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ВСТУП
6 жовтня 1945 року — дата, що стала початком

відліку  діяльності  Станіславського 1 меди чного

інституту з медичним факультетом Наркомздоров'я

УРСР.

Того дня на виконання розпорядження Ради Народ*

них Комісарів СРСР від 04.07.1945 року №10189*р та

УДК 351.77
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У статті висвітлюється діяльність Івана Володимировича Савицького на посаді завідувача
Станіславського облздороввідділу та досліджуються перші три роки діяльності Станіславсько"
го медичного інституту (нині — Івано"Франківський національний медичний університет), коли
його організатором і першим директором був доцент І. В. Савицький.

In the article is lighted up the activity of Ivan Volodymyrovych Savyckiy as the governor of Stanislavsk
oblzdorovviddil, and analyzed the first three years of Stanislavsk Medical Institute's activity (today is
the Ivano"Frankivsk National Medical University), when his director"organizer was the associate
professor I.V.Savyckiy.

...Історія — це останній страшний суд,

і вона раніше чи пізніше все розставить на

свої місця.

Вольтер

Загалом перетворити минуле на історію —

складне завдання, тим паче, якщо йдеться

про радянський період, відомий своїм

абсурдом.

Ігор Бондар*Терещенко,

DT.UA, 24 грудня 2011 р., с. 16

Постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 17.07.1945

року № 114 відбулися перші заняття в цьому тільки*що

створеному вузі.

Той день став і першим робочим днем для 34*річного

кандидата медичних наук, доцента Івана Володимирови*

ча Савицького — на посаді організатора і першого ди*

ректора новоствореного інституту.

_________________________________
1 Станіславська область перейменована в Івано*Франківську (місто Станіслав — у місто Івано*Франківськ)  9 листопада 1962 р.

на честь великого українського письменника Івана Яковича Франка.



Інвестиції: практика та досвід № 2/201290

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Через 65 років цей вищий медичний навчальний зак*

лад, завдячуючи клопіткій щоденній праці професорсь*

ко*викладацького складу і передусім восьми його керів*

ників2, із невеликого, з одним факультетом, 14 теоретич*

ними і 2 клінічними кафедрами периферійного інституту,

який був створений для задоволення гострої потреби га*

лузі в лікарських кадрах у Станіславській та сусідніх об*

ластях, перетвориться в сучасний, відомий не тільки в

Україні, а й далеко за її межами — Івано*Франківський

національний медичний університет3 з 5 факультетами,

медичним коледжем та 52 кафедрами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Доля професора І.В. Савицького склалася так, що в

науковому співтоваристві його добре знають як автори*

тетного біохіміка — фундатора відомої одеської науко*

вої школи (ним підготовлено 11 докторів і 49 кандидатів

наук). Івана Володимировича глибоко шанують як авто*

ра численних (аж 438!) наукових праць, серед яких —

класичний підручник "Біологічна хімія", що витримав

впродовж 1965—1982 рр. три видання загальним накла*

дом 27550 екземплярів і був настільною книгою для двох

поколінь українських лікарів. У 1983 р. підручник І.В. Са*

вицького номінувався колективом Одеського медичного

інституту імені М.І. Пирогова за активної підтримки Одесь*

кого відділення товариств біохіміків, фармакологів та

фізіологів на здобуття Державної премії УРСР в галузі

науки і техніки [8].

Але перед тим у майбутнього біохіміка була блиску*

ча кар'єра педагога та лікаря*організатора охорони здо*

ров'я, яка розпочалася з посади директора Одеського

медичного училища відразу по закінченні ним у 1934 р.

медичного інституту і продовжилась восени 1939 р. в

новій якості, коли 28*річний кандидат медичних наук

І.В. Савицький був призначений завідувачем Станіславсь*

ким облздороввідділом. Втім, про все по черзі...

Іван Володимирович Савицький народився 7 верес*

ня 1911 р. на Хмельниччині, у старовинному місті Кам'я*

нець*Подільський, що зручно розкинувся на берегах при*

токи Дністра — річці Смотрич, у родині службовця.

