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САДІВНИЧИЙ В.О.

СТЕПАН КОРШУН: РЕДАКТОР ГАЗЕТИ

Простежуються редакторська і видавнича діяльність Степана
Васильовича Коршуна - доктора медицини, професора-бактеріолога, ректора
Харківського медичного інституту, відомого у Європі мікробіолога й
імунолога; з’ясовуються окремі деталі життєвого і творчого шляху.
Аналізується його робота як редактора спеціалізованого газетного видання
медичного спрямування “Сезонный листок Славянских минеральных вод”;
розглядаються генеза, типоформуючі ознаки, специфіка функціонування,
тематика видання.

Актуальність теми викликана необхідністю дослідження творчого
доробку діячів науки, які сприяли розвиткові вітчизняного інформаційного
простору.

Мета дослідження: увести до наукового обігу редакторську діяльність
відомого у Європі мікробіолога й імунолога Степана Коршуна та визначити
її місце в контексті національного інформаційного простору початку ХХ ст.
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Об’єктом дослідження є особа Степана Коршуна як науковця й
редактора вітчизняної медичної преси, його інтелектуальна діяльність через
призму особистісних особливостей, специфіки суспільного середовища.
Предмет дослідження - діяльність науковця в царині становлення медичної
преси початку ХХ ст.

Історіографія персоналії Степана Коршуна досить розлога. Писали чи
побіжно згадували про нього автори енциклопедичних і бібліографічних
статей, розлогих і тезисних наукових повідомлень, науково-популярних книг
і публіцистичних матеріалів: Ю.Берегова, Ю.Волянський, Р.Галушка,
Л.Глазунова, К.Васильєв, С.Дяченко, А.Зарицький, В.Лісовий, І.Михайлин,
В.Нікітін, П.Петров, З.Петрова, Ж.Перцева, П.Петрюк, Я.Рапопорт,
І.Стародубцева, М.Сура, Д.Хорош, І.Чернобров, І.Шуйський та ін. О.Чельний
написав про вченого книгу “Микробиолог Степан Васильевич Коршун:
судьба ученого и “дело микробиологов” [8].

Практично всі ці та інші джерела подають однакову, за деякими
винятками, біографію Степана Коршуна, базуючись на спогадах самого
вченого [3]. Дозволимо собі нагадати основні віхи його життя. Народився 6
(18) вересня 1868 р. у Глухові, в козацькій родині. Навчався в Елатомській
гімназії Тамбовської губернії та 2-й Харківській гімназії, на медичному
факультеті Харківського університету. Студентом брав участь у загонах по
боротьбі з інфекціями, завідував холерним бараком у місті Слов’янськ.
Диплом із відзнакою отримав у 1893 р. За поданням професора
О.Х.Кузнєцова призначений ординатором шпитальної терапевтичної клініки
університету.

Подальше життя та діяльність Степана Коршуна свідчать, що терапія
його не привабила. У 1894-1895 рр. вивчав бактеріологію під керівництвом
В.К.Високовича в Бактеріологічному інституті Харківського медичного
товариства (ХМТ), з вересня 1895 р. - асистент закладу. За його участю у
1895 р. уперше в Європі організовано виробництво протидифтерійної
сироватки на бактеріологічній станції при ХМТ. За обсягом виробленої
сироватки інститут у 1911 р. вийшов на перше місце в Європі та друге у світі
(після Нью-Йоркського товариства).

Роботу в інституті Степан Коршун поєднував із викладацькою
діяльністю в університеті, займаючись зі студентами практичним курсом
бактеріології. У 1901-1902 рр. перебував у закордонному відрядженні,
працював у лабораторіях професора Еммеріха у Мюнхені та у майбутнього
Нобелівського лауреата професора Ерліха у Франкфурті-на-Майні. Після
повернення захистив дисертацію на ступінь доктора медицини (1903).

У 1906 р. як приват-доцент Харківського університету відряджений за
кордон для підготовки до професорського звання: працював у гігієнічних
лабораторіях Німеччини та Пастерівському інституті в Парижі.

Протягом 1908-1910 рр. разом із В.І.Недригайловим завідував
Бактеріологічним інститутом. Після затвердження екстраординарним
професором та завідувачем кафедри гігієни Імператорського харківського
університету (1910) відмовився від посади завідувача Бактеріологічного
інституту, залишившись там консультантом. На кафедрі працював до 1917 р.
У цей час проводив активну наукову та організаторську роботу в
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Бактеріологічному інституті та ХМТ. Тісно співпрацював і підтримував
товариські стосунки з професором О.Х.Кузнєцовим.

