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Товариство подільських лікарів — одне із 
перших наукових лікарських товариств 
на території України 

Діяльність лікарських товариств, які виникли в 
середині ХІХ століття у великих університет-

ських містах російської імперії, достатньо висвітле-
на в багатьох працях істориків медицини, чого не 
скажеш про товариства лікарів периферійних міст, а 
саме Товариство подільських лікарів, яке зіграло ве-
лику роль у розвитку громадської медицини півден-
но-західної частини імперії.

Служба охорони здоров’я на Поділлі почала роз-
виватись тільки після третього розподілу Польщі 
1793 року, коли його приєднали до російської імперії 
і в 1795 році Кам’янець-Подільський став центром 
Подільської губернії. Тривалий час Поділля було по-
лем бою між польським, турецьким, татарським та 
козацьким військами. Останнє панування турків 
на Поділлі 1672-1699 рр. перетворило Кам’янець та 
більші містечка в руїни, інші поселення просто пе-
рестали існувати. Не дивно, що лікарі не поспішали 
заселяти неспокійний та зруйнований регіон, не було 
тут також лікарень. 

В 1796 році була утворена лікарська управа наказу 
громадського піклування, яка підпорядковувалась 
Міністерству внутрішніх справ і губернатору, в її 
підпорядкуванні знаходились богоугодні «шпита-
лі» при костьолах, притулки для сиріт та покину-
тих дітей. 7 травня 1801 року відставний генерал де 
Вітте, колишній комендант Кам’янецької фортеці, 
подарував лікарській управі під лікарню напівроз-
валений двоповерховий будинок із садом і городом. 
Отож, на пожертвування відставного генерала було 
організовано лікарню наказу громадського піклу-
вання на 30 ліжок. Повітовий лікар мав під своєю 
опікою майже 150 тис. людей на території більш ніж 
3 тис. кв. км. 

Відомий краківський лікар Олександр Кремер, 
який прибув до Кам’янця 1842 року, зустрів у місті 
тільки одного лікаря. Поступово на Поділлі осідало 
все більше лікарів. Невдача царизму у Кримській ві-
йні, вимоги щодо скасування панщини послабили 
царський режим. Цим вирішив скористатись неве-
ликий колектив подільських лікарів і у вересні 1859 
року у них з’явилась ініціатива створення першого 
на Поділлі наукового лікарського товариства. Лікарі 
збирались у відомого подільського лікаря, доктора 
медицини Олександра Кремера. Найбільш палким 
та активним пропагандистом створення лікарського 
товариства був доктор Андріян Баранецький, який 
мешкав у Ярмолинцях, а в 1858 році був одним із за-
сновників Товариства польських лікарів в Парижі. 
Саме він опрацював проекти статуту та програми 
товариства.

28 жовтня 1859 року в домі доктора Олександра 
Кремера зібрались лікарі Баранецький, Нивинський, 
Залеський, Гурський, Старцев, Кремер, Ковальський 
і Пшиборовський, які прийняли рішення про ство-
рення Товариства подільських лікарів, відредагували 
та схвалили статут і програму Товариства. Олексан-
дра Кремера було обрано головою Товариства, Ана-
нія Старцева — його помічником, Леона Ковальсько-
го — бібліотекарем, а Кароля Пшиборовського — се-
кретарем. Товариство звернулось до подільського 
губернатора, повідомило його про початок своєї ді-
яльності і вручило йому свій статут для затверджен-
ня. Дозвіл відкрити в Кам’янці Товариство лікарів 
отримано 11 листопада 1859 року, а затвердження 
статуту затягнулось до кінця 1860 року. 

До всіх лікарів, які працювали на Поділлі були на-
діслані запрошення до вступу в Товариство. Було 
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ухвалено проводити збори 2 рази на місяць почер-
гово вдома в кожного члена Товариства та встанов-
лено внески в скарбницю: 12 крб. сріблом за вступ 
та членські — 6 крб. на рік. Регламент зобов’язував 
членів Товариства, мешканців Кам’янця та околиць, 
до обов’язкової присутності на зборах, пропуск без 
поважної причини карався штрафом в скарбницю 
Товариства. 

Крім засідань Товариства відбувались засідання 
комісій, що існу вали при ньому. Комісії провели 
лише кілька засідань, на яких розглядались питання 
про розвиток хвороб, котрі були найбільш поширен-
ними на терені Поділля; питання, що стосувались 
суспільного здоров’я, читання наукових робіт, напи-
саних сами ми членами товариства чи в перекладі з 
іноземної мови.