Його навчання в школі перервала Громадянська

війна, а передчасна смерть батька Володимира Онуф*

рійовича у 1918 р. стала причиною того, що 7*річного

Івана та його старшого брата 9*річного Павла мати Оль*

га Петрівна змушена була відправити у село до своїх

батьків, бо у неї*хворої на руках залишалося ще двоє ма*

лолітніх дітей — 6*річний Георгій та 4*літня Ніна, а в

Кам'янець*Подільському починався голод...

У селі Ластівці, проживаючи у діда Петра Миколайо*

вича та бабусі Меланії Яківни, Іван і Павло Савицькі за*

кінчили початкову школу, після чого впродовж шести

років виховувалися за популярною у той час методикою

А.С. Макаренка у дитячому притулку імені Паризької ко*

муни (м. Кам'янець*Подільський).

Зараз важко, правда, зрозуміти, чому цих двох

підлітків направили у трудову колонію, де перевиховува*

лись діти*правопорушники, але отриманий ними там

досвід "комуністичного виховання в колективі" відіграв,

напевно, і якусь свою роль у їх майбутній практичній ро*

боті.

Бажання продовжувати навчання, щоб стати лікарем,

і отримати, як вважав Іван Володимирович, найкращу

професію на землі [5], привело у 1928 р. 17*літнього

І. Савицького до Одеського робітничого факультету, який

здійснював підготовку молоді для вступу до медичного

інституту. Цього ж року розійшлися життєві дороги братів

Савицьких — старший двома роками Павло обрав для

себе фах військового льотчика і, пройшовши через війну,

дослужиться у майбутньому до полковника Червоної

Армії.

А Іван Володимирович Савицький, вступивши у 19304  р.

до Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова, на*

завжди пов'язав свою життєву дорогу з медициною. При*

чому не тільки свою. Правильнішим буде сказати, що

медична діяльність стала сімейною професією Савиць*

ких. Так, лікарем*гінекологом була дружина Івана Воло*

димировича — Надія Петрівна; обласним невпропатоло*

гом тривалий час працював в Івано*Франківську його

рідний брат — Георгій Володимирович. Лікарем*біохі*

міком став його старший син — кандидат медичних наук

Володимир Іванович5. Медичну професію обрав для себе

його онук і повний тезка діда*професора — Іван Воло*

димирович Савицький — доктор медичних наук, доцент

кафедри патологічної фізіології Одеського національно*

го медичного університету. Найкращу професію на землі

здобуде й правнук Івана Володимировича — Володимир

Савицький — який сьогодні навчається в Одеському ме*

дичному університеті. Дружина Георгія Володимирови*

ча — Євгенія — очолювала Івано*Франківський фтизіо*

пульмонолгічний диспансер. Лікарем і майстерним педа*

гогом була донька Георія та Євгенії Савицьких, племін*

ниця Івана Володимировича — кандидат медичних наук,

доцент кафедри біології Івано*Франківського медично*

го інституту Лариса Георгіївна Савицька, надзвичайно

цікаві лекції якої мав честь слухати у свій час і один із

авторів цього дослідження. Лікарями стала величезна

кількість вихованців Станіславського та Одеського ме*

дичних інститутутів, де впродовж 57*ми років плідно пра*

цював Іван Володимирович Савицький.

Але тут я хочу зробити ще один відступ, щоб повер*

нутися у рік 1939*й...

Як відомо, 17 вересня 1939 року на територію Захід*

ної України вступила Червона Армія, а 3 жовтня 1939 р.

