
48	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2(Б) (спецвипуск)      

Медицина в контексті суспільного розвитку

УДК 616–051:94(477.43/.44)(045)”1917/1921”
Індекс DOI 10.15407/internalmed2020.02b.048

Б. В. Ткач  
Управління охорони здоров’я Хмельницької міської 
ради  
ГО «Лікарський клуб імені Степана Руданського»,  
м. Хмельницький

Роль медиків Поділля в українській 
національній революції 1917–1921 рр. 

Під впливом Лютневої революції і створення 
17 березня 1917 р. в Києві Центральної Ради 

українська спільнота Поділля розпочинає політич-
ну боротьбу за можливість брати активну участь 
у розв`язанні політичних, соціальних, культурно-
освітніх проблем українців, котрі  за часів москов-
ського самодержавства були позбавлені права на на-
ціональну самореалізацію. 

Великій просвітницькій діяльності на Поділлі се-
ред українського люду у дореволюційні часи і часи 
становлення української державності 1917-21 рр. 
ми завдячуємо Костянтину Григоровичу Солусі. Ще 
у 1901 році він разом із священиком Є. Сіцінським, 
вчителями С. Іваницьким, В. Чехівським та іншими 
однодумцями організували невеличку місцеву укра-
їнську громаду. Революційні події 1905 року дали 
деякі свободи українській інтелігенції й сприяли за-
снуванню в Кам’янці-Подільському першого на По-
діллі Українського товариства «Просвіта». Її головою 
від початку до 1917 року був саме Кость Солуха.

Кость Солуха народився 17 травня 1861 року у с. 
Коритне Балтського повіту Подільської губернії в 
родині українського сільського священика. Закін-
чивши у 1879 році другу Київську гімназію, вступив 
на медичний факультет Київського університету. 
Після закінчення університету в 1886 році Костя 
направили полковим лікарем 28-го піхотного пол-
ку Варшавського округу. Не прослуживши зазначе-
ного строку, в 1889 році його перевели на Поділля 
і направили дільничним лікарем містечка Оринин 
Кам’янецького повіту. Кость згадував: «Став налаго-
джувати всю справу з нуля. Лікарню довелося зро-
бити в корчмі, хоча обладнання майже ніякого не 
було, а на медикаменти відпускалося 150 руб. на рік. 
Територія дільниці велика, кругом темнота народу і 
авторитет повитух та знахарів». Своїм ставленням 
до селян Солуха здобув надзвичайну популярність 
серед населення як людина і кваліфікований лікар. 

У 1894 році Кость переходить на роботу на посаду 
ординарного лікаря Кам’янецької губернської лікар-
ні, яка була найбільшою в губернії, мала 300 штатних 
ліжок, амбулаторію, аптеку, «богодільню» для стар-
ців.

Кость Солуха був одним із найпрогресивніших 
лікарів Поділля. У 1915 році він став застосовувати 
пневмоторакс в лікуванні туберкульозу. З ближчих 
і дальших сіл і навіть із сусідньої Австрії і Румунії 
з’їжджались сухотники лікуватися до славного ліка-
ря. Пізніше донька Тетяна в своїх спогадах напише, 
що «один професор Празької клініки, спочатку не 
повірив, що Кость Солуха вже в 1915 році лікував 
туберкульоз пневмотораксом». Однак, незабаром 
переконався, що саме «на українському Поділлі іс-
нував на той час модерний лікар великого масштабу, 
який мав найсміливіше на той час лікування тубер-
кульозу, а також власний спосіб лікування плямис-
того тифу, що давав мінімум смертності».

Справжнім дітищем Костя Солухи можна назвати 
Подільську «Просвіту». Вихований на старих укра-
їнських традиціях, саме Костянтин Григорович став 
одним з основоположників просвітницького руху на 
Поділлі, сприяв пробудженню українських сил до 
національно-культурної праці. Царський уряд пере-
шкоджав цьому, але навколо товариства все одно гур-
тувалась інтелігенція, молодь. Найтяжчі часи наста-
ли з початком війни 1914 року. Роботу призупинили, 
проте одразу після 1917 року товариство відновило 
діяльність. Костянтин Солуха проводить самовідда-
ну роботу по збиранню книжок серед кам’янчан та 
подолян для формування університетської бібліоте-
ки, бере участь в роботі Комітету допомоги хворим 
та пораненим козакам, очолює Подільську секцію 
Всеукраїнської Спілки лікарів, бере участь у форму-
ванні та роботі філії Українського Червоного Хрес-
та. У роки розрухи, пошестей (1919-1920 рр.) Кость 
Солуха, незважаючи на небезпеку, працює серед за-
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ражених небезпечними хворобами, через що й сам 
захворів на тиф і в січні 1922 року помер. Як висло-
вився про Солуху його сучасник, активний громад-
ський діяч, Віктор Приходько: «Рідне Поділля золо-
тими літерами на довічні часи мусить вписати у свої 
аннали ім’я кращого з своїх синів».

Саме подільській «Просвіті» належить ініціатива 
відкриття в Кам’янці-Подільському Українського 
Університету, через що Кость Солуха вважається од-
ним із духовних батьків першої вищої школи на По-
діллі. 22 жовтня 1918 року за ухвалою гетьмана Укра-
їнської держави П. Скоропадського було відкрито 
Український державний університет у Кам’янці, рек-
тором якого став Іван Огієнко.

