогісто-
логічною лабораторією, великим 
музейним залом, учбовими кімна-
тами, кабінетами для прозекторів 
і  викладачів. Потрібно наголоси-
ти, що 2017 рік – це рік 180-літ-
нього ювілею Йозефа Браунзайса 
(1837−1915) – архітектора, жит-
тєвий і творчий шлях якого тісно 
переплетений з історією Львова. 
Його праця є зразком прогресивної 
архітектурної думки, реалізованої 
у численних будівлях, призначених 
для навчальних, наукових і медич-
них закладів. Перлиною творчості 

архітектора по праву вважається 
архітектурний ансамбль медично-
го факультету Львівського універ-
ситету (вул. Пекарська, 52), який 
9 вересня 1894 року було урочисто 
відкрито. Проте ця споруда є не 
лише шедевром серед навчальних 
будівель міста, а також гордістю 
для численних поколінь та нау-
ковців. Архітектурний ансамбль 
Й.  Браунзайса залишається істо-
ричною цінністю, яку необхідно 
зберегти для нащадків.

Дев’ятого грудня 1896 року 
в лекційній аудиторії доктором 
медицини, професором Андрієм 
Обжутом була прочитана перша 
лекція «Про значення патологічної 
анатомії для медичної освіти» сту-
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дентам 3-го курсу медичного факуль-
тету Львівського університету. В той 
же день, після лекції професор зробив 
першу (на кафедрі) показову автопсію 
і  склав протокол патологоанатомічно-
го дослідження секційного випадку. 
Він донині зберігається в архіві «Му-
зею хвороб людини»! Штат кафедри 
складали професор А. Обжут, аси-
стенти Р.  Кучера і Й. Кжишковський, 
два лаборанти та один препаратор. 
У  1904  році до  штату увійшов лікар 
В.Ф. Новицький. В організації навчан-
ня, у встановлені кафедри патологічної 
анатомії, у  початкових наукових до-
слідженнях орієнтувалися на ідеї кафе-
дри професора Я. Глави, на принципи 
і методи чеської школи патологоана-
томів [1, 2, 4, 5]. 

Одночасно з організацією кафе-
дри А. Обжут заснував Музей хвороб 
людини Львівського університету. 

Стенд кафедри патологічної анатомії та судової медицини 
про першого її керівника професора Андрія Обжута

Підручник з патологічної  
анатомії  Dr. Jaroslav 
Hlava, Dr. Ondrej Obrzut 
«Patologicka anatomie a 
bakteriologie» (Praha 1894, 
799 сторінок)
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Перші експонати були привезені 
ним із  Карлового університету 
з Праги, все це стало початком нау-
кового життя – тепер одного з най-
старіших патологоанатомічних 
закладів України. В  університеті 
вчений-патологоанатом працював 
до 1910 року, а точніше − до остан-
ніх днів свого життя. Заснований 
А. Обжутом «Архів патологоана-
томічних розтинів» зберігається 
донині і весь час доповнюється. 
Зараз в Архіві налічується 89 тисяч 
протоколів (за 120 років).

Андрій Обжут завжди наго-
лошував студентам і лікарям: 
«…  чим глибші знання з патоло-
гічної анатомії − тим більше впев-
неності в  діагностиці, тим кращі 
індивідуалізація і раціональне 
лікування і  врешті-решт – пра-
вильний, грамотний і конкретний 
епікриз» («O  znaczeniu anatomii 
patologicznej w naukach lekarskich» 
Przegl. Lek. 1897 (Про значення па-
тологічної анатомії для медичної 
науки).

Наукові здобутки А. Обжута 
узагальнено в публікаціях, виданих 
німецькою, польською, французь-
кою, чеською мовами: «O komórkach 
olbrzymich w naciekach zapalnych 
i w niektórych nowotworach», Przegl. 
Lek. 1887 (Про гігантські клітини 
у запальних інфільтратах і деяких 
пухлинах); «Pneumonia caseosa», 
Praha 1887 (Казеозна пневмонія); 
«Przyczynek do  histologii choroby 