Західна Україна була включена до складу УРСР. Указом

Президії Верховної Ради Української РСР № 32 від 27

листопада 1939 р. на цій території було утворено шість

_________________________________
2 Савицький І.В. (1945—1948); Сушко О.О. (1948—1949); Антонов Ю.Г. (1949—1953); Лаврик С.С. (1953—1954); Бабенко

Г.О. (1954—1978); Дехтяр А.Л. (1978—1987); Нейко Є.М. (1987—2010). З 25.05.2010 р. по 13.04.2011 р. тимчасово обов'язки

ректора університету виконував професор Л.В. Глушко. З 14.04.2011 р. Івано*Франківський національний медичний університет

очолює  професор М.М. Рожко [2; 10].
3 Статус Національного Івано*Франківському медичному університету надано Указом Президента України В.А. Ющенка від

27.11.2008 р. № 1096/2008.
4 Робітничий факультет (робфак), в 1919 — 1940 рр. загальноосвітні навчальні заклади в СРСР для підготовки у вузи молоді,

яка не мала середньої освіти; створювалися при вузах. Термін навчання на робітничому факультеті складав: три роки на денному

його відділенні та чотири роки — на вечірньому [12, с. 1086]. Курс, на якому навчався І.В. Савицький, із*за ініціативи керівництва

Наркомздоров'я України, закінчив робфак  у "прискореному темпі" за два роки.
5 Молодший син Івана Володимировича — Констянтин Іванович став інжереном, тривалий час викладав в Одеському інституті

інженерів морського флоту.
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областей: Станіславську, Львівську, Дрогобицьку, Терно*

пільську, Волинську та Рівненську [13].

Населення Прикарпаття вітало прихід Червоної Армії.

Пояснювалось це тим, що Західна Україна була до цього

напівколонією Польщі з досить сильним політичним, на*

ціональним та економічним гнобленням, жорстокою ек*

сплуатацією, безробіттям, напівкріпосницькими порядка*

ми на селі, безправ'ям українців, низьким соціально*еко*

номічним рівнем населення.

Сучасна українська історіографія неоднозначно оці*

нює характер економічних, соціальних і культурних пе*

ретворень, які мали місце в Західній Україні після при*

єднання її до Української РСР. Справедливо вказуючи

на позитивні зрушення в галузі освіти, культури, охоро*

ни здоров'я, схвалюючи розвиток економіки й подолан*

ня безробіття, дослідники водночас наголошують на ігно*

руванні владою специфіки традиційного способу життя

місцевих жителів і жорстких методах проведення радян*

ізації. Переслідування інакомислячих, масові репресії,

економічний та соціальний примус значною мірою звели

нанівець позитивні здобутки та викликали різке невдо*

волення населення краю, яке згодом переросло в масо*

вий збройний опір радянській владі [15].

Упродовж короткого часу в західних областях Украї*

ни було повністю перевлаштоване суспільне життя за то*

дішніми радянськими стандартами. Найбільш концентро*

вано це проявилося у політичній організації суспільства,

серцевиною якої виступали партійні комітети, яким на*

лежала уся повнота влади. Вибори до Верховних Рад

СРСР та УРСР, місцевих Рад депутатів трудящих не мали

нічого спільного з вільним волевиявленням народу, а слу*

гували поширенню і зміцненню тотального контролю дер*

жави над громадянами. Склад апарату органів влади і

управління, який забезпечував функціонування нової

політичної системи, однозначно свідчив про привне*

сеність із зовні тих перетворень, які відбулися у західних

областях України [6].

Радянізація усіх сфер життя на Прикарпатті восени

1939 р. торкнулася, звичайно, й медичної галузі — охо*

рона здоров'я теж почала перебудовуватися згідно ра*

дянських зразків. У Станіславі було створено обласний

відділ охорони здоров'я, а на посаду завідувача ново*

створеного підрозділу було призначено 28*річного кан*

дидата медичних наук — одесита Івана Володимировича

Савицького (Наказ НКЗ № 605 від 22.09.39 р.).