Іван Огієнко народився 2 січня 1882 року у міс-
течку Брусилів Радомишльського повіту Київської 
губернії в бідній селянській родині. 1896 року закін-
чив початкову чотирирічну школу в Брусилові. Далі 
навчався у Київській військово-фельдшерскій школі. 
Закінчивши 1900 року повний фельдшерський курс, 
за направленням комісії проходив службу у Київ-
ському військовому шпиталі у відділі психічних та 
нервових хвороб. 1903 року екстерном складає іспи-
ти в Острозькій класичній гімназії і кидає військову 
службу з обов’язком вступити на медичний факуль-
тет Університету св. Володимира в Києві. Записуєть-
ся на медичний факультет, але лекції слухає на істо-
рично-філологічному факультеті, а з 1904 р. остаточ-
но пориває з медичним факультетом і переводиться 
на історико-філологічний. На початку 1918 р. Огі-
єнка обрано членом Головної Управи Українського 
Червоного Хреста в Києві, а в липні 1918 р. призна-
чено ректором Українського державного університе-
ту і він переїздить до Кам’янця-Подільського. На по-
саду університетського лікаря запрошує К. Г Солуху, 
який організовує роботу університетської амбулато-
рії коштом Кам’янецької губернської лікарні.

5 січня 1919 р. Огієнка призначено міністром 
освіти УНР, 15 вересня 1919 р. — міністром вірос-
повідань УНР і до 1924 р. він працює на цій поса-
ді в еміграції. 9 жовтня 1940 р. був пострижений в 
чернец тво, а вже 19 жовтня на Холмському Собо-
рі був висвячений (під ім’ям Іларіона) єпископом 
Холмським і Підляським. 8 серпня 1951 р. на Надзви-
чайному Соборі у Вінніпезі обраний предстоятелем 
Української Греко-Православної Церкви у Канаді і 
митрополитом Вінніпегу. Справа всього життя Іва-
на Огієнка — переклад Біблії українською мовою, 
над яким він працював з 1936 р. до 1955 р. і який до 
сьогодні є неперевершеним надбанням українського 
народу. Помер Іван Огієнко 29 березня 1972 р. у Ві-
нніпезі в 90-літньому віці.

У вересні 1918 р. в рамках підготовки до відкрит-
тя Українського державного університету за подан-
ням ректора Івана Огієнка міністр освіти затвер-
джує остаточний склад «Комісії для збудування 
Кам’янець-Подільського Державного Українського 
Університету», в склад якої ввійшов голова Ради 
«Просвіти» Павло Петрович Бутовський.

Павло Бутовський народився 23 січня 1889 року 
у сім’ї багатодітного священика в с. Овсяники на 

Бердичівщині. Павло Петрович спочатку отримав 
домашню освіту, потім навчався в народній школі, 
богословську освіту здобув у Києві. 1911 року посту-
пив на медичний факультет Варшавського універси-
тету і закінчив 4 курси. З початком І Світової війни 
евакуювався до Ростова-на-Дону, потім перевівся до 
Київського університету, але навчання із-за призову 
до армії не закінчив. 

У липні 1917 року одружився на дочці нагляда-
ча Кам’янецької земської лікарні Вірі Приходько. 
У жовтні того ж року був переведений до Києва лі-
карем Українського полку. З приходом у січні 1918 
року більшовицьких військ демобілізувався з армії, 
у лютому — березні здавав державні іспити в Київ-
ському університеті. Не дочекавшись диплома, по-
вернувся до Кам’янця-Подільського і на пропозицію 
голови губернської земської управи В. К. Приходька 
очолив редколегію журналу «Село». Під редакцією 
П.П. Бутовського напередодні відкриття в Кам’янці-
Подільському державного українського університе-
ту вийшла одноденна газета «Свято Поділля», при-
урочена цій події. У липні 1919 року на пропозицію 
Івана Огієнка очолив курси медсестер. У січні 1920 
року перейшов на службу в головне управління Чер-
воного Хреста України, до наступного приходу біль-
шовиків був референтом з питань соціального за-
безпечення при головноуповноваженому уряду УНР 
Іванові Огієнку. 

Протягом серпня-жовтня 1920 року був мобілі-
зований на службу в Київське військово-санітарне 
управління. З 15 жовтня 1920 р. до 20 вересня 1921 
р. очолював медичну дільницю в с. Вороньки Козе-
лецького повіту на Чернігівщині. Важко захворівши, 
повернувся до Кам’янця-Подільського. З січня до 
листопада 1922 р. очолював Балинську медичну діль-
ницю. У вересні 1922 року за доносом про виконан-
ня на піаніно українського національного гімну «Ще 
не вмерла Україна» Павло Петрович був звільнений 
з посади. Не без труднощів у січні 1923 року все ж 
таки влаштувався в Дунаївцях цивільним санітар-
ним лікарем 2-ої Дунаєвецької трудової школи. Од-
ночасно обслуговував дитбудинок, де утримувалися 
діти з охоплених голодом Поволжя і півдня України. 
Бутовський, колишній працівник українського відді-
лення Червоного Хреста, об’єднав навколо себе ак-
тивістів, зініціював створення 23 червня 1923 року 
Дунаєвецької організації Українського Червоного 
Хреста. Осередок Українського Червоного Хреста 
відкрив свій магазин «Санітарія і гігієна», амбулато-
рію, якою завідував П. П. Бутовський. Меддопомога 
була безоплатною, а ліки — зі скидкою 50 відсотків. 
У червні 1928 року були організовані курси першої 
допомоги, на яких навчалося 50 слухачів. 

