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Володимир Петрович Філатов –

видатний науковець, офтальмолог, хірург,

винахідник, академік, дійсний член Академії

наук УРСР (з 1939 року) та Академії

медичних наук СРСР (з 1944 року), доктор

медицини, професор.

Засновник та перший директор, з 1936

року по 1956 рік, Інституту очних хвороб і

тканинної терапії НАМН України.

За весь період життя Філатов написав

близько 460-ти наукових праць та

монографій.

«…О друг, о врач! Лечи нас ослепленных, 
С тобой, целитель тьмы, нам страха нет.

Живи средь нас, больных и утомленных,
Живи средь нас во мраке заключенных,
И там где будешь ты – там будет свет.»

Вірш присвячений В. П. Філатову,
Олександр Де-Рибас,

1928 р.

Все життя академіка Філатова - красномовний приклад того, як, не будучи

одеситом по народженню, можна не тільки стати одним з найбільш шанованих її

громадян, а й навічно увійти в історію міста. З 1903 року і до останніх днів життя

(1956) його медична і наукова діяльність пов'язана з Одесою. Тут в 1908 році

захистив докторську дисертацію, потім став професором, розробив і застосував

на практиці унікальну методику пересадки донорської рогівки хворим, що

страждають від більм і інших важких недуг. Він вперше обґрунтував і впровадив

застосування біостимуляторів і препаратів в тканинної терапії. У наукових

довідниках і підручниках докладно розповідається про новації академіка Філатова

і його учнів. З 1939 року в нашому місті працює Одеський НДІ очних хвороб і

тканинної терапії, створений Володимиром Петровичем. Уже багато років - це

міжнародний центр офтальмологічної науки і практичної медицини.
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Батько

Петро Федорович Філатов
Мати

Віра Семенівна Філатова
Дядько

Ніл Федорович Філатов

Сім'я Філатових походила із збіднілих дворян та була майже вся задіяна у

медицині — чотири з шести братів Петра Федоровича були лікарями, а інші

досягли немалих успіхів у своєму житті: Михайло — був інженером, Абрам —

акушер-гінеколог, Ніл — талановитий педіатр, основоположник російської

педіатрії, Федір — успішний земський лікар, Борис — вдалий юрист та Микола,

також відомий лікар.

РОДИНА ФІЛАТОВИХ 

Володимир Петрович Філатов народився 15 (27) лютого 1875 року у

російському селі Михайлівка, Протасовської волості, Саранського повіту,

Пензенської губернії (нині Лямбірський район, Республіки Мордовії) у родині

земського лікаря Петра Федоровича Філатова. Він був високоосвіченим медиком,

працював у Симбірській губернській земській лікарні і був фахівцем з хірургії та

очних хвороб.

Можливо батько, працюючи у земській лікарні, пробудив у синові любов до

медицини. 1892 року юнак закінчив Симбірську місцеву класичну гімназію.

Отримавши блискучу освіту, як і більшість талановитих людей, Володимир був

особистістю неординарною та багатогранною. Писав вірші та картини, займався

музикою та філософією, володів кількома іноземними мовами. Улюбленим

заняттям молодика на літніх канікулах був живопис і поезія, але він вирішив

присвятити себе медицині, а саме офтальмології.
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ОСВІТА

Тоді серед викладачів університету

був ряд видатних вчених: кафедру очних

хвороб очолювали одні з найкращих

офтальмологів того часу — Олексій

Маклаков та Адріан Крюков, курс

внутрішніх хвороб читали Григорій

Захар'їн та Олексій Остроумов, хірургію —

Микола Скліфосовський та Олександр

Бобров, педіатрію — Ніл Філатов,

фізіологію — Іван Сєченов, анатомію —

Дмитро Зернов, а фізику — Олександр

Столєтов.

У студентські роки Володимир, приїжджаючи додому на канікули,

працював під керівництвом батька у земській лікарні, допомагаючи йому під час

амбулаторного прийому хворих та асистуючи при операціях. У Симбірську

молодий студент вперше близько познайомився зі стражданнями хворих, які

втрачають зір, і корисною практичною роботою лікаря-окуліста, на прикладі

свого батька.