Потреби соціально*економічного розвитку Прикар*

патського краю вимагали розширення системи надання

медичної допомоги, яка стала безкоштовною. Завдячу*

ючи цьому, лікарі, що займались приватною практикою,

а також безробітні лікарі дістали роботу в державних

лікувально*профілактичних закладах. Так, наприкінці

1940 р. кількість лікарів, які працювали в державних ме*

дичних закладах, збільшилася до 551, а середніх медич*

них працівників — до 1288. У містах було відкрито 235

лікувально*профілактичних закладів, у сільській місце*

вості — 252. У лікарнях області було розгорнуто 2156

ліжок, в тому числі 165 на селі. Бюджетні асигнування на

охорону здоров'я в 1940 р. становили 18 500 тис. крб. У

1940 році в Станіславській області було відкрито 50 ліка*

рень в міській місцевості на 2020 ліжок і 8 лікарень в

сільській місцевості на 165 ліжок, 43 поліклініки, 13 сан*

ітарно*епідеміологічних станцій, більше 100 фельдшерсь*

ких пунктів. Велику увагу було приділено охороні мате*

ринства й дитинства. Так, на початок літа 1941 р. в об*

ласті вже функціонувало 8 дитячих, 24 жіночо*дитячі кон*

сультації, 11 молочних кухонь, 3 дитячі будинки, 5 ро*

дильних будинків на 110 ліжок, дитяча лікарня в м. Стан*

іславі на 30 ліжок і 57 фельдшерсько*акушерських

пунктів у сільських місцевостях, 27 дитячих ясел у містах

на 720 місць і 7 ясел на 200 місць у сільських місцевос*

тях. Для оздоровлення дітей, що хворіють на туберкуль*

оз, було відкрито протитуберкульозний санаторій на 70

ліжок. В області було створено також санітарну органі*

зацію для захисту населення від епідемічних хвороб. Були

відкриті обласна, дві міські і 19 районних санітарно*епі*

деміологічних станцій [4].

У 1941 р. проти СРСР розпочався наступ німецьких

військ і Червона Армія відступила, мобілізувавши до своїх

лав велику кількість медичного персоналу. З початком

війни на території Західної України активізувалася роль

НКВС — проводилися масові арешти західноукраїнської

інтелігенції, серед яких було багато лікарів, провізорів,

середнього медичного персоналу та студентів медици*

ни.

Як відомо, три роки, з червня 1941 р. до липня 1944 р6.,

тривала гітлерівська окупація Прикарпаття. Німецьке ко*

мандування не тільки розпустило український уряд, а й

вдалося до переслідувань, арештів і масових примусо*

вих вивозів населення до Німеччини на роботу. За цих

умов поширюється партизанське підпілля в Станіс*

лавській області. В 1943 р. на Станіславщині за участю

Організації українських націоналістів (ОУН) були ство*

рені збройні загони Української Народної Самооборони

(УНС), які влітку почали військові дії проти німецьких

окупантів. На цей рік припадає створення дивізії "Гали*

чина", а також відомий Карпатський рейд партизанів під

проводом С.А. Ковпака [3]

 27 липня 1944 р. Станіслав був остаточно звільне*

ний від німецько*фашистських загарбників, а Іван Воло*

димирвич Савицький знову був призначений завідувачем

Станіславського облздороввідділу.

У контексті викладеного вище, слід наголосити на

тому, що, окрім суто медичних проблем, завідувачу об*

ласного відділу охорони здоров'я у довоєнний і, особли*

во, у післявоєнний періоди приходилося дуже часто мати

справу передусім з проблемами політичними, релігійни*

ми, міжнаціональними… Саме вони у перші повоєнні роки

на Прикарпатті проявлялися надзвичайно гостро. Ось тут

якраз і знадобилися найкращі людські якості Івана Во*

лодимировича — витримка, повага до людей, взаєморо*

зуміння, готовність допомогти та вміння успішно вирішу*

вати конфліктні ситуації... Значною мірою згодилося й

вільне володіння ним російською, українською,

польською та німецькою мовами…
_________________________________

6 Витяг із трудової книжки І.В. Савицького, підписаний заступником директора Станіславського державного медичного інсти*

