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Історія науки і техніки 

Альков В.А.,  
к.і.н., ст. викладач кафедри суспільних наук ХНМУ, 

Робак І.Ю., 
професор, д.і.н., зав. кафедри суспільних наук ХНМУ, 

Україна, м. Харків 

МІСЬКИЙ ЛІКАР ТА ЙОГО ПРАЦЯ В ДР. ПОЛ. ХІХ – 

НА ПОЧ. ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ С.А. РОБАКА) 

Чи має історія, зокрема історія охорони здоров’я, мати людське 

обличчя? Сучасна історична наука дала відповідь на це питання. Політика, 

економіка тощо, звичайно, теж важливі, але не менш вартісна звичайна 

робота людини та її повсякденні практики. Тільки так можливе відносно 

повне відтворення тогочасного життя. У даному випадку звернемося до 

аналізу повсякденної роботи знаного в місті харківського лікаря Сигізмунда 

Антоновича Робака (1857–1925). 

Зі спогадів онука К.Р. Робака дізнаємося, що свій трудовий шлях 

виходець із небагатої шляхти розпочав ще в студентські роки. Щоб 

«триматися на плаву», він робив ін’єкції (швидше за все, малося на увазі 
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віспощеплення), давав уроки, доглядав дітей заможних городян у Києві [12]. 

З Російського медичного списку 1891 р. дізнаємось, що С.А. Робак отримав 

лікарське звання 1885 р. та проживав у Харкові [11, 1891, с.182], був 

спеціалістом з хвороб вух і горла, тобто оториноларингологом [11, 1908, 

с.340]. Дослідниця Л. Жванко в своїй роботі, присвяченій польській 

діаспорі, вказує, що доктор С.А. Робак здійснював широку медичну 

практику та наукову діяльність, був учасником Міжнародних з‘їздів лікарів 

у Лондоні, Парижі, Москві [2, с.118]. Також його згадують серед 

найвідоміших лікарів-поляків Харкова 1804–1939 рр. [15].  

Отож, Сигізмунд Робак по завершенні навчання розпочав приватну 

медичну практику – справу як на той час вигідну й грошовиту. Він оселився 

на Катеринославській вул. в будинку Вуїч № 55, де й приймав хворих. 

Прийом тривав з 9-ї до 12-ї вдень та з 17-ї до 19-ї години ввечері [13, 1886, 

с.301]. У «вікні» він мав встигнути попрацювати в Харківській міській дитячій 

лікарні імені князя Д.М. Кропоткіна. Посада позаштатного ординатора, яку 

він посів попервах, ніяк не оплачувалася, а тому весь прибуток він отримував 

від приватної практики. У міській дитячій лікарні за тих часів було 30 

постійних ліжок (наприкінці ХІХ ст. їх кількість зросла до 40, але реальна 

кількість хворих могла бути вдвічі більшою [7, с.3]). 1913 р. ліжок стало вже 

60 [8, с.38]. При значному зростанні населення міста цього було явно 

недостатньо, а розширення відбувалося повільно через брак коштів [10, с.149], 

що провокувало переповненість. 1886 р. лікарня включала 4 відділення: 

«дифтеритне», скарлатинне, загальне (у тому числі для тифозних) та кореве 

[6, с.1,11,13]. Позаштатні ординатори могли залучатися до будь-якого з 

відділень, а також до амбулаторії по черзі, але С.А. Робак, судячи з усього, в 

амбулаторії не працював, бо час прийому в ній накладався на його приватний 

прийом [3, с.2]. Доктори відвідували відділення 1-2 рази на добу [1, оп.120, 

спр.513, арк.1,4-5,7]. Це викликало незадоволення після публікацій в пресі, 

тож 1913 р. у відділеннях принаймні практикувалися ранкова та вечірня 

візитації лікарів [1, оп.121, спр.607, арк.1-4]. Працювати там було непросто 

психологічно. Загальний річний показник смертності становив 1886 р. 13 % 

(73 особи) [6, с.10]. І це були головно діти, здебільшого від 3 до 8 років [3, 

с.27]. Конфлікти з родичами померлих дітей, що оберталися резонансними 

скандалами, були невід’ємною частиною цієї роботи. 