У грудні 1925 року Бутовський на запрошення го-
ловного лікаря Войлера став ординатором райлікар-
ні. А 1 січня 1927 року Кам’янецька окрінспектура 
охорони здоров’я доручила Бутовському організацію 
в Дунаївцях робітничої поліклініки, якою й завідував 
до 25 серпня 1929 року, коли він був арештований за 
сфабрикованими звинуваченнями як керівник дуна-
євецького осередку «Спілки визволення України».
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До активу «угрупування П. Бутовського» був від-
несений і фельдшер Ілля Афанасьєв, уродженець с. 
Борсуки, тоді Староушицького району, фельдшер, 
який 1916 року в Кам’янець—Подільському військо-
вому госпіталі був лікарським помічником, переда-
вав досвід молодому лікарю Михайлові Булгакову. 
Його участь у діяльності Дунаєвецької організації 
УЧХ, на думку слідчого, також підпадала під статус 
«контрреволюціонера» й «українського шовініста». 
Серед заарештованих у цій груповій справі були:

— Володимир Павлов, член правління Дунаєвець-
кої організації УЧХ;

— Яків Сербалюк, касир правління Дунаєвецької 
організації УЧХ;

— Іван Попель, фельдшер;
— Григорій Кучерявий, фельдшер;
— Антон Костенко, вояк Дієвої армії УНР, фель-

дшер;
— Надія Севастьянова, фармацевт, член спілки 

«Медсанпраця».
Відверта громадянська позиція Павла Бутовського 

та його реальна оцінка дій органів радянської влади 
й сьогодні викликає симпатію. 27 листопада 1929 р. 
на черговому допиті він сказав слідчому: «Попавши 
у важке становище заарештованого за звинувачен-
ням в основному за свою колишню діяльність на 
культурно-освітньому поприщі, поневолі приходжу 
в певний відчай не тільки за себе, але й за інших 
українців, які, рахуючи себе патріотами українськи-
ми, старалися внести й свою частку праці у справу 
відродження української нації. Нещастя таких укра-
їнців у тому, що їм довелося жити в таку історичну 
епоху…». 1 березня 1930 року судова трійка поста-
новила ув’язнити його до концтабору строком на 5 
років.

Павло Петрович Бутовський відбував ув’язнення 
в селі Олександрівському Іркутського округу. За чи-
сельними клопотаннями 28 лютого 1931 р. судова 
трійка переглянула справу і постановила: «Бутов-
ського Павла Петровича від дальшого відбування 
висилки достроково звільнити, заборонивши йому 
проживання в м. Кам’янець-Подільський і в усіх 
прикордонних місцевостях, з-під стражі звільнити». 
Подальша його доля невідома. 

З перших днів після Лютневої революції 1917 року 
за організацію українського державного життя ді-
яльно взялися і мешканці повітового центру Про-
скурова (тепер — Хмельницький). Про це йдеться і 
в спогадах  безпосередніх учасників Української на-
ціонально-демократичної революції 1917-1921 років 
на Поділлі Наталі Дорошенко-Савченко та Івана Роз-
гона, віднайдені у виданнях української діаспори та 
введені в науковий обіг істориком Анатолієм Трем-
біцьким.

Наталія Дорошенко-Савченко (українська громад-
сько-просвітницька діячка) у 1913-17 роках мешкала 
в Проскурові і разом із місцевими українськими ді-
ячами брала активну участь у національному житті. 
У своїх спогадах Наталія Вікторівна висвітлює перші 
кроки українського національного руху в Проскуро-
ві у 1917 році. Спогади були віддруковані в часописі 

«Свобода» (Нью-Йорк) та мали назву «Початки на-
ціональної революції на Проскурівщині».

В самому повітовому центрі Проскурові, зазначає 
Н. Дорошенко-Савченко, серед 47 тисяч мешканців 
перед першою світовою війною більше половини 
становили євреї, «далі йшли поляки, росіяни й, на-
решті, українці». «Ці останні здебільшого були ро-
бітники або дрібні урядовці, вчителі тощо». До того 
ж, інтереси українського населення  зовсім не були 
представлені в урядових і самоврядних інституціях 
міста й повіту. «Більшість чужинців робила місто 
назовні російським, - наголошує Наталя Дорошен-
ко-Савченко. - Здавалося, для успіху української ре-
волюції шанси були більш ніж сумнівні».

Вже 10 березня 1917 року в Проскурові зоргані-
зувалася Українська громада. Засновниками Укра-
їнської громади в Проскурові стали головний лі-
кар шпиталю Червоного Хреста Микола Стахов-
ський,  якого було обрано головою Проскурівської 
Української громади, а також лікар земської лікарні 
Пантелеймон Блонський, якого обрали заступником 
голови. 