туту професором С. Верхратським, засвідчує, що впродовж німецької окупації міста Станіслава трудова діяльність Івана Володи*

мировича була такою: з 5 липня 1941 р. — начальник управління кадрів нарком здоров'я України, одночасно — доцент кафедри

патологічної фізіології Київського медичного інституту; з 18 листопада 1941 р. — заступник завідувача облздороввідділу Чка*

ловської області, РСФСР; з 10 квітня 1942 р. — завідувач міськздороввідділом міста  Ворошиловграда, одночасно доцент кафед*

ри нормальної фізіології Харківського медичного інституту, м. Чкалов; з  14 серпня 1943 р. — завідувач Сумського облздоровві*

дділу; з 12.04. 1944 р. — завідувач Станіславського облздороввідділу; з 11.07.1944 по 02 серпня 1948 р. — директор Станіславсь*

кого державного медичного інституту, одночасно завідувач кафедри біохімії цього ж інституту [17].
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Відбудовчі процеси на звільнених землях Прикарпат*

тя проводилися відповідно до прийнятої постанови уря*

ду України від 7 травня 1945 р. "Про заходи відбудови та

дальшого розвитку господарства у Львівській, Станіс*

лавській, Дрогобицькій, Тернопільській, Рівненській,

Волинській і Чернівецькій областях УРСР на 1945 рік".

На подолання наслідків війни керівництво республіки

спрямувало у Західну Україну значні кошти (тільки в 1944

р. в економіку регіону асигновано 10 млрд карбованців)

і матеріальні ресурси [1].

Важким соціальним наслідком війни стали масові

епідемії, що охоплювали населення західних областей

України, зокрема Прикарпаття. Поряд із традиційними

хворобами (кір, грип, скарлатина) тут вирували епідемії

висипного, черевного та поворотного тифів. Ліквідації

епідемій інфекційних захворювань та покращенню за*

гального рівня медичного обслуговування населення

сприяли поступове збільшення кількості лікарських

кадрів та розширення мережі лікувальних закладів.

 Зростання кількісних показників у сфері охорони

здоров'я західних областей України не завжди супрово*

джувалося підвищенням якісного рівня медичного обслу*

говування населення краю, на яке впливали важкі мате*

ріально*побутові умови життя, а також недостатнє фінан*

сування медицини. Серед пріоритетних напрямів розвитку

медицини Прикарпаття було подолання наслідків тубер*

кульозу, венеричних захворювань, якнайшвидше забез*

печення місцевого населення невідкладною медичною

допомогою. Незважаючи на обмежену матеріально*тех*

нічну базу, недостатнє забезпечення ліками, медичним

обладнанням та устаткуванням, фінансування охорони

здоров'я за залишковим принципом та обмаль медичних

спеціалістів, державне регулювання здоровоохоронної

сфери було спрямоване на забезпечення медичних зак*

ладів кадрами, своєчасну діагностику і надання медич*

ної допомоги [7].

Як свідчать використані авторами літературні дже*

рела, окрім обов'язкових санітарно*гігієнічних заходів,

завідувач обласного відділу охорони здоров'я І.В. Са*

вицький у 1944 р. активізував санітарно освітню пропа*

ганду серед жителів міста щодо боротьби з інфекційни*

ми та шкірно*венеричними хворобами, налагодив чіткий

облік і своєчасну звітність [4; 7].

Друга світова війна, котра розтягнулася в Карпатах

на десять років, переміщення величезної кількості різних

людей, насильство, злидні, розпад сімей, апокаліптичні

настрої перекреслили усі довоєнні здобутки у боротьбі

із сифілісом. У сорокових роках в Гуцульщині був зафік*

сований ще один пік епідемії сифілісу. Лише радянська

репресивна медицина зуміла погасити карпатську епіде*

мію [11].