Олександр Харитонович Кузнєцов (1838-1910) - випускник медичного
факультету Харківського університету. Доктор медицини. Очолював
госпітальну клініку Харківського університету, кафедру терапії, а також
Харківський шаховий клуб. Вважається одним із засновником Харківської
терапевтичної школи. Активний діяч Харківського медичного товариства.

Окрім розвитку медицини клінічної та профілактичної, ХМТ займалося
питаннями бальнеології, зокрема вивченням лікувальних властивостей
Слов’янських мінеральних озер. Саме Товариство в 1888 р. ініціювало
створення “Общества пособия недостающим больным, лечившимся на
Славянских минеральных водах” [6].

Історія курорту в Слов’янську починається із 1832 р., коли штабс-лікар
Олексій Яковлєв із групою солдат Чугуївського шпиталю прибув до
Слов’янська, на південному березі озера Ріпного розгорнув палатки для
хворих і почав лікувати їх спершу озерною водою, а потім грязями. Результат
виявився настільки вражаючим, що наступного року на березі озера
побудували приміщення для кип’ятіння води та площадку для намазування
грязями. У 1838-му на озері влаштували купальні, з часом відкрили лікарню
як відділення Чугуївського військового шпиталю на 200 місць. У 1852 р.
спорудили бальнеологічний заклад для цивільних осіб.

Потужний розвиток курорту розпочинається з 1876 р., коли він
перейшов у підпорядкування міста й було створено управління
Слов’янськими мінеральними водами. За сезон, який тривав із 15 травня
до 25 серпня, тут лікувалося до 500 осіб.

Лікарями-директорами курорту працювали професори медичного
факультету Харківського університету: В.Косовський, С.Костюрін,
В.Скрильников, О.Кузнєцов, С.Залеський та ін.

Для інформаційного забезпечення відпочивальників, популяризації
курорту керівництво закладу заснувало газету “Сезонный листок Славянских
минеральных вод”, перший номер якої вийшов у травні 1889 р.

У першому номері газети видавці вказували, що вона складатиметься
з трьох основних відділів: наукового, загального, довідкового.
Подаватимуться також рубрики “Оголошення”, “Вісті та чутки”. Перший -
науковий - відводився під матеріали щодо складу та властивостей
Слов’янських мінеральних вод, їх порівняння з вітчизняними та
закордонними; опис і форми хвороб, які лікуються водами; історія, розвиток
і сучасний стан місцевого водолікування; покращення й недоліки в організації
лікування; нові хімічні дослідження мінеральних вод; результати лікування;
метеорологічні та бальнеологічні дослідження. Другий відділ - загальний -
це переважно телеграми Російського Телеграфного Агентства; внутрішнє
життя курорту; річні звіти Слов’янського бальнеологічного товариства;
розповіді про розважальні та благочинні заходи тощо. У довідковому відділі
- повідомлення управління водами; вказівник квартир; списки прибулих на
води і списки лікарів.

Переважно щорік видавалося 15 номерів. Однак у 1903-му та 1909-
1911-му світ побачило 14 чисел газети, у 1906-му, 1907-му, 1914-му - 11, у
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1915-му - 9, 1916-му - 5. У перші роки зазначався лише видавець - управління
Слов’янських мінеральних вод. Пізніше газету різночасово редагували:
В.Т.Скрильников (1894); О.Х.Кузнєцов, заслужений професор
Імператорського Харківського університету (1901-1902, 1907-1910);
С.І.Залеський (1903-1906); Л.В.Фолькман, лікар (1910); В.М.Косовський, д-
р медицини (1914-1915).

Степан Коршун лікарем-директором курорту і редактором газети
“Сезонный листок Славянских минеральных вод” працював у 1911-1913 та
1916 роках.

Курортний сезон на Слов’янських мінеральних водах відкривався 15
травня, і саме тоді виходив у світ перший номер газети. Традиційно в ньому
вміщувався матеріал про місто Слов’янськ та його мінеральні води.

Основну когорту читачів видання можна поділити на дві категорії.
Перша - лікарі, які працювали на курорті; друга - особи, які прибули на
відпочинок.

Кожен номер, який приурочувався відкриттю курортного сезону,
вміщував списки практикуючих лікарів із зазначенням місця і годин прийому,
хвороб, за якими вони практикують, професійний рівень. Основна увага
акцентувалася на професорах і приват-доцентах Імператорського
Харківського університету. У різні роки на курорті практикували професори
та доценти: П.Барашевич, Л.Гіршман, М.Ломиковський, М.Миронов,
М.Пономарів, Ю.Пенський, Я.Толочинов, М.Трахтенберг та ін.