Серед студентів університету Філатов мав славу лідера, писав наукові праці

та зробив свої перші наукові відкриття. В ті ж часи він зацікавився проблемою

допомоги хворим, які втратили зір через більмо.

По закінченню університету з відзнакою у 1897 році, за пропозицією

Адріана Крюкова, юнак деякий час працював ординатором університетської

очної клініки (у 1897—1902 роках). З 1899 року по 1905 рік медик працював

ординатором Московської очної лікарні, під керівництвом професора Сергія

Ложечнікова.

Саме за порадою Ніла Федоровича,

який очолював кафедру Імператорського

московського університету (нині

Московський державний університет

імені М. В. Ломоносова), колишній студент

гімназії поступив на медичний факультет

того ж університету (нині Перший

Московський державний медичний

університет імені І. Сєченова).
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Будинок Шемякіна - пам'ятник

історії і архітектури в Одесі.

Побудований в 1848 році. Архітектори

проекту: К. І. Даллаква і О. С. Шашин.

Будівля належала підприємцю

Шемякіну і слугувала прибутковим

будинком.

На фасаді будинку встановлена

меморіальна дошка присвячена

Філатову.

З 1915 по 1941 рік видатний одеський вчений-офтальмолог

Володимир Філатов жив за адресою вулиця Гоголя, 9 в квартирі № 4.

У цьому ж будинку до 1911 року проживав видатний офтальмолог 

професор і засновник очної клініки Новоросійського університету С. С. 

Головін. Саме на запрошення професора Сергія Головіна, у 1903 році, 

Володимир Петрович переїхав до Одеси.

Будинок

в якому жив Філатов

в Одесі



Medicina fructosior ars nulla

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Володимир Петрович Філатов запропонував власні методи лікування

глаукоми, трахоми, травматизму в офтальмології тощо; винайшов багато

оригінальних офтальмологічних інструментів; заснував і редагував в Одесі

«Офтальмологический журнал»; довгий час очолював «Одеське офтальмологічне

товариство».

У 1950 р. — номінант на Нобелівську премію за праці з фізіології та

медицини, за створення методу пересадки рогівки ока.

Першим великим відкриттям,

зробленим Володимиром Петровичам, був

метод пластики на круглому стеблі, який

завоював всесвітнє визнання. Полягає цей

метод у тому, що при пластичній операції

створюється «стебло» зі шкіри, живий

шкірний клапоть та пересаджується на

пошкоджену частину тіла.

Найбільшим досягненням вченого є

розроблений ним новий метод лікування —

тканинна терапія. Він полягає у тому, що

шматки тканини, відокремлені від людського

тіла, а також листя рослин, особливо алое,

збережені в умовах, які є несприятливими для

існування (тканини на холоді, листя у темряві),

але не вбивають їх, піддаються біохімічній

перебудові.

Вона супроводжується накопиченням у

цих тканинах особливих речовин (біогенних

стимуляторів), що мають лікувальні властивості.

Тканинна терапія ефективно допомагає у

боротьбі з різними хворобами очей, у боротьбі з

шкірними, внутрішніми, нервовими та іншими

захворюваннями.

Наукова діяльність Філатова була його постійною та напруженою працею

протягом всього життя. Так, протягом перших 20 років своєї діяльності він

опублікував 12 наукових праць, потім, вже після 1917 року — ще 250. За весь

період життя академіком було написано близько 460-ти наукових праць та

монографій.
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Тут вперше у світі 6 травня 1931 року він

використав рогівку трупного ока, збереженого в

умовах зниженої температури, під час операції

пересадки і цим розв'язав проблему матеріалу для

кератопластики.

Він розробив засіб консервації рогівки у вологій

камері при температурі +4°С. Володимир Петрович

вдосконалив техніку операції часткової наскрізної

кератопластики, що поліпшило доступ для виконання

офтальмологам. Кератопластика перестала бути

клінічним експериментом і стала дієвим засобом

повернення зору сліпим з більмами.

Вирішення проблеми донорської рогівки поклало

початок широкому впровадженню кератопластики у

практику та принесло Володимиру Петровичу

величезну популярність. Звідусіль хворі з більмами

потяглись в Одесу — до Філатова.