Для задоволення гострої потреби галузі в лікарсь*

ких кадрах у Станіславській та сусідніх областях, рішен*

ням Ради Народних Комісаріатів СРСР від 04.07.1945

року та Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від

17.07.1945 року 06 жовтня 1945 року в м. Станіславі

відкривається державний медичний інститут. А його пер*

шим директором було призначено кандидата медичних

наук, доцента Івана Володимировича Савицького. Таким

чином, у повоєнні роки змістом і способом життя І.В.

Савицького стала науково*педагогічна діяльність, що

була досить успішно реалізована ним у двох вищих на*

вчальних закладах — Станіславському та Одеському ме*

дичних інститутах.

У 1945 р., під час "станіславського" періоду своєї

адміністративної діяльності, І.В. Савицький отримає і свої

перші урядові нагороди — орден Червоної Зірки, медалі

"За победу над Германией" і "За доблесный труд в пери*

од Великой Отечественной войны" та почесну професій*

ну відзнаку "Отличник здравоохранения".

У відповідності до вказаної вище Постанови Ради

Народних Комісарів УРСР № 114 від 17.07. 1945 р., но*

воствореному вузу передавалися кращі будівлі міста: а)

будинки: по вул. Карпінського №№ 7, 12; Каменського

№ 17 (колишня гінекологічна клініка) і Матейка №№ 34,

44 (приміщення школи); Лесі Українки №№ 1, 3, 5, 7;

Шидловського № 7; Колінського № 3; Дзержинського

№№ 25, 34 та приміщення 6*ї польської школи; б) 100

квартир для професорсько*викладацького складу та

співробітників інституту; в) 150 га землі для орган*

ізації допоміжного господарства, сільгоспреманент і

посівні матеріали.

Більшість працівників новоствореного вищого на*

вчального закладу були колишніми співробітниками од*

ного з Харківських медичних інститутів, передислокова*

ного на Прикарпаття та Буковину. На той час в інституті

нараховувалось 395 студентів і 47 викладачів, серед яких

було лише декілька докторів і кандидатів наук, функціо*

нувало 14 теоретичних і 2 клінічні кафедри. Переважна

більшість студентів — молодь, яка пройшла крізь буремні

роки війни та вихідці з навколишніх сіл [9].

Колектив новоствореного вузу жваво включився в

педагогічну, науково*дослідну та лікувальну роботу, а

інститут запрацював як педагогічний, науковий, лікуваль*

ний та культурно*освітній осередок області [14]. Тягар

розбудови медичного інституту ліг на плечі доцента Івана

Володимировича Савицького, котрий очолював навчаль*

ний заклад упродовж перших трьох найважчих років,

коли закладалися підвалини навчальної, наукової та ліку*

вальної роботи, визначалися пріоритетні напрями його

подальшого розвитку [9]. А вже 10 грудня 1946 року про*

фесорсько*викладацький склад цього навчального зак*

ладу звернувся до свого директора — Івана Володими*

ровича Савицького — з вітальним листом, в якому є такі

слова (збережено орфографію оригіналу — авт.):  "В

день річниці існування Станіславського державного ме*

дичного інституту колектив професорів та викладачів

палко вітає Вас, як талановитого, ініціативного та енерг*

ійного керівника.

Своєю самовідданою роботою та чуйним товарись*

ким ставленням до колективу викладачів, співробітників

та студентів, Ви запалили в нас ентузіазм та любов до

рідної нам справи — організації нашого радянського зак*

ладу — Станіславського медичного інституту — форпо*

сту радянської науки в Західній Україні.

Разом з Вами ми з честю виконаємо всі завдання, які

покладає на нас партія та уряд, щодо піднесення науки

та підготовки нової радянської інстелегенції.

Бажаємо Вам, дорогий Іван Володимирович, здоро*

в'я та дальніших успіхів в роботі".

У 1947 р. відбувся перший випуск лікарів Станіславсь*

кого державного медичного інституту.