Товариство подільських лікарів у 1859 р. налічу-
вало 86, у 1863 р. — 117, 1864 р. — 123, і на почат-
ку 1865 р. — 136 дійсних членів. Географія членства 
була досить широкою: 90 осіб були мешканцями або 
уродженцями Подільської, по 6 — Волинської та Ки-
ївської губерній, 1 — Костроми, 1 — Вологди, 1 — Ка-
теринослава, 2 — Тифлісу, 3 — Вільно, 12 — Кракова, 
3 — Парижу, 2 —Прусії. За національним складом 
78% членів Товариства були поляки, решта — росія-
ни, українці, литовці, німці, французи та ін. 

Ще після поразки поль ського повстання 1832 року, 
було заборонено польську мову у діло водстві і протоко-
ли засідань Товариства і навіть медичні твори з Франції 
чи Німеччини мали бути в перекладі на російську.

Серед членів Товариства подільських лікарів були 
відомі особи:

— Олександр Кремер — лікар, перекладач, філо-
соф;

— Густав Бельке — природознавець, автор бага-
тьох природознавчих творів; 

— Генрик Шопович — лікар, вихованець Ягелон-
ського університету, піаніст і композитор;

— Кароль Пшиборовський — хірург, відомий пере-
кладач німецьких медичних праць; 

— Юзеф Аполінарій Роллє — лікар, історик Русі і 
Поділля, бібліофіл і букініст, з 1862 р. — секретар То-
вариства;

— Михайло Грейм — кам’янецький фотограф, ет-
нограф, бібліофіл;

— Юліан Куровський — вихованець Ягелонського 
університету, просвітник медицини і гігієни серед 
простого люду, автор медичних книг для учнів фель-
дшерської школи.

Свою діяльність Товариство лікарів розпочало зі 
створення бібліотеки, яка інтенсивно комплекту-
валась за рахунок благодійних надходжень, обміну 
літературою зі спорідненими об’єднаннями лікарів 
Росії, України, Польщі, а також самих членів осеред-
ку, з яких найбільше книг передав Ю. Роллє. У 1865 
р. бібліотека Товариства налічувала 3526 томів. За 
кількістю та якістю медичної, природознавчої і кра-
єзнавчої літератури вона тоді була однією з найбіль-
ших в губернії і фактично це була перша серйозна 
спроба заснування публічної бібліотеки в Кам’янці-
Подільському і на Поділлі загалом. 

Водночас Товариство подільських лікарів за безпо-
середньою участю Ю. Роллє розпочало формування 
першого на Поділлі краєзнавчого музею. До 1865 р. 
його членами було зібрано в містах і селах губернії 
5040 зразків оригінальних експонатів, значна части-
на яких за своїм змістом і характером відзначалась 
унікальністю: колекції мінералів, мушлів, стародру-
ків, старожитностей тощо. Експонати розподілялись 
по фондах 11 відділів музею. Поряд з відділами, які 
мали медичний характер, були й такі, як геологіч-
ний, палеонтологічний, зоологічний, ботаніки, архе-
ології, нумізматики. Музей був відомий ще й тим, що 
в його технічному відділі експонувалась діюча елек-
трична машина. Члени Товариства звернулися до по-
дільського губернатора з проханням виділити при-
міщення і дозволити офіційно відкрити музей. Од-
нак губернатор наклав резолюцію: «За сведениями, 
собранными в губернии, в учреждениях подобного 
рода необходимости нет». Експонати, розсортовані у 
скрині, перебували частково у будинку Ю. Роллє та 
інших членів Товариства. З них була створена неве-
личка експозиція, яка перебувала в приміщенні гу-
бернської лікарні.

В грудні 1860 року губернатор повідомив керів-
ництво Товариства про затвердження статуту. Хоча 
затверджений статут дещо відрізнявся від поданого 
проекту і обмежував поле діяльності Товариства, але 
саме затвердження стало прогресом у відносинах 
уряду і Товариства, легалізувало його діяльність. 17 
січня 1861 року з цієї нагоди відбулись урочисті збо-
ри Товариства подільських лікарів, на яких голова 
Товариства О. Кремер сказав: «Після довгого летар-
гічного сну ми бачимо знову рух у всіх проявах люд-
ської думки, скерований до науки і до застосування її 
для добра краю і загального добра. Дякуємо Богу , що 
ми дожили до цієї щасливої хвилини, коли замість 
застою починається рух, замість важкого сну — тве-
резе бодрствування, замість розпачливо опущених 
рук — діяльність, замість байдужості — гаряче спів-
чуття, замість самолюбства — посвячення для бра-
тів, замість холодного серця — любов. Така зміна 
щаслива і спостерігаємо об’яви її, і вона обвіяла нас 
своїм весняним теплом і ми знову в своєму ще не-
величкому Товаристві постановили працювати для 
добра науки, для добра людей, а значить і для іншого 
краю і ми, слабкі, але подвоюючи сили братерським 
зв’язком, хочемо йти з іншими і не залишатись по-
заду».