Brighta», Przegl. Lek. 1888 (Про гісто-
логію хвороби Брайта); «O zapaleniu 
nerek wybroczynowym i znaczeniu 
wybroczyn w miąższu nerek» Przegl. 
Lek. 1888 (Про геморагічне запа-
лення нирок і значення геморагій 
в нирковій паренхімі); «Nouvelles 
recherches sur la pathogenie de 
glomerulonephrite» Arch. Med. 1889 
(Нове дослідження про патоге-
нез гломерулонефриту); «O  udziale 
krwi w  powstawaniu produktów 
zapalnych», Przegl. Lek. 1890, 1891 
(Про участь крові у  виникнен-
ні запального процесу). Зокрема, 
у  статті «Przycsynek do  histologii 
zapaleń klębkov malpighiego 
(glomerulonephritis)» (До гістології 
запалення мальпігієвого клубочка 

(glomerulonephritis)), представленій 
у 1888 році в часописі Ягелонського 
університету, Андрій Обжут під-
німає проблему структурних змін 
клубочків і  морфологічної  діагно-
стики гломерулонефриту. Це була 
і є основною проблемою клінічної 
нефрології, найчастішою причи-
ною розвитку хронічної ниркової 
недостатності. Саме хворі на гломе-
рулонефрит і сьогодні становлять 
основний контингент відділень 
хронічного гемодіалізу та транс-
плантації нирок.

А. Обжут – організатор і учас-
ник V та VІ з’їздів лікарів Польщі. 
17−22  липня 1888 року у Львові 
відбувся V з’їзд лікарів і науковців 

Проф. Наполеон-Ян Ґонсьоровський 
(28.06. 1876, Львів – 27.06. 1941, Львів)
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природничого напряму. На з’їзді А. Обжут висту-
пив з доповіддю «Про геморагічне запалення ни-
рок і значення геморагій в  нирковій паренхімі». 
А вже VІ з’їзд (16−20 липня 1891 року) польських 
лікарів і природознавців, який пройшов у Кракові, 
запам’ятався фахівцям новими досягненнями Ан-
дрія Обжута – він представив результати нових па-
тогістологічних досліджень хвороб нирок («Nowe 
dane o histologii amyloidu degeneracji» − Нові дані 
про гістологію амілоїдного переродження), які 
викликали дискусію широкої аудиторії польських 
лікарів і природознавців.

Сумісно зі своїм учителем професором Ярос-
лавом Главою опублікував двотомний підруч-
ник з  патологічної анатомії «Patologicka anatomie 
a  bakteriologie» (Praha 1894, 2-е видання 1902, 
799 сторінок) [3]. 

Завдяки своїй особливій індивідуальності 
і  значним науковим досягненням професор 
А. Обжут сформував у Львові свою наукову шко-
лу. Так, професор Наполеон-Ян Ґонсьоровський 
(28.06.1876, Львів – 27.06. 1941, Львів) вивчав скле-
рому, правець, дизентерію, холеру, у 1902 році за-
снував гістомікробіологічну лабораторію і згодом 
організував й очолив кафедру мікробіології 

Юзеф-Антоній Марковський (29.10. 1874, 
Львів  − 29.05. 1947, м. Домрова-Тарновська, нині 
Малопольське воєводство, Польща)  − анатом, 
професор (1913), дійсний член Краківської АН 
(1930). Закінчив Львівський університет (1900), 
де відтоді й  працював з перервами: 1913−1920 
та  1922−1944  – організував мікро-, макро- та 
рентґенофотометричну лабораторію. Організу-
вав і очолив кафедру нормальної і  топографіч-
ної анатомії, 1920  − декан медичного факульте-
ту; 1920−1922  − професор кафедри нормальної 
анатомії Познанського університету, де заснував 

анатомічний музей. Брав участь у  роботі служ-
би Червоного хреста у  Львові. Вивчав анатомію 
і фізіологію центральної нервової системи (ЦНС) 
та серцево-судинної системи. Описав гістогенез 
твердої мозкової оболонки, розвиток і  будову її 
артеріального та венозного русел. Досліджував 
токсичний вплив нікотину на  діяльність серце-
во-судинної і дихальної систем.

Резюмуючи короткий історичний огляд за-
снування кафедри патологічної анатомії, згадай-
мо слова видатного українського поета Максима 
Рильського: «Хто не знає свого минулого, той не 
вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних 
людей, той сам не годен пошани». 

І сьогодні, коли кафедра патологічної анатомії 
та судової медицини Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицько-
го святкує своє 120-річчя, ми схиляємо голови 
перед видатними науковцями – її  засновниками, 
прекрасними педагогами і дослідниками і про-
довжуємо писати про історію, традиції якісного 
викладання, союзу освіти, науки і практики, між-
народного визнання, постійного вдосконалення 
підготовки фахівців відповідно до вимог сучасно-
го суспільства.
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