Як колишній студент та нинішній співробітник цього

вузу, автори з хвилюванням розглядають вже дещо пожов*

тілий від часу колективний знімок першого випуску, пере*

даний для музею історії Івано*Франківського національ*

ного медичного університету онуком першого директора

цього вузу — доктором медичних наук І.В. Савицьким.
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Вдивляємось у щасливі очі викладачів та молодих

лікарів і знаходимо між ними знайомі прізвища та облич*

чя. Так, серед перших вихованців — В.І Ветощук. Василь

Іванович після закінчення інституту був асистентом і до*

центом кафедри госпітальної терапії. У 1955 році захис*

тив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида*

та медичних наук. У 1971 р. захистив докторську дисер*

тацію на тему: "Матеріали до методики і теорії томо*

графії", 31 рік завідував кафедрою рентгенології та ме*

дичної радіології [2].

Одночасно затримуємося поглядами і думками над

фотографією доцента А.М. Кекала. Відомо, що Андрій

Митрофанович ще в 1914 р. з відзнакою закінчив Військо*

во*медичну академію в Петербурзі, працював у Київсь*

кому та Вінницькому медичних інститутах, а впродовж

1945 — 1950 рр. очолював кафедру оториноларингології

Станіславського медичного інституту [2]. Його донька —

кандидат медичних наук, доцент Л.А. Кекало — через

25 років після виходу батька на пенсію, навчала основам

пропедевтичної терапії одного з авторів даного дослід*

ження...

Ще досить молоді, з орденами, медалями та орденсь*

кими планками на грудях, на тому знімку професори Ф.В.

Ковшар та С.А. Верхратський, які разом з професором

В.І. Ветощуком на початку 70*х років вже минулого ХХ

ст. читали лекції з фармакології, хірургії та рентгенології

однокурсникам одного з авторів даного дослідження. А

підручником С.А. Верхратського "Історія медицини" вже

майже сорок років користуються студенти медичних вузів

України. Сьогодні кафедра госпітальної хірургії Івано*

Франківського національного медичного університету,

яку впродовж 22*х років очолював Сергій Авраамович,

носить його ім'я.

У 1948 р. відбувся другий випуск лікарів Станіславсь*

кого державного медичного інституту. Вихованці вузу,

отримавши дипломи, вручили директору своєї Alma mater

лист*подяку (його мову та орфографію подано відповід*

но до оригіналу — авт.):

Глубокоуважаемый Иван Владимирович!

Все мы, оканчивающие в этом году Станиславский

Медицинский Институт, прибыли сюда с разных концов

нашей необъятной Родины.

Начало нашей учебы во многом зависело от общей

постановки дела в Институте, от организованности про*

фессорско*преподавательского и студенческого коллек*

тива. В самое короткое время мы почувствовали себя в

дружной семье, объединенной под Вашим умелым руко*

водством единой целью и стремлением дать нашей стра*

не достойное поколение идейно воспитанных, политичес*

ки грамотных советских врачей.

Примите, дорогой Иван Владимирович, нашу глубо*

кую благодарность за науку — беззаветно, преданно, с

энтузиазмом работать на пользу нашей любимой роди*

ны, и за Ваше отеческое к нам отношение.

Желаем Вам много лет здоровья и творческой дея*

тельности.

…Той виклик, чи, вірніше, вимога першого секрета*

ря обкому партії "негайно прибути до нього", схвилю*

вала І. В. Савицького своєю неочікуваністю та незрозу*

мілістю. Іван Володимирович добре знав "першого" ще

з 1939 року, коли разом "запускали" роботу новоство*

реного Станіславського облздороввідділу. З 1944 р.

знову працюють в одній команді. Разом готували про*

ект Постанови № 114 Ради Народних Комісарів Украї*

нської РСР від 17 липня 1945 року "Про організацію в

м. Станіславі медичного інституту Наркомздоров'я

УРСР", багато разів він бував у його кабінеті, незважа*

ючи на відчутну різницю у віці, дружли сім'ями, а тут

такий офіціоз…

— Заходь, Іване Володимировичу, — відкриваючи

двері, запросив до себе господар кабінету, перервавши

тим самим невеселі роздуми директора медичного інсти*

туту.