У 1931—1932 роках вчений створив при

Одеській очній клініці першу в СРСР станцію очної

швидкої допомоги та глаукомний диспансер.

В клініці очних хвороб Одеського медичного інституту Володимир Філатов

почав свої роботи щодо пересадки рогівки при більмах.

У 2015 році тут було сформовано Офтальмологічний медичний центр

Одеського національного медичного університету, який надає високоспеціалізовану

офтальмологічну допомогу III і IV рівня всім верствам населення незалежно від місця

проживання.

КЛІНІКА ОЧНИХ ХВОРОБ
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Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії імені В. П. 

Філатова НАМН України

Вважається, що Філатов вибрав галузь медицини, коли якось побачив

сліпого чоловіка, що йшов із паличкою та простукував нею свій шлях. Майбутній

академік був вражений і інстинктивно вигукнув:

«КОЖНА ЛЮДИНА ПОВИННА БАЧИТИ СОНЦЕ!».

Згодом ця фраза стала девізом інституту, який відкрив в Одесі вчений.

В 1936 році з ініціативи Володимира Петровича, постановою Уряду СРСР №

632 був організований Інститут експериментальної офтальмології (нині Інститут

очних хвороб і тканинної терапії імені В. Філатова АМН України), який він і

очолював з 1936 р. до самої смерті. Перші два роки, не маючи ще власної бази,

інститут містився в одній з будівель 2-ї клінічної лікарні, яка ніяк не могла

вмістити всіх хворих, бажаючих оперуватися у відомого офтальмолога і лікарів,

що прагнули зайнятися науковою роботою під його керівництвом. У 1939 році

була закінчена споруда двох триповерхових корпусів і ряду підсобних будівель

інституту. Завдяки енергії свого керівника, інститут швидко перетворився на

одну з найкращих офтальмологічних установ СРСР.
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При восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в 1997

году на его месте были начаты раскопки и трассировка старого сохранившегося

фундамента сооружения. Вот тут и оказалось, что на месте алтаря собора

располагается фонтан. При изучении архивных документов была установлена

история его создания и выяснилось, что инициатором оказался академик

Владимир Петрович Филатов.

Разрушить храм большевики

решили в 1936 году. Городская власть

намеревалась организовать на месте

храма увеселения для развлечения

горожан, а на месте алтаря – устроить

городской туалет.

Оказаться равнодушным к такому

событию академик Филатов не смог, несмотря

на то, что он был чрезвычайно занят в связи с

открытием в этом же 1936 году

Экспериментального института глазных

болезней, он ничего не говоря близким и

сотрудникам, написал заявку в Городскую

управу с предложением на месте разрушенного

алтаря собора установить фонтан, и добился

положительного решения. На месте алтарной

части взорванного собора, была размещена

обширная чаша фонтана с мраморной вазой в

виде цветка в центре. За собственные средства

Владимир Петрович профинансировал

сооружение, и в 1940 году фонтан заработал.

Таким образом было спасено от поругания

наиболее святое место собора – его алтарь.

Академик В. П. Филатов был посмертно награжден Благодарственной

Грамотой как первый участник восстановления собора. В дополнение к грамоте

был вручен и памятный знак – медаль с изображением собора, которые в

настоящее время хранятся в музейно-выставочном комплексе им. акад. В. П.

Филатова.

«Фонтан Філатова»
і його внесок в відновлення Спасо-

Преображенського кафедрального 

собору в Одесі
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МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ОНМедУ 

Експозиція в історичному музеї Одеського національного медичного

університету присвячена діяльності академіка Володимира Петровича Філатова.
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ФИЛАТОВЪ,
ВЛАДИМИРЪ ПЕТРОВИЧЪ.

УЧЕНІЕ О КЛѢТОЧНЫХЪ ЯДАХЪ ВЪ ОФТАЛМОЛОГІИ: 
эксперим. изслѣд. о вліяніи кровяныхъ сыворотокъ на глазъ / 
В. П. Филатовъ; Лаб. глаз. клиники Императ. Новорос. ун-та. 

- О.: Тип. "Техник", 1908. - 402 с. 

Есть автограф:

Филатов,

Владимир Петрович

ПРАЦІ

академіка В. П. Філатова

617.7

Ф 517
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ФИЛАТОВЪ, ВЛАДИМИРЪ 
ПЕТРОВИЧЪ.

ВЛІЯНІЕ КРОВЯНЫХЪ 
СЫВОРОТОКѢ НА ГЛАЗЪ / В. П. 

Филатовъ; Глаз. клиника 
Императ. Новорос. ун-та. - Москва: 

Т-во скоропеч. А. А. Левенсонъ, 
1910. - 40 с.

ПРАЦІ

академіка В. П. Філатова

617.7

Ф 517

ФИЛАТОВЪ, ВЛАДИМИРЪ 

ПЕТРОВИЧЪ.

О СИФИЛОМАХЪ РѢСНИЧНАГО 

ТѢЛА / В. П. Филатовъ. - отд. 

оттискъ изъ журн. "Вѣстникъ

офталмологіи", 1911, № 1 и 4. -

Одесса: Тип. акц. Южно-русск. о-

ва печатнаго дѣла, 1911. - 55 с. 

617.7

Ф 517
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ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ.

ПЕРЕСАДКА РОГОВИЦЫ ПРИ 
БЕЛЬМАХ: доп. стенограмма 

публ. лекции / В. П. Филатов; О-
во по распространению полит. и 
науч. знаний УССР. - Киев: Тип. 

изд-ва АН УССР, 1949. - 76 с.

ПРАЦІ

академіка В. П. Філатова

ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗРЕНИЯ: 

стенограмма публ. лекции, 

прочит. в Центр. лектории О-ва 

в Москве / В. П. Филатов; 

Всесоюз. о-во по 

распространению полит. и науч. 

знаний. - Москва: Правда, 1950. -

63 с. 
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ПРАЦІ

академіка В. П. Філатова

ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ.

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ: в 4-х т. / В. П. 
Филатов; [редкол.: Р. Е. Кавецкий

(пред.) [и др.]]; АН УРСР. - Киев: Изд-во 
АН УССР, 1961 

Т. 1 / [отв. ред. Н. А. Пучковская]. -
1961. - 468 с.

В 1-м томе даны основные работы В. П. 
Филатова по пересадке роговой оболочки и 

единичные работы по заболеваниям 
роговицы и склеры и операциям на них. 
Дана библиография трудов автора по 
проблеме пересадки роговой оболочки.

617.7

Ф 517

Т. 2 / [отв. ред. В. В. Скородинская]. - 1961. - 447 с.

Во 2-м томе трудов В. П. Филатова приведены основные теоретические 

и клинические работы по тканевой терапии. 

Т. 3 / [отв. ред. И. А. Кореневич]. - 1961. - 371 с.

В 3-м томе помещены работы В. П. Филатова по круглому стеблю, 

глаукоме, глазному травматизму, операциям на орбите, по методике 

исследования органа зрения, болезням век и конъюнктивы и трахоме.

Т. 4 / [отв. ред. И. А. Данилевский]. - 1961. - 432 с. 

В 4-м томе помещены работы В. П. Филатова по вопросам 

оперативной техники, пластическим операциям, злокачественным 

опухолям, отслойке сетчатки, профилактике экспульсивной

геморрагии и вопросам общей патологии органа зрения. В этом же 

томе помещен его научно-популярный труд "Мои пути в науке" и 

список научных работ автора.
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ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ.

ТКАНЕВАЯ ТЕРАПИЯ: акт. речь 
1-го сент. 1952 г. / В. П. 

Филатов; Одес. гос. мед. ин-т 
им. Н. И. Пирогова. - О.: [б. и.] 

(Кн. фабрика), 1952. - 27 с.

ПРАЦІ

академіка В. П. Філатова

ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ.

ТКАНЕВАЯ ТЕРАПИЯ: (лечение 

биогенными стимуляторами) / В. 

П. Филатов; Укр. эксперим. ин-т 

глаз. болезней им. акад. В. П. 

Филатова. - Ташкент: Гос. изд-во 

УзССР, 1948. - 208 с. 

617.7

Ф 517
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ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ.

ТКАНЕВАЯ ТЕРАПИЯ: (учение 
о биогенных стимуляторах): 
стеногр. двух публ. лекций, 

прочит. для врачей в Центр. 
лектории О-ва в Москве / В. П. 

Филатов; Всесоюз. О-во по 
распространению полит. и 

науч. знаний. - 2-е изд. -
Москва : Знание, 1953. - 48 с.

(Серия III; №№ 50, 51).

ПРАЦІ

академіка В. П. Філатова

615.8

Ф 517

ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ.

ТКАНЕВАЯ ТЕРАПИЯ: (учение о 

биогенных стимуляторах): 

стеногр. публ. лекций, прочит. 

для врачей в Центр. лектории О-

ва в Москве / В. П. Филатов ; 

Всесоюз. о-во по распространению 

полит. и науч. знаний. - 3-е изд., 

доп. - Москва: Знание, 1955. - 63 с.

(Серия III; №№ 32, 33). 

615.8

Ф 517



ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ.

МОИ ПУТИ В НАУКЕ / В. П. Филатов. - Одесса: Одес. обл. изд-
во, 1955. - 163 с.

В. П. Филатов известен своими достижениями в борьбе со 
слепотой, а также в разработке ряда вопросов, имеющих 

важное значение для медицины в целом. В своей монографии 
он осветил темы пересадки роговицы и тканевой терапии, 

лечения глаукомы и трахомы и др. Книга рассчитана на 
медиков, биологов и других специалистов, интересующихся 

вопросами медицины.
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ПРАЦІ

академіка В. П. Філатова

617.7

Ф 517
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Академік В. П. Філатов

у спогадах вчених

ЮШКИН, ЮЛИАН ИВАНОВИЧ.

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ ФИЛАТОВ: [1875 - 1956] 

/ Ю. И. Юшкин, В. В. Скородинская-

Филатова. - Саранск: Мордов. кн. 

изд-во, 1968. - 48 с. 

617.7

Ю 962

СТАРОДУБЦЕВА, ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА.

ВДОХНОВЕННЫЙ ИСКАТЕЛЬ (В. 

П. ФИЛАТОВ) / Е. И. 

Стародубцева. - Москва: Медгиз , 

1959. - 28 с.

Очерк о жизни выдающегося

украинского советского ученого-

офтальмолога Владимира 

Петровича Филатова и истории

его научных исследований, - новых

методов восстановительной

хирургии.

617.7

С 773
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Академік В. П. Філатов

у спогадах вчених

РОССИЙСКИЙ, ДМИТРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ.

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ: очерк о жизни и 

работах Героя соц. труда В. П. 

Филатова / Д. М. Российский, М. И. 

Яновская. - Москва: Мол. гвардия, 

1955. - 103 с.

В очерке использованы "Страницы

воспоминаний" академика В. П. 

Филатова, опубликованные в 

журнале "Советская Украина" (1949, 

№ 3), а также материалы из статьи

В. А. Рукина "К истории пересадки 

роговицы".

617.7

Р 764

ПУЧКОВСЬКА, НАДІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА.

В. П. ФІЛАТОВ / Н. О. Пучковська. -

Київ: Здоров'я, 1975. - 62 с.

Далеко за межами нашої країни 

знають В. П. Філатова як вченого, 

лікаря, активного бійця зі сліпотою за 

здоров’я людини. Ця книжка містить 

основні дані про наукову діяльність і 

життєвий шлях В. П. Філатова, а 

також спогади автора про нього як 

про вченого, лікаря, громадського діяча 

і людину. Розрахована на лікарів.

617.7

П 909
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Академік В. П. Філатов

у спогадах вчених

АЗАРОВ, ВСЕВОЛОД БОРИСОВИЧ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ: [об акад. 

В. П. Филатове] / В. Б. Азаров. -

Москва: Госполитиздат, 1961. - 72 с.

"Все средства науки для исцеления

больного. Никогда не опускать рук и 

бороться до конца". Таков завет, 

оставленный всем врачам

Владимиром Петровичем 

Филатовым. Очерк о жизни и о 

борьбе за счастье видеть

ленинградского поэта В. Б. Азарова, 

посвященный академику В. П. 

Филатову. 

617.7

А 351

ПУЧКОВСКАЯ, НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА.

В. П. ФИЛАТОВ / Н. А. Пучковская. -

Москва: Медицина, 1969. - 68 с.

В монографии рассказано о В. П. 

Филатове как об ученом с мировым 

именем, клиницисте-хирурге, 

педагоге, создателе 

офтальмологической школы.

617.7

П 909



Medicina fructosior ars nulla

Академік В. П. Філатов

у спогадах вчених

КАЛЬФА, СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ФИЛАТОВ / С. Ф. Кальфа, В. 

Е. Шевалев. - [Одесса]: Одес. обл. изд-во, 1950. - 87 с.

О выдающемся украинском советском офтальмологе

В. П. Филатове - представителе самобытной русской

офтальмологической школы к 75-летию со дня 

рождения.

617.7

К 178
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Бібліографічні 

покажчики

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

ФИЛАТОВ: к 80-летию со дня 

рождения. 1875.02.28 - 1955: 

[биобиблиогр. указ.] / Одес. гос. науч. 

б-ка им. А. М. Горького; сост.: М. Н. 

Мамаева, Л. В. Ляликова, Е. Г. 

Ершкович; науч. ред. Н. А. 

Пучковская. - Одесса: [Одес. кн. 

фабрика], 1955. - 28 с. 

Биобиблиографический указатель

состоит из четырех разделов: "В. П. 

Филатов - выдающийся ученый и 

общественный деятель", "Круглый

стебель", "Пересадка роговицы" и 

"Тканевая терапия". 

СКОРОДИНСКАЯ-ФИЛАТОВА, 

ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ФИЛАТОВ 

(1875 - 1956): библиогр. указ. / В. 

В. Скородинская-Филатова, А. Л. 

Драголи; науч. ред. Н. А. 

Пучковская; Одес. гос. науч. б-ка 

им. М. Горького, Одес. НИИ глаз. 

болезней и ткан. терапии им. В. 

П. Филатова. - Киев; Одесса: 

Вища шк., 1975. - 119 с.

617.7

С 445

617.7

А 381



Циделко, Т. А. / зав. відділом НБ ОНМедУ /

«Искусство и коллекционирование в жизни академика В. П. 

Филатова»

Доклад посвящен В. П. Филатову, его любви к искусству, к 

живописи, поэзии, лирике. В предисловии к книге «И жизнь… и 

Думы… и Любовь…» директор музея им. В. П. Филатова Н. Б. 

Коваленко пишет: «Унаследовав от отца лучшие мужские и 

профессиональные качества, он получил в наследство от 

матери некую романтическую восторженность и 

сентиментальность, любовь к природе и ко всему живому, 

умение любить и понимать музыку..»

Medicina fructosior ars nulla

https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4471

Мистецтво в житті 

академіка В. П. Філатова

https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4471
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Мистецтво в житті 

академіка В. П. Філатова

Володимир Філатов був не тільки вченим, але і лікарем-клініцистом,

блискучим хірургом, талановитим педагогом і художником, цікавим оповідачем і

веселим співрозмовником. Відомо, що академік багато часу приділяв написанню

своїх мемуарів. Навесні вчений приходив на берегову лінію Одеси в Аркадію і на

Малий Фонтан, де малював етюди. Були у нього і віршовані рядки, які Володимир

Петрович підписував анаграмою - «Воталіф» ( «Філатов» навпаки).

Він писав вірші, поеми, оповідання. В одному з його віршів є рядки:

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ТЫ ЖИВ, ЧЕЛОВЕК. ТЫ ЖИВ, ЧЕЛОВЕК, И 

ЛЮБОВЬЮ».
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НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОНМедУ

за адресою: 

м. Одеса,

Валіховський провулок, 3.

З повагою,

бібліотекар НБ ОНМедУ

Черкасова Наталія Валентинівна.

З вищепредставленими та іншими

виданнями можна ознайомитись в
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