Уміщувалися списки відпочивальників, які придбали сезонні
абонементи. Списки показують лише географію приїжджих (Харків, Луганськ,
Полтава, Таганрог, Київ, Петербург, Курськ, Суми, Ташкент, Юзівка, Ростов,
Нахічевані, Ромни, Тула, Москва, Охтирка, Чугуїв, Новий Оскол, Мелітополь,
Чарджуй, Юзівка та ін. міста), не вказуючи їхнього соціального статусу.
Зустрічаються прізвища, відомі й дотепер: Олександр Амфітеатров, Наталя
Кричевська, Марко Кропивницький, Федір Меркулов, Ольга Самойлович,
Пантелеймон Таранов.

Саме з газет за різні роки дізнаємося, що Слов’янський курорт
відвідували Ф.Тютчев, А.Чехов, І.Бунін, М.Горький, М.Цвєтаєва, Чайка
Дніпрова, І.Рєпін, В.Зарубін та ін. Перед відпочивальниками виступали
драматичні трупи Є.Боярської, М.Ізвольського, М.Кропивницького, балетна
- М.Петіпа, оркестри Варшавської і Петербурзької консерваторій, солісти
Великої Московської опери, англійського цирку, ін.

Закономірно - переважна кількість інформації, уміщеної на сторінках
видання, орієнтувалася саме на відпочивальників. У першу чергу це
повідомлення, що стосувалися організації роботи курорту: лікувальні послуги
(ванни із мінеральних солей, ванни із мінеральної грязі, ванни електричні,
душі з мінеральної та прісної води, кумис, гімнастика, інше); ціни на ванни,
душі та інші послуги; правила для тих, хто користується Слов’янськими
мінеральними водами; адреси готелів і вільних квартир; розклад руху поїздів,
прізвища начальника залізничної станції та поштового відділення, інша
інформація.

Друкувався перелік хвороб, при яких Слов’янські води застосовуються
“с испытанной пользой”: золотуха в різних її формах; спадковий і третинний
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сифіліс; подагра; загальне ожиріння; хронічні катари носа, гортані, бронхів;
параліч після апоплексичного удару; стражданнях як центральної, так і
периферійної нервових систем; жіночі хвороби; хронічні язви шкіри;
білокрів’я; хвороби печінки; виснаження після тяжких хвороб і операцій;
хронічні отруєння ртуттю, міддю, свинцем та ін.

У кожному випуску подавалася реклама. Зокрема: “Вино Сан-Рафаель.
Пропонується як тонічне, зміцнююче і таке, що сприяє травленню”;
“Азовсько-Донський комерційний банк. Відділення в Слов’янську”;
“Слов’янський міський громадський банк”; “Сільськогосподарська і кустарно-
промислова ярмаркова виставка з 8 до 20 вересня 1901 р., м. Слов’янськ
Ізюмського повіту, Харківської губернії”; “Друкарня Котлярова в м. Слов’янськ.
Прийом замовлень на друкування”; “При Слов’янських мінеральних водах
поблизу Грессерівського парку вигідно продається дача”; “Учитель
гімнастики, який закінчив Празьку гімнастичну академію, дає уроки для
дорослих і хворих”; “Акушерка-масажистка (12 років практики) приймає
хворих”; “Театр і музика. Афіша”.

Розповсюджувалася газета двома способами: передплата, що на сезон
складала 1 крб., та продаж окремих номерів по 5 коп.

Тиражувалося видання в Слов’янській друкарні Котлярова на вул.
Харківській, приватний будинок.

Окрім редакторської роботи в газеті “Сезонный листок Славянских
минеральных вод”, Степан Коршун редагував відділи бактеріології в журналах
“Врачебное дело” (1918) та “Профилактическая медицина” (1922), наукові
збірники “Дифтерия и скарлатина” (1925), “Сборник статей по
микробиологии, посвященный светлой памяти профессора П.И.Шатилова”
(1922), був співредактором відділу бальнеологія, внутрішні хвороби,
курортологія, радіо-рентгенологія, туберкульоз, фізіотерапія, ендокринологія
“Большой медицинской энциклопедии”, яка почала видаватись у 1928 р.
під редакцією проф. М.Семашко.