— А скажи мені, друже, як звали того священика,

який тебе колись охрестив Іваном у Кам'янець*По*

дільському? — замість дружнього привітання ще більше

приголомшив Івана Володимировича своїм запитанням

перший секретар обкому партії.

— Бачу, що не знаєш, — з хитруватою посмішкою на

губах, проговорив керівник області, і продовжив, — А я

знаю. Та й ти можеш дізнатися, там все написано, — вка*

завши рукою на папку, що лежала в нього на столі, ще

більше інтригуючи Савицького.

— Сідай, друже, — нарешті запропонував Івану Во*

лодимировичу сісти господар кабінету і, зітхнувши, ска*

зав: — Хочу з тобою поговорити.

Та пам'ятна розмова між першим секретарем обко*

му партії та І.В. Савицьким тривала довго. Головне, що

зрозумів тоді Іван Володимирович, це те, що він повинен

покинути Станіслав — місто, яке вже встиг полюбити і

прижитися в ньому.. А найгірше боліло від того, що він

повинен покинути створений під його керівництвом ме*

дичний інститут…

— По*перше, тебе "дуже люблять" місцеві чекісти,

— зробивши наголос на словах "дуже люблять", вже спо*

кійним голосом вів розмову секретар обкому. — Ти у них

на гачку ще з 1941 р., коли не послухав їх і не підірвав

найбільші лікарні в місті, коли почали відступати наші

війська... Польська громада вважає тебе окупантом за те,

що "заграбастав" для інституту найкращу будівлю міста,

де була їх класична гімназія...Одній із цьогорічних випус*

книць "не сподобалась" твоя вишиванка під час першо*

травневої демонстрації...А місцеві патріоти називають

тебе "польським жидом" через те, що інколи чують як ти

розмовляєш з поляками на їх мові...

— Ось чому розшукували того священника, що мене

колись хрестив, — блискавкою промайнула здогадка в

голові І.В. Савицького.

— По*друге, глянувши з*під сивих вже брів в очі сво*

го молодого співрозмовника сказав керівник області, —

у нашій роботі зараз не годиться принцип "Тільки сила

перемагає силу", який ви з братом колись успішно вико*

ристовували в колонії*притулку, щоб нарозумити зарва*

них бандюх, які забирали в голодних сиріт найважливі*

ше для них — їжу…7

— І про це він знає, — здивувався Іван Володимиро*

вич, але я ж ніколи йому не розповідав про кам'янець*

подільську колонію…

— Розумієш, Іване, — ніби виправдовуючись, пояс*

нював партійний керівник, — Я вже постарів, хвороби
_________________________________

7 Іван Володимирович добре знав, як потрібно вести себе тут, на Прикарпатті. Цьому він навчав і молодих медичних праців*

ників, які прибували на станіславщину з інших областей. Так, випускник Одеського медичного училища Олесь Зеленюк, який був

направлений на роботу в Станіславську область, згадує: "….тих, хто мав направлення у західні області, збирав  Савицький і сказав:

"Коли прибудете у Західну Україну, ведіть себе достойно, …., будьте такими, як вас вчили ……" [16, c. 41].
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замучили, рани про війну нагадують... Ти ж сам знаєш,

що я вже тривалий час перебуваю під владою твоїх "ес*

кулапів", а тобі без мене тут важко буде…Я вже навіть

без погодження з тобою зробив розвідку своїми канала*

ми. На сьогодні вакантні дві кафедри біохімії, на які ти

можеш претендувати — в Києві та Одесі. Але відповідь

потрібно дати до понеділка...

— Сьогодні п'ятниця. Тепер зрозуміло, чому "пер*

ший" вимагав прибути терміново, — ще одна здогадка

на кілька секунд відволікла Івана Володимировича від

слів першого секретаря обкому партіїї.

— А цю "оперу", — вказавши рукою і кивком голо*

ви на папку, що лежала на столі, — я знищу як таємні

документи, — як би підводячи підсумок своїм