Крім того, Громада обрала М. Стаховського і П. 
Блонського своїми представниками на загальноар-
мійські збори, що мали відбутися наступного дня, 
тобто 11 березня. На цих зборах М. Стаховський 
вперше в Проскурові виступив публічно на політич-
ному зібранні і «так припав до вподоби» учасникам 
зборів, що його навіть обрали членом повітового ви-
конавчого комітету. Після цих зборів, десь за тиж-
день, відбувся справжній український мітинг, на 
який «зібралася сила народу, виголошували патріо-
тичні промови українською мовою», а також обрали 
М. Стаховського своїм представником до земської 
управи.

Але найбільш значимою подією для місцевої укра-
їнської громади в боротьбі за «українське обличчя 
Проскурівщини» стали вибори в березні 1917 р. до 
повітової управи. Завдяки наполегливій просвіт-
ницькій праці серед селянства головою повітової 
управи було обрано Миколу Стаховського. І це, 
констатує Наталя Дорошенко-Савченко, відбулося 
в місцевості, де «перед тим всеціло панували росія-
ни й поляки, де ще так недавно й писнути не мож-
на було по-українському — і раптом така перемога 
українців!».

1 квітня 1917 року Проскурівська громада телегра-
фує до Центральної Ради: «Рада Проскурівської Гро-
мади просить вказівок щодо діяльности найближчої 
черги. Глуха вулиця № 1. Голова Стаховський». У цьо-
му ж будинку на той час перший поверх орендувало 
єврейське училище, а на другому, який здавався під 
квартири, містилася громадська приймальня Про-
скурівського міського голови Миколи Сікори. Цей 
двоповерховий особняк (1897 р.) зберігся до наших 
днів.

Наталя Дорошенко-Савченко зазначає: «Скоро 
після того організовано «Просвіту» (а саме 18 квітня 
1917 року), при якій постала й бібліотека. Українські 
книжки для неї закуплено в київських книгарнях». 
29 квітня 2017 року «Робітнича газета» повідомляла 
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про обрання 2/3 голосів М. Стаховського головою 
Проскурівської повітової земської управи: «Одкри-
лось перше земське зібрання при участи представни-
ків народних мас. Найбільше на зібранні селян. На 
виборах пройшов цілком український список. Голо-
вою обрано д[октор]а Стаховського».  

Учасники Проскурівської Української громади на-
лагодили тісні зв`язки з українськими організаціями 
інших повітів Подільської губернії та губернського 
центру, з кам`янецькою «Просвітою».  Словом, як 
зазначає Наталя Дорошенко-Савченко, вже з пер-
ших днів після Лютневої революції 1917 року в Пе-
трограді українці Проскурівщини діяльно взялися 
за організацію українського державного життя. І за 
якихось неповних два місяці «контакт з Українською 
Центральною Радою… був … налагоджений», «укра-
їнське життя в Проскурові та повіті було організова-
не, а послідуючим діячам хіба треба було його продо-
вжувати й розвивати…».

На жаль, оті «наступні» українські діячі зіткнулися з 
великими перешкодами в реалізації своїх планів дер-
жавного будівництва в Проскурові й повіті. І перша з 
причин полягає в тому, що вже в травні-червні 1917 
року поступово порідшали їхні ряди: в квітні Пан-
телеймона   Блонського було обрано Кам’янецьким 
повітовим комісаром, а голову Української громади 
Проскурова, ординатора Проскурівського шпиталю 
Червоного Хреста, голову Проскурівської повітової 
земської управи Миколу Стаховського 11   червня 
1917 року на других зборах Подільської губернської 
ради громадських організацій у Вінниці обрали гу-
бернським комісаром Поділля…

На теренах України постаті Миколи Стаховського 
та Пантелеймона Блонського залишалися майже не-
відомими аж до початку ХХІ ст., адже радянська вла-
да намагалася повністю викреслити їх ім‘я з народної 
пам‘яті й української історії. 

Микола Стаховський народився 22 травня 1879 р. 
у селі Стетківці на Волині (нині Чуднівський район 
Житомирської області) в багатодітній родині пара-
фіяльного священика. Початкову освіту він отримав 
у рідному селі, а пізніше у 1893 p. вступив до Жито-
мирської гімназії, яку блискуче закінчив у 1901 р. За-
кінчивши гімназію, вступив на медичний факультет 
Варшавського університету, який закінчив «Summa 
cum laude» в 1904 p., захистивши перед тим дисерта-
цію. Обладнавши в одній з кімнат батьківського дому 
приймальну, Стаховський розпочав перші кроки 
своєї медичної практики, надавав першу допомогу 
не лише місцевим селянам, але й мешканцям навко-
лишніх сіл. В своїй практиці він вперше спробував 
поєднувати модерну медицину з народним замов-
лянням чи нашіптуванням, застосовував справжні 
методи фізіотерапії та народної медицини, знаючи її 
вагу і значення в тих умовах. Невдовзі він виїхав до 
Києва, де удосконалювався в хірургії у тогочасного 
відомого Козловського, багато оперував, студіював 
найновіші праці з хірургії та імунології. 