Згідно із статутом Товариство переймалося сте-
женням за розвитком медичних наук і впроваджен-
ням їх досягнень у практику, вивченням і поліп-
шенням санітарно-гігієнічного стану Подільської 
губернії, створенням професійної бібліотеки та ме-
дико-краєзнавчого музею, наданням матеріальної 
допомоги лікарям, які втратили заробіток по старо-
сті або в зв’язку з погіршенням cтану здоров’я, ви-
давничою діяльністю для оприлюднення наукових і 
популярних праць. Турбуючись про суспільне благо, 
члени Товариства прийняли програму по медико-то-
пографічному спостереженню у краї. Цю програму 
розробив д-р Баранецький і її наслідком та головним 
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друкованим органом Товариства стали щорічники 
наукових праць «Матеріали до топографії і лікар-
ської статистики Поділля», 5 томів яких у 1860— 
1865 рр. вийшли у світ польською мовою у Варшаві. 
В цих виданнях пред ставлені статті, розвідки і пові-
домлення, документи з історії ме дицини краю, про 
боротьбу місцевих лікарів від епохи серед ньовіччя з 
чумою, холерою, туберкульозом, про побутові умови 
бідноти в різні часи тощо.

За завданням Товариства вивченням давньої і се-
редньовічної медицини Поділля займався Ю. Роллє. 
Вивчаючи матеріали, він настільки захопився за-
гальною історією краю, що статті, котрі йшли з-під 
його пера: «Площади и улицы, стоки и каналы в г. 
Каменце-Подольском», «М’ясо і його вжи вання, бой-
ні і м’ясні лавки», «Про кла довища та будинки для 
зберігання покійників до поховання», «Про військо-
вий набір у єврейському стані», «Освячення жител і 
міста Кам’янець-Подільського», «Проституція в По-
дільській гу бернії» та ряд інших можуть слугувати 
своєрідним посібником з етнографії краю. Ці глибокі 
знання побуту народу, його звичаї, обряди знайшли 
своє втілення у його циклі історичних оповідань.  
Ю. Роллє деякі дослідники сприймали як українофо-
ба, але то була глибока помилка, або явне небажання 
побачити та відчути те щире співчуття до знедоле-
них селян, захоплення мелодійністю народної музи-
ки, красою українських жінок. Завдяки своїй вели-
кій науковій роботі, а також комунікабель ності та 
особистому авторитету у наукових медичних колах  
Ю. Роллє встановив тісні зв’язки з існуючими товари-
ствами лікарів м. Києва, Східного Сибіру, Пермсько-
го, Кронштадського, Пензен ського, Архангельсько-
го, Кавказького і П’ятигорського бальнео логічного. 
Товариство Подільських лікарів користувалось у них 
надзвичайно великим авторитетом. 

Секретар Товариства Ю. Роллє відмічав: «Друж-
ньому життю Товариства можуть позаздрити колеги, 
що мешкають в інших місцевостях, різні суперечки 
вирішувались на засіданнях. Незгода легко може ви-
никнути в маленькому куточку, де лікарів відносно 
народонаселення багато, додамо, що лікарів бідних і 
в місті також небагатому; але впродовж року ні разу 
не доводилось вирішувати суперечку. Саме в цьому я 
бачу велику заслугу Товариства. Співдружність між 
нами не пуста формула — ми живемо як брати». 

У січні 1863 р. спалахнуло і було придушене друге 
польське повстання. Репресії царського уряду були 
настільки жорстокими, що кожен поляк вважав-
ся потенційним злочинцем, вживання польської 
мови, зокрема на Поділлі, розцінювалось як злочин.  
Д-р Леон Ковальський був висланий до Вологди.  
Д-р Адріян Баранецький втік до Галичини. На той 
час діяльність Товариства вже викликала незадово-
лення офіційної влади, і вона шукала найменшого 
приводу, щоб припинити її. Така нагода трапилась. 
На початку 1865 р., під час приватної розмови з по-
дільським губернатором член Товариства д-р Ананій 
Старцев розповів про те, що багато членів Товари-
ства спілкуються між собою польською мовою, про-
токоли теж ведуться польською і т. д. Негайний об-

шук підтвердив цей донос. Все це свідчило, з огля-
ду державних властей, про польський націоналізм. 
Розпочались обшуки та арешти членів Товариства.  
25 лютого 1865 р. Товариство подільських лікарів 
було ліквідовано як таке, що «зрадило чисто на-
уковому характеру подібних установ, надавши своїм 
діям відтінок польської національної пропаганди». 
О. Кремера після арешту й допитів, як «неблагона-
дійного в політичному відношенні» та «австрійсько-
го підданого» вислано разом із сім’єю до Львова. 