Плинув час, мінялися лікарі, лишався тільки С.А. Робак, який 

поступався лише сестрі-жалібниці А. Пержановській, яка служила з 13 

червня 1881 р. та була найстарішим співробітником [4, с.4]. Тому не дивно, 

що доктор Робак у списку лікарів закладу 1908 р. йшов наступним після 

старшого лікаря. Було вказано, що він ординатор, надвірний радник та 

користується правами державної служби [1, оп.156, спр.1321, арк.60]. На 

1915 р., відповідно до Харківського календаря 1917 р., лікар дослужився до 

чину колезького радника [13, 1917, с.22]. 1895 р. С.А. Робак нарешті обійняв 



170 

 

 

посаду завідувача тифозним відділенням (колишнє загальне) міської дитячої 

лікарні [13, 1897, с.315]. Це вже була посада штатного ординатора, якому 

платили жалування. Відповідно, був скорегований і графік приватного 

прийому – з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 19-ї [13, 1904, с.184] години. На початку 

ХХ ст. Сигізмунд Антонович врешті обійняв посаду за своїм фахом – став 

завідувачем «дифтеритного» відділення [8, с.38]. С.А. Робак не тільки 

займався терапією, а й брав участь в операціях, які робили знані міські 

хірурги. Зокрема Б.Г. Пржевальський разом із ним, як спеціалістом з 

горлових хвороб, робив трахеотомію [9, с.6]. Деякий час на початку ХХ ст. 

він працював за своїм фахом у Харківському училищі глухонімих, 

принаймні, достовірні дані є за 1907 р. [13, 1908, с.82-83].  

Крім іншого, 1887 р. С.А. Робак з 27 травня по 23 вересня 1889 р. працював 

на посаді лікаря-розпорядника лікарні Харківського медичного товариства 

[14, с.308,530]. Такий нетривалий термін роботи можна пояснити тим, що 

посада була складною та відповідальною, а зарплатня – аж занадто скромною. 

Тому там спостерігалася швидкоплинність керівних кадрів [10, с.191].  

Сигізмунд Антонович пережив революційні часи, зокрема, відомо, що 

до нього звертався один із ватажків банд доби отаманщини, який раптово 

оглух. К.Р. Робак розповідає: «Дід-ларинголог заглядає йому у вухо. 

Знайшов там бруд та восковину. Все вимив, і дикун знову чув. Отримав 

лікар свою нагороду – козаки нікого не вбили, не вкрали нічого й жінок не 

зґвалтували. Пішли та не повернулися» [5, тема від 21.07.2017]. С.А. Робак 

помер у Харкові 1925 року. Наприкінці життя він мав підробіток 

ветеринаром і лікував коней, від яких підхопив зоонозну інфекцію і гнив 

живцем. Антибіотиків тоді ще не винайшли. За версією одного із синів 

Сигізмунда Антоновича Владислава батько вкоротив собі віку за допомогою 

передозування морфієм [5, тема від 19.07.2017]. 

Отож, С.А. Робак був типовим представником лікарського міського 

співтовариства свого часу. Його трудовий шлях демонструє працелюбство, 

гідне виконання обов’язків, що, головно у сфері приватного прийому, вело до 

пристойного рівня життя. Він міг відмовитися від неоплачуваних чи 

недостатньо оплачуваних посад, однак проявляв активізм, наприклад, у 

випадку з дитячою лікарнею, адже бачив роботу лікарів як не просто 

заробіток, а й покликання. 
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Мельничук О.В., 
к.і.н., вчитель історії КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа»  

Луцької міської ради, 
Україна, м. Луцьк 

СПІВРОБІТНИЦТВО НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ 

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ: СУЧАСНИЙ ВИМІР 

Результативним і перспективним і напрямом в українсько-німецьких 

відносинах є науково-технічне співробітництво. Це обумовлено наявністю в 

обох країнах потужних наукових можливостей та ресурсів. На виконання 

Спільної заяви Державного комітету України у справах науки і техніки та 

ФМОНДТ ФРН про науково-технічне співробітництво від 10 червня 1993 р. 



Н а у к о в е  в и д а н н я  

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 
Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць 

 
за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції 

30–31 березня 2018 року 

 
 

 

За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. 

 

 

 
Техн. редактор, коректор  Старіченко О.В. 

Оригінал-макет   Старіченко О.В. 

Дизайн обкладинки    Алдакимова Т.Г. 
 

 

 

 

 

 
Підписано до друку 31.03.2018. 

Формат 60×84 1/16. Папір офсет. Гарнітура Times. 

Друк офсетний. Умов. друк. арк. 15,1. Обл.-вид. арк. 15,1. 

Тираж 300 прим. Вид. №  2871. Замов 98. Ціна договірна 
 

Видавництво  Центру сучасної педагогіки 

«Навчання без кордонів» (Канада, Монреаль)  

6435, bld. Longelier, Montreal, H1M 2C1, Canada  

tel. 015142541920, 

e-mail: virtustoday@gmail.com 

 