Під час російсько-японської війни 1904-1905 рр. 
зголосився на працю до Червоного Хреста і виїхав до 
Маньчжурії. Тут, на багатющому хірургічному мате-

ріалі вдосконалював свою хірургічну техніку і впер-
ше застосував свою методику лікування кістяних 
ран заливанням їх стерильним теплим вазеліном, 
яку значно пізніше застосували відомі лікарі Орр і 
Ольбі для лікування остеомієлітів.

Повернувшись у 1905 р. з війни, М. Стаховський 
мав нагоду розпочати підготовку до професорської 
діяльності з хірургії у Київському університеті, але 
цьому перешкодила участь у національно-політич-
ному русі. Він з однодумцями в 1906 р. розпочав ви-
давати орган Української соціал-демократичної ро-
бітничої партії — газету «Боротьба», в якій Стахов-
ський подав гостру статтю проти існуючого режиму. 
Його звинуватили в «спробі повалити існуючий ре-
жим» і він терміново виїхав до Франції. Перебрав-
шись до Парижа, Стаховський скориставшись такою 
доброю нагодою, продовжив своє удосконалення як 
лікар, відвідував лекції найбільш відомих вчених 
медичного світу Франції. Після лекції відомого ото-
ларинголога Марселя Лєрмує він невдовзі став його 
учнем, а згодом його асистентом у шпиталі св. Анто-
нія. 15 січня 1908 р. він залишає роботу в шпиталі й 
повертається в Україну.

Приїхавши до Вінниці, 25 серпня 1908 p. він отри-
мав один рік ув‘язнення за «спробу повалити існую-
чий режим» у 1906 р. Начальник в‘язниці, врахову-
ючи його популярність як лікаря, намагався якнай-
краще влаштувати умови життя «почесного» в‘язня: 
відповідно облаштував в‘язничну камеру; дозволив 
харчуватися з місцевого шпиталю, де директором 
був приятель Стаховського Людвіг Маліновський, 
який щодня радо доставляв «передачу». Враховую-
чи те, що у в‘язниці виникла епідемія тифу, від якого 
помер начальник в‘язниці, було вирішено змінити 
Стаховському місце відбування покарання. Таким 
чином він просидів у в‘язниці рівно сто днів, а ре-
шту терміну відбував у земській лікарні, де для нього 
обладнали спеціальне приміщення для «відбування 
кари», в якому лікар-в‘язень приймав пацієнтів. 

Відбувши покарання, М. Стаховський придбав «у 
власність великий сад в центрі міста, на вулиці Рол-
лє, напроти міського театру і в ньому побудував за 
проектом відомого мистця Василя Кричевського 
двоповерховий будинок в українському стилю», де 
увесь нижній поверх був пристосований для амбула-
торного прийому хворих, а у верхньому розмістила-
ся родина та кабінет-бібліотека. Часто приходилося 
оперувати — видаляти аденоїди, які Стаховський 
вважав «причиною поганого розвитку дітей, причи-
ною бронхітів, шлункових катарів, втрати апетиту, 
млявости, тубарних катарів з евентуальним запален-
ням середнього вуха». Проте мигдалики оперував 
дуже рідко, адже вони, на його переконання, були 
«органами оборони від інфекцій, своєрідним філь-
тром, який звогчує вдихуване повітря і заразом з 
слизневою оболонкою носа затримує бактерії та інші 
заражені частини повітря». Пізніше, в похилому віці 
він говорив своєму синові Леву, також ларинголого-
ві: «Я переконаний, що операції мигдаликів є опера-
цією переважно комерційною. Я особисто бачив від 
неї більше шкоди для пацієнта, як користи».
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В 1914 р. лікаря М. Стаховського призвали до вій-
ська і призначили до шпиталю Червоного Хреста в 
Люблині, згодом шпиталь перевели до Проскурова. 
У вільний від праці час він приймав пацієнтів у місті, 
де влаштував прийомний «кабінет» лікаря-ларинго-
лога. Пізніше Стаховський, згадуючи події березня 
1917 р., розповідав своєму синові Леву, що «як тільки 
стало відомо в Проскурові, що цар Микола II зрік-
ся престолу, почали готуватися до «проголошення» 
нової влади в Проскурові», хоча «в цей період міс-
то було переповнене російським військом, різними 
запільними частинами, штабами, шпиталями», що 
тривалий час гальмувало політичне життя. 

Вже в травні 1917 р. за Української Народної Респу-
бліки Микола Стаховський був призначений губерн-
ським комісаром Поділля. Як губернський комісар, 
мусів полагоджувати безліч інцидентів між насе-
ленням і збільшовиченими військовими, як лікар — 
дбати про своїх пацієнтів, як політичний діяч — три-
мати контакт з урядом у Києві, а коли у Вінницю 
входили більшовики — «зникати з лиця землі», щоб 
не «потрапити в лабети озвірілої солдатчини». Крім 
того, як головний лікар військового шпиталю, мав 
дбати про ліки і харчування хворих, регулярне функ-
ціонування етапів, про захоронення померлих, адже 
смертність в той період була дуже висока, та ін.

За свою активну державницьку, громадську і про-
фесійну діяльність Стаховський і його родина були 
внесені місцевими комуністами у списки для зни-
щення при вступі більшовиків у Вінницю. На щастя 
більшовики були відтиснуті вояками Армії УНР від 
Вінниці і Микола з родиною переселився до брата 
дружини в Одесу. 

28 січня 1919 р. Стаховського призначили першим 
головою дипломатичної місії Української Народної 
Республіки у Великій Британії.

Дипломатична місія добралась до Лондону лише в 
травні 1919 р. і діяла впродовж 1919-1921 рр. Вона не 
мала офіційного визнання уряду Великої Британії, 
тому найбільш важливим її завданням було сприян-
ня визнанню УНР Великою Британією, поширення 
інформації про Україну через бюлетень місії — що-
тижневик «Юкрейн».

Лише один раз М. Стаховський був запрошений до 
аристократичного клубу «Севедж Клаб», де зустрівся 
з Черчиллем, але спроба поговорити з ним на болючі 
для України теми ні до чого не привела, адже він ухи-
лився від розмови на політичні теми. Головною при-
чиною такого ставлення англійців до українських 
дипломатів, було те, що уряд Англії підтримував і 
фінансував акції Денікіна.

Така невизначеність діяльності дипломатичної мі-
сії УНР, відсутність нормальних умов для праці ди-
пломатів і вплив несприятливих кліматичних умов 
Лондона на стан здоров‘я Стаховського, призвели до 
того, що у вересні 1919 р. він подав у відставку.                

Полишивши працю в місії, М. Стаховський зайняв-
ся приватною лікарською справою і громадською ді-
яльністю спочатку в Лондоні, потім в Парижі, Берлі-
ні і в середині січня 1924 р. приступив до виконання 
обов‘язків окружного лікаря у м. Берегове на За-

карпатті. Впродовж 1931—1939 рр. М. Стаховський 
практикував у м. Берегове як приватний лікар.

Коли Закарпаття захопили мадяри, він, кинувши 
все майно, переїхав до сина Лева в Прагу. Тут він, 
трохи відпочивши та підлікувавшись, одержав від 
німців призначення лікарем у м. Румбург (Судети). 
В 1945 р. у Румбурґ прийшли більшовики, які вже в 
перші дні потягнули Стаховського на допит, але слід-
чі, побачивши перед собою цілком хвору і душевно 
зламану людину, залишили його в спокою. Але ця 
подія ще більше приголомшила і зламала його, адже 
все життя «тікав від більшовиків, і тепер на схилі 
життя — потрапив таки їм в руки. Все життя мріяв 
про знищення більшовиків і звільнення України — 
вийшло, що більшовики не тільки не знищені, а оку-
пували половину Європи». 

7 грудня 1948 р. Микола Стаховський помер у Пра-
зі, похований на Ольшанському цвинтарі в могилі 
своєї матері, яка ще в 20-х роках емігрувала з Украї-
ни. Тут у Празі, на Ольшанському цвинтарі, знайшли 
спокій після вигнання з батьківщини та поневірянь 
на чужині багато знаних державних, військових і 
суспільно-політичних діячів, письменники, люди 
мистецьких професій, науковці. «За тими похован-
нями цілий пласт невивченої історії нашої держа-
ви», — писав Є. Маланюк. 

Пантелеймон Блонський народився 27 червня 
1876 року в селі Андріївка (нині Чемеровецького ра-
йону Хмельницької області) у дворянській родині. 
Після закінчення Подільської духовної семінарії на-
вчався на медичному факультеті Київського універ-
ситету, але за неблагонадійність 1900 року його від-
рахували з числа студентів. Тому він переїхав до Вар-
шави, де 1904-го закінчив університет і повернувся 
до Кам’янця-Подільського. 

У місті над Смотричем лікар-окуліст стає одним із 
засновників Подільської «Просвіти». 1905 року соці-
ал-демократа Блонського звільнили з роботи, а через 
рік за активну просвітянську діяльність заарешту-
вали. Серед членів Української Центральної Ради 
третього складу (20.08.1917 р.) є лікар Пантелеймон 
Йосипович Блонський. Тут він  ближче познайомив-
ся з В. Винниченком, М. Грушевським, С. Петлюрою. 
Тричі його чекісти кидали за тюремні ґрати. 

Пантелеймон Блонський працював лікарем-оку-
лістом у Києві, а також на Черкащині — в Каневі, 
Городищі, Черкасах, Ротмистрівці, Корсуні, Звени-
городці. Коли настав голод 1932—33 рр., то лікар із 
Звенигородки назвав речі своїми іменами — геноцид 
проти українського народу. На адресу Комінтерну 
Пантелеймон Блонський писав: «Якщо правда, що 
масами гинуть з голоду тільки селяни УРСР, а РРФСР 
тільки на Північному Кавказі, в Краснодарському 
краї, де більшість селян також українці, то ясно, що 
тут… не витравлений революцією погляд на хохлів, 
як на нижче плем’я, вимирання якого корисне справі 
соціалізму…». Блонський надсилає скаргу й на адре-
су ЦК КП(б)У, сумно резюмуючи: «Про падіж худоби 
кричать, а про масову загибель українських селян — 
повне мовчання, наче йдеться про осінню загибель 
мух». 
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У вересні 1939 року палкого просвітянина-україн-
ця http://slovoprosvity.org/ заарештували. Але й у не-
волі Пантелеймон Йосипович не виявив внутрішньої 
слабкості, навпаки, він прямо заявив слідчому: «Я не 
бидло. Я — українець». Після таких патріотичних 
висловлювань лікаря вислали «на перевиховання» 
в Комі АРСР. Працював на лісоповалі в селі Візінга. 
Там, під час війни, 12 січня 1942 року його заарешту-
вали. Особливою нарадою при НКВС 29 серпня 1942 
року Блонського засудили до смертної кари. Оскіль-
ки в період війни з такими вироками не зволікали, то 
його розстріляли того ж дня.

Величезний внесок в розбудову української держа-
ви своєю просвітницькою та політичною діяльністю 
вніс лікар, письменник і поет Модест Пилипович Ле-
вицький.

Модест Левицький народився 13 липня 1866 року 
у селі Вихилівці Проскурівського повіту Подільської 
губернії у сім`ї дрібного поміщика — інспектора на-
родних шкіл, мирового судді. Хлопчик ріс і вихову-
вався в поміщицькій українській родині, в якій роз-
мовляли виключно українською мовою, але знали й 
іноземні, розумілися на музиці, літературі. Ще на-
вчаючись у Кам`янець-Подільській гімназії 15-річ-
ний Модест під псевдонімом «граф Біберштейн» 
видав першу 60-сторінкову збірку оповідань україн-
ською мовою «Пан Мотика» з підзаголовком «Народ-
ні перекази в Поділлі». Примірники цього видання 
зберігаються нині в Національній бібліотеці України 
імені Володимира Вернадського, Одеській державній 
науковій бібліотеці імені Максима Горького та Росій-
ській національній бібліотеці в Санкт-Петербурзі. 

Подальшу освіту Левицький продовжив на істори-
ко-філологічному факультеті Київського університе-
ту. 1888 року після 4-го курсу поступив на медичний 
факультет з наміром бути лікарем дружині Зінаїді, 
що хворіла на сухоти, та стати мужицьким «дохту-
ром», щоб пізнати життя. 

В 1893 році 27-ми річний земський лікар розпочав 
свою практику в м. Ковелі на Волині, де на довгі роки 
став другом сім’ї Косачів та приватним лікарем Лесі 
Українки. В 1895 році під час спалаху холери в краї лі-
кар поселяє дружину Зінаїду та сина Віктора в селі Ко-
лодяжному під опіку Олени Пчілки та Петра Косача. 

Нове призначення восени 1899 року приводить Ле-
вицького в лікарню с. Будаївки (назва м. Боярка до 
1956 р.) на Київщині. Клімат і умови життя в Будаївці 
сприяли поліпшенню здоров’я Зінаїди Левицької. До 
Києва недалеко, тож Левицькі відвідують осередок 
творчої інтелігенції, що був у книгарні Наукового то-
вариства ім. Шевченка, спілкуються зі старими зна-
йомими, заводять нові знайомства. Левицький дру-
кує власні твори в українській  періодиці. Прагнення 
наблизити українського читача до світової літерату-
ри зумовлює Модеста разом із дружиною братися до 
перекладацької роботи творів Е. Сінклера, Генріка 
Сенкевіча, Болеслава Пруса українською мовою.

В липні 1904 року Модеста Левицького разом з 
Миколою Лисенком та Лесею Українкою обирають 
дійсним членом Київського літературно-артистич-
ного товариства. Громадські та політичні інтереси 

спонукають Левицького разом з С. Єфремовим та 
Ф. Матушевським створити в 1903 році Радикальну 
партію. Наприкінці 1904 року Левицький отримує 
призначення на посаду директора фельдшерської 
школи на Лук`янівці у Києві і за сумісництвом — по-
саду завідувача Лук’янівським притулком для дітей-
сиріт. За дозвіл навчати майбутніх фельдшерів рід-
ною українською мовою втрачає державну службу і 
заробіток. У ніч з 17 на 18 січня 1907 року в Києві 
царським урядом була проведена масова акція проти 
прогресивної української інтелігенції. Разом з Лесею 
Українкою, її сестрою Ольгою, Борисом Грінченком 
та багатьма іншими був заарештований і Модест 
Левицький. З цього приводу Леся писала до мате-
рі: «Прикро було теж Модестові Филиповичу, бо в 
жінки його саме було воспалєніє легких, та й він сам 
тільки що переніс тяжку інфлуенцу».

В березні 1907 року він отримує призначення за-
лізничного лікаря на прикордонній з Галичиною 
станцією Радивилів. Привілей залізничного пра-
цівника — безкоштовний проїзд — дозволяв Ле-
вицькому часто бувати у Києві. У роки української 
державності Модеста Левицького було призначено 
головним санітарним лікарем залізниць України. З 
1918 року - радником посла УНР в Греції Ф. Мату-
шевського, після смерті якого Левицький виконує всі 
дипломатичні обов`язки. Витримує цинічні виступи 
проти посольства російської еміграції та її посібни-
ків, зокрема Туреччини, Болгарії, Югославії. Налаго-
джує доброчинні відносини з посольствами Англії, 
США, Італії, Голландії, Бельгії, Бразилії, Персії, Іспа-
нії, Грузії. Дипломатична служба в ім`я України стає 
єдиною втіхою та розрадою після втрати коханої 
дружини Зінаїди, що померла від легеневої кровотечі 
у Греції і похована далеко від України. 

Після окупації України більшовиками Левицький 
повертається до Тарнова (Польща), де в той час зна-
ходився уряд УНР під проводом Симона Петлюри, і 
стає міністром охорони здоров’я. Зразу ж організо-
вує курси медсестер для українських дівчат, очолює 
санаторій для українських вояків, хворих на тубер-
кульоз, у Закопаному, лікує місцевих жителів. В 1922 
році переїздить до Чехії, де як ректор очолює Україн-
ську господарську академію у Подебрадах. 

У 1927 р. у віці 61 рік Модест переїздить на Волинь 
до Луцька. Працює вчителем рідної мови та літера-
тури в українській гімназії, займається просвітниць-
кою роботою. На добровільних засадах він продо-
вжував займатися лікарською практикою. Лікуючи 
малозабезпечених учнів, часто витрачав власні ко-
шти, даючи ліки тим, хто не в змозі був їх придбати. 
Організував музей народної творчості і народного 
мистецтва, а першими експонатами цього музею 
була колекція писанок.

16 серпня 1932 р. лікаря-патріота Модеста Левиць-
кого не стало. Похоронили  славного сина України на 
кладовищі села Гаразджа Луцького району на Волині. 

Влада на Поділлі змінювалась часто і іноді блис-
кавично. Лише в Кам’янці-Подільському з грудня 
1917 року по листопад 1920 року влада мінялась 12 
разів, а в Проскурові — 15 разів. 30 травня 1919 року 
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губернське місто Кам’янець-Подільський стало сто-
лицею Української Народної Республіки і пробуло 
в цьому статусі понад п’ять місяців. Тут розмісти-
лась Директорія УНР на чолі з Головним Отаманом 
Симоном Петлюрою та Диктатором ЗУНР Євгеном 
Петрушевичем. В цей час у Кам’янці працюють: лі-
карем Військового міністерства — колишній керів-
ник управління культів при Міністерстві освіти Іван 
Левкович Липа (міністр здоров’я і опікування уряду 
УНР в екзилі 1921 року),  редактором журналу «Нова 
думка» — майбутній лікар і ідеолог українського на-
ціоналізму Юрій Липа (навчаючись в Українському 
державному університеті), начальником медично-
санітарного управління Міністерства залізниць УНР 
Павло Михайлович Губенко (Остап Вишня), який 
пише і публікує тут свої перші фейлетони. Мініс-
терство народного здоров’я розмістилось в будівлі 
колишньої міської управи. Ще 9 січня 1919 р. поста-
новою Ради Народних Міністрів УНР міністром на-
родного здоров’я й опікування в уряді Ісака Мазепи 
був призначений Дмитро Антонович Одрина. 

Дмитро Одрина народився 1892 року в селі Теле-
шівці Білоцерківського повіту на Київщині в бідній, 
але освіченій селянській родині нащадків козацько-
го роду. Початкову освіту він здобув у церковно-па-
рафіяльній школі та в земському училищі, у 1905 р. 
вступив до Київської земської фельдшерської шко-
ли, яку закінчив 1909 року найкращим учнем. Пра-
цюючи фельдшером у сільській земській лікарні і 
займаючись самоосвітою, Дмитро екстерном склав 
екзамен у Житомирській гімназії і 1913 року вступив 

на медичний факультет Київського університету Св. 
Володимира, який закінчив у 1916 р. за програмою 
воєнного часу.

Під час війни Одрина добровольцем пішов до вій-
ська і служив лікарем санітарного потягу, брав участь 
в українізації військ Південно-Західного фронту, 
організації в армії перших українських санітарних 
пунктів. У період становлення УНР був членом Цен-
тральної Ради, працював в її секретаріаті, став по-
мічником генерального секретаря військових справ 
Симона Петлюри з військово-санітарних справ.

28-31 серпня 1919 р. в Кам’янці-Подільському 
міністр народнього здоров’я і опікування Дмитро 
Одрина провів екстрений лікарський з’їзд, на яко-
му зібралося 62 делегати. З’їзд обговорив питання 
боротьби з пошестями, розробив практичні про-
тиепідемічні заходи, констатував брак персоналу, 
перев’язувальних засобів, недостатнє медико-сані-
тарне та харчове постачання. Восени 1919 р. Одри-
на керував заходами з ліквідації епідемії висипного 
тифу на Поділлі, заразився і помер в шпиталі. По-
ховали його на Польських Фільварках у Кам’янці-
Подільському. На жаль, могила лікаря не збереглась. 

Поділля відігравало важливу роль у подіях україн-
ської національної революції 1917-1921 рр. і поділь-
ські медики були в авангарді цієї боротьби. Пролита 
кров, втрачені життя не були марними. Вони довели 
всьому світу, що Україна є і вона прагне жити. Без 
кількарічної боротьби Української Народної Респу-
бліки сьогодні незалежної Української держави мо-
гло не бути.
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Роль медиков подолья в украинской национальной революции 
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В статье освещаются события времен становления украинской государственности 1917-1921 гг., раз-
витие просветительского движения на Подолье, участие медиков в пробуждении украинских сил к на-
ционально-культурной деятельности.
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The article covers the events of the formation of Ukrainian statehood in 1917-1921, the development of the 
educational movement in Podillya, the participation of physicians in the awakening of Ukrainian forces to 
national and cultural work.
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