В лютому 1872 року група передових подільських лі-
карів (Лясковський, Герат, Досновський, Заєв, Руден-
ко) за підтримки Роллє, Пшиборовського, Наркевича 
направили клопотання подільському губернатору про 
відкриття Товариства подільських лікарів. Після цілої 
низки перешкод 23 серпня 1876 року затверджено но-
вий статут Товариства, а в січні 1878 року відбулось 
організаційне засідання Товариства, на якому прези-
дентом було обрано доктора медицини, акушера В. 
Задергольма, а віце-президентом лікаря Кам’янець-
Подільської повітової лікарні А. Старцева. Незмінним 
секретарем Товариства до своєї смерті у 1894 році був 
Юзеф Роллє. У листопаді 1878 року після перенесено-
го тифу повертається у своє рідне місто учень Миколи 
Скліфосовського  — Едмунд Фаренгольц. Його при-
значили старшим лікарем міської лікарні на 150 лі-
жок, яка тільки-но почала функціонувати . Одночасно 
лікар Едмунд Федорович був завідувачем хірургічно-
го відділення, яке сам заснував. Він активно популя-
ризував надалі вчення англійського хірурга Джозефа 
Лістера на засіданнях Товариства подільських лікарів, 
використовуючи його метод лікування на практиці 
при операціях на органах черевної порожнини. Серед 
своїх колег він користувався великим авторитетом. 
У березні 1881 року медична громадськість губернії 
обрала депутатом від імені Товариства подільських 
лікарів його Президента доктора медицини Едмунда 
Федоровича Фаренгольца разом з доктором медици-
ни акушером Віктором Карловичем Задергольмом 
для вручення Миколі Івановичу Пирогову вітальної 
адреси з приводу 50-річного ювілею його трудової ді-
яльності.

Проте, як часто буває, державні мужі не лише не 
підтримували талановитих діячів, а й інколи при-
душували їх ініціативи, які йшли у розріз з їхньою 
ідеологією. Так сталось й з Фаренгольцем. Едмунд 
Федорович засуджував низькопоклонство перед за-
кордонною наукою вищих чинів імперії, що витра-
чали великі кошти на лікування у іноземних фахів-
ців, забуваючи про розвиток вітчизняної медицини. 
Хірург бачив катастрофічний санітарно-гігієнічний 
стан у містах і селах губернії та гостро критикував 
бездіяльність у цьому напрямку місцевих владних 
органів. Такі прогресивні виступи Е. Фаренгольца 
викликали незадоволення губернської адміністрації.  
У 1884 році лікаря звинуватили в «неохайному веден-
ні лікарської справи та слабкому збереженні матері-
альних інтересів казни» та змусили подати у відставку. 

 Але, талановитий хірург не залишився без робо-
ти. Він очолив приватну лікарню та одночасно вла-
штувався лікарем у духовному жіночому училищі. У 
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1884 році спільно з кам’янецьким лікарем та істори-
ком Юзефом Роллє Фаренгольц взяв активну участь 
в організації та будівництві безкоштовної лікарні 
для бідних, де до 1910 року проводив консультативні 
прийоми з хірургії та амбулаторні операції. До того 
ж, з 1895 року і до кінця свого життя 1912 року Фа-

ренгольц завідував Кам’янець-Подільським дитячим 
притулком.

Товариство подільських лікарів проіснувало до 
1917 року, зосередивши свою роботу не лише на 
санітарно-гiгієнічних та медичних питаннях, а й охо-
пило краєзнавчу дiяльнiсть.
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Общество подольских врачей — одно из первых научных 
врачебных обществ на территории Украины 
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«Врачебный клуб имени Степана Руданского», г. Хмельницький

В статье представлена история становления и анализ деятельности Общества подольских врачей во 
второй половине ХІХ — начала ХХ ст. Показано, что это было одно из первых на территории современ-
ной Украины врачебных сообществ. В число вопросов, которыми занимались его члены, входили: про-
блемы медицины, народного просвещения, общественного здоровья и краеведение. 
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Podilsky doctors ‘society — one of the first scientific medical societies 
on the territory of Ukraine
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The article reviews and analyzes the processes of formation and activity of the Podolsky Physicians Society in 
the second half of the 19th - beginning of the 20th centuries. as one of the first medicinal societies in the territory 
of modern Ukraine.
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