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Лікар-просвітянин Кость Солуха

Під впливом Лютневої революції і створення 17 
березня 1917 року 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 . 

Просвітницьку українську діяльність на Поділлі 
очолив Кость Солуха . Ще у 1901 році разом із вчи-
телями С . Іваницьким, В . Чехівським та священиком 
Ю . Сіцінським, іншими однодумцями він організу-
вав в Кам’янці-Подільському невелику місцеву укра-
їнську громаду . Революційні події 1905 року сприяли 
заснуванню першого на Поділлі Українського това-
риства «Просвіта» . Її головою до 1917 року був Кость 
Солуха . 

Кость Солуха народився 17 травня 1861 року у с . 
Коритне Балтського повіту Подільської губернії в 
родині українського сільського священика . Водно-
час, його донька Тетяна Приходько-Солуха у своїх 
спогадах стверджує, що її «батько, доктор Костянтин 
Солуха, був видатним діячем Поділля, але походив 
він з Київщини . Народився він 17 травня 1861 р . в 
селі Копистиріно, що під Києвом, у багатодітній ро-
дині сільського священика, яка мала троє синів і троє 
дочок . Кость від свого батька наслідував здібність 
легко прокладати дорогу до душ своїх пацієнтів, а від 
матері — ніжну повагу і надзвичайно тонкий слух, 
який так придався йому в його практиці» . 

Кость отримав освіту в другій Київській гімназії, 
де цікавився мистецтвом, співав у хорі Миколи Ли-
сенка, познайомився з діяльністю українських наро-
дознавчих гуртків . Закінчивши у 1879 році гімназію, 
вступив на медичний факультет Київського універ-
ситету, де й визначив для себе три головні складові, 
яким й присвятив своє життя — професія, родина, 
громадська діяльність . Оплачувати за навчання сина 
батьки не мали змоги, тому Кость намагався вчитися 
якнайкраще, щоб отримувати стипендію, яка і допо-

могла йому впродовж майже семи років оволодівати 
спеціальністю лікаря . 

 Після закінчення університету в 1886 році Кость, 
як стипендіат, був змушений відпрацювати за дер-
жавним розподілом п’ять років полковим лікарем 
28-го Полоцького піхотного полку Варшавсько-
го округу, що розквартировувався у м . Пєтрокові . 
Військова муштра, замкнута обстановка військо-
вого поселення, відсутність простору для вільного 
спілкування негативно впливали на демократичну 
природу переконань молодого лікаря . Кость напо-
легливо домагався зміни розподілу і в 1889 році, не 
прослуживши зазначеного строку, його перевели 
на Поділля і направили дільничним лікарем містеч-
ка Оринин Кам’янецького повіту . 6 листопада 1888 
року земство відкрило тут невеличку лікарню на 12 
ліжок, яка обслуговувала жителів тодішнього міс-
течка і мешканців довколишніх сіл . Кость згадував: 
«Став налагоджувати всю справу з нуля . Лікарню 
довелося зробити в корчмі, хоча обладнання майже 
ніякого не було, а на медикаменти відпускалося 150 
руб . на рік… Територія дільниці велика, кругом тем-
нота народу і авторитет повитух та знахарів» . Проте 
селяни зразу оцінили надзвичайне ставлення до себе 
молодого лікаря, який, до того ж, спілкувався з ними 
рідною мовою, і Солуха здобув надзвичайну попу-
лярність серед селян . 

У 1894 році Кость Солуха отримав пропозицію 
перейти на роботу до столиці імперії, яку він без 
роздумів відхилив і погодився зайняти посаду ор-
динарного лікаря Кам’янецької губернської лікарні . 
Кам’янецька лікарня була найбільшою в губернії, 
мала 300 штатних ліжок, амбулаторію, аптеку, «бого-
дільню» для старців . 

Кость Солуха був одним із найпрогресивніших лі-
карів Поділля . Він власним коштом придбав кілька 
приладів для пневмотораксу, встановив їх у своєму 
будинку, де вів приватну практику, в губернській 
лікарні та в шпиталі і активно та ефективно вико-
ристовував штучний пневмоторакс для лікування 
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туберкульозу . Навіть із Австрії і Румунії з’їжджались 
хворі із сухотами лікуватися до подільського лікаря . 
Перші повідомлення у Російській імперії про вико-
ристання пневмотораксу для лікування сухот були 
зроблені А . М . Рубелем у 1912 році та А . Я . Штерн-
бергом у 1921 році . Солуха став застосовувати пнев-
моторакс в лікуванні туберкульозу у 1915 році . Піз-
ніше донька Тетяна в своїх спогадах писатиме, що 
«один професор Празької клініки, спочатку не пові-
рив, що Кость Солуха вже в 1915 році лікував тубер-
кульоз пневмотораксом» . Однак, незабаром переко-
нався, що саме «на українському Поділлі існував на 
той час модерний лікар великого масштабу, який мав 
найсміливіше на той час лікування туберкульозу, а 
також власний спосіб лікування плямистого тифу, 
що давав мінімум смертності» .

В губернській лікарні Кость познайомився з моло-
дою сестрою-жалібницею Ганною Пашутою, донькою 
священика, з якою у 1895 році одружився і яка стала 
вірною супутницею його життя . В сім’ї було два сини 
і дві доньки . Старший син Віктор трагічно загинув у 
1913 році . Доля другого сина Григорія, на жаль, невідо-
ма . Старша донька Тетяна вимушена була у 1921 році 
емігрувати у Прагу, а після Другої світової війни — до 
США, де стала доктором Українського Інституту Аме-
рики, знала декілька мов, мала чудовий голос, співала 
в Українському національному хорі . Молодша донька 
Наталя закінчила історико-філологічний факультет 
Кам’янець-Подільського українського університету, а 
згодом отримала диплом з відзнакою в Московському 
інституті культури і працювала бібліографом Націо-
нальної бібліотеки України ім . Вернадського . 

 Вихований на національних українських тради-
ціях, Кость Солуха став одним з основоположників 
просвітницького руху на Поділлі, сприяв пробу-
дженню українських сил . Царський уряд намагався 
перешкоджати цьому, але навколо товариства все 
одно гуртувалась українська інтелігенція, молодь . 
Подільський губернатор Ейлер не раз викликав Со-
луху до себе і кричав: «Вы мне революцию в губер-
нии разводите! Я вас всех разгоню!», а, виїжджаючи у 
Петербург, подарував головному просвітянину бюст 
Шевченка і світлину з написом: «Высокоуважаемому 
доктору Солухе на добрую память от уважающего 
его кацапа . А . Эйлер» . Кость Солуха організовує ро-
боту по збиранню книжок серед подолян для фор-
мування університетської бібліотеки, бере участь 
в роботі Комітету допомоги хворим та пораненим 
козакам, очолює Подільську секцію Всеукраїнської 
Спілки лікарів, бере участь у формуванні та роботі 
філії Українського Червоного Хреста . 

Саме «Просвіті» належить ініціатива відкриття в 
Кам’янці-Подільському Українського Університету, 
через що Кость Солуха вважається одним із духовних 
батьків вищої школи на Поділлі . 22 жовтня 1918 року 
за ухвалою гетьмана Української держави Павла Ско-
ропадського було відкрито Український державний 
університет у Кам’янці, ректором якого став Іван Огі-
єнко . На посаду університетського лікаря призначено 
Костя Солуху, який організовує роботу університет-
ської амбулаторії коштом Кам’янецької губернської 

лікарні . Точна дата початку його роботи на цій посаді 
не відома . Проте Дмитро Дорошенко в своїх спогадах 
писав, що коли він наприкінці січня 1919 року прибув 
у місто, «університетським лікарем був заслужений 
український діяч д-р Кость Солуха» . А Іван Огієнко 
в своїх мемуарах згадує, що пропонував Костеві Гри-
горовичу посісти посаду університетського лікаря ще 
у липні 1918 pоку . Університетському лікарю Костю 
Солусі досить часто доводилося викладатися сповна, 
адже він продовжував працювати і в губернській лі-
карні, переповненій хворими на різні захворювання . 
За особисті заслуги перед університетом була навіть 
думка обрати університетського лікаря Костю Солуху 
почесним професором «honoris causa» .

15 квітня 1918 року у Києві відбувся Всеукраїн-
ський з’їзд лікарів, який прийняв Статут Товариства 
Українського Червоного Хреста і поклав початок 
його функціонування на теренах України, а вже 1 
вересня 1919 року його було офіційно визнано Між-
народним Червоним Хрестом . Іван Огієнко та його 
сподвижники по УЧХ Юхим Сіцінський та Кость Со-
луха брали активну участь в організації І з’їзду Укра-
їнського Товариства Червоного Хреста, який відбув-
ся 9 листопада 1919 року у Кам’янці-Подільському . 
Подільське Товариство УЧХ надавало гуманітарну 
допомогу цивільному населенню і військовим, опіку-
валося хворими і пораненими, готувало для лікарень 
і шпиталів сестринські кадри . Значний внесок у цю 
справу зробив лікар Кость Солуха . Лікарська справа 
майже не залишала часу для іншої праці, проте він 
завжди знаходив час і для громадської діяльності, до 
якої ставився щиро й віддано, як і до лікарської .

Подоляни гідно відсвяткували ювілей праці Костя 
Солухи на лікарській ниві . Щоденна газета «Украї-
на» писала, що 3 вересня 1919 року «сповниться 35 
літ лікарської праці Костя Григоровича Солухи, 10 
літ в Кам’янецькому повіті в Орининській волості 
земським участковим лікарем і 25 літ в губерніаль-
ній земській лікарні» . Широкі кола громадян від-
гукнулись на ювілей численними адресами і приві-
таннями . Зала Українського клубу була переповнена, 
першим свої привітання виголосив представник гу-
бернської народної управи, який зачитав «постано-
ву управи про заснування в державнім українськім 
університеті стипендії імені ювилянта», а представ-
ник міської думи виступив з постановою думи «про 
заснування при гімназії Руданського стипендії імені 
К . Г . Солухи» . 

Коли більшовики у 1920 році захопили Кам’янець-
Подільський і заарештували лікаря Солуху як укра-
їнського націоналіста, то «цілі процесії пацієнтів 
ходили з проханням його звільнення» . Після звіль-
нення він знову береться за лікування тифозних хво-
рих, якими було наповнене Поділля . Віддаючи багато 
сил лікуванню хворих, Кость Солуха сам заразився 
від них тифом і 13 січня 1922 року зліг . Неймовірні 
зусилля його друзів-лікарів не дали результату і 31 
січня серце знаного лікаря перестало битися . Незва-
жаючи на сувору зиму і страшні політичні часи, все 
місто взяло участь у похоронах . Як висловився про 
Солуху його сучасник, активний громадський діяч, 
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Віктор Приходько: «Рідне Поділля золотими літера-
ми на довічні часи мусить вписати у свої аннали ім’я 
кращого з своїх синів» .

У 2016 році Кам’янець-Подільській міській цен-
тральній бібліотеці було присвоєне ім’я Костя Со-
лухи .
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