Загалом наукова, організаторська, редакторська робота Степана
Коршуна вражає своїми масштабами, широтою, умінням завершувати
розпочате. Саме звідси, з різноманітності діяльності, і широка мережа
публікацій про нього. Однак дещо різнопоглядним є опис діяльності відомого
у Європі вченого після революції 1917 р. Спершу Степан Коршун належав
до прибічників конструктивного діалогу з владою. На початку 1919 р.
завідував санітарною секцією НКОЗ УСРР. Під час громадянської війни
“служив у армії А.І.Денікіна консультантом із заразних хвороб при Головному
начальникові санчастини” [2]. Працював професором Кубанського
університету. В травні-жовтні 1922 р. очолював Харківський медичний
інститут. У 1923 р. переїхав до Москви, працював директором Інституту
інфекційних хвороб ім. І.І.Мечникова. Пізніше знову повернувся до Харкова.
13 серпня 1930 р. заарештований органами ОДПУ, звинувачений у
шкідницькій роботі, визнаний головним ідеологом “антирадянської організації
мікробіологів”.

У книзі “На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года” Я.Рапопорт пише:
“Наші вчені стали жертвою активної вірулентної діяльності органів ДПУ-
МДБ, які почасти косили радянську науку із силою та ефективністю, котрій
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могла б позаздрити найтяжча та наймасовіша інфекція. Характерною була й
вибірковість об’єктів їх активності в різні періоди, як і при деяких інфекційних
епідемічних хворобах. Ця вибірковість торкнулась і мікробіологів, і першою її
жертвою за хронологією потрібно назвати Інститут ім. І.Мечникова  на чолі
з його керівником, визначним ученим-мікробіологом  С.В.Коршуном. У 1930
році він і ряд співробітників цього інституту були арештовані. Декотрі з них
вийшли із ув’язнення, С.В.Коршун не повернувся, загинув там” [5].

Полковник юстиції В’ячеслав Звягінцев щодо арешту пише: “Існує
версія, згідно з якою арешти по терміново сфальсифікованих справах
розпочалися після відмови Степана Васильовича Коршуна, Осипа
Григоровича Біргера, автора першого радянського практикуму з мікробіології,
та інших учених цього профілю, від офіційної пропозиції взяти участь у
розробці засобів ведення бактеріологічної війни” [2].

Не з’ясованими залишаються й обставини смерті Степана Коршуна.
Дослідниця його життя та діяльності З.Петрова констатує: “він загинув,
знищений бездушною машиною репресій” [4, 130]. Автор із Москви М.Сура
пише: “професор С.В.Коршун, учень І.І.Мечникова, покінчив життя
самогубством у тюрмі в 1931 році” [7]. Життя, віддане науці, обірвала
політика.

У листопаді 2011 р. на подвір’ї харківського Науково-дослідного
інституту мікробіології та імунології імені Іллі Мечникова заклали перший
камінь на місці майбутнього меморіалу репресованим мікробіологам. До
меморіального комплексу, як повідомляє газета “День”, входитимуть
пам’ятники професору Степану Коршуну та академіку Володимиру Жданову,
які в різні роки керували цією науковою установою [1].

Підсумовуючи, варто зауважити, що наукова новизна одержаних
результатів полягає у постановці та розробці проблеми видання медичної
періодики початку ХХ ст., яка не отримала всебічного й об’єктивного
висвітлення в журналістикознавстві, історіографії та історії науки, а відтак - і
в створенні наукового дослідження редакторської діяльності Степана
Коршуна. Усе це в комплексі допоможе скласти цілісне уявлення як про
діяльність самого вченого, так і про особливості становлення інформаційного
простору України, спроектувати ці знання на подальший розвиток історії
науки та вітчизняної соціальної комунікації у сегменті наукової та науково-
популярної журналістики.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні й розробці
персоналії Степана Коршуна в розрізі його діяльності як редактора
спеціалізованої газети, як редактора відділів журналів “Врачебное дело” та
“Профилактическая медицина”.
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Садивнычий В.А.
Персоналия Степана Коршуна: редактор газеты
Прослеживаются редакторская и издательская деятельность Степана

Васильевича Коршуна - доктора медицины, профессора-бактериолога, ректора
Харьковского медицинского института, известного в Европе микробиолога и
иммунолога; выясняются отдельные детали жизненного и творческого пути.
Анализируется его работа как редактора специализированного газетного издания
медицинской направленности “Сезонный листок Славянских минеральных вод”;
рассматриваются генезис, типоформирующие признаки, специфика функционирования,
тематика издания.

Sadivnychiy V.O.
Stepan Korshun personality: editor of the newspaper
Editorial and publishing work of Stepan Korshun - MD, professor bacteriologist, Rector

of Kharkov Medical Institute, European well-known microbiologist and immunologist are
being observed; some details of his life and career are being studied. His work as an editor of
the newspaper publishing of specialized medical direction “The seasonal paper of Slavic mineral
waters” is put under analyses; considered genesis, typeforming features, specific performance,
subject of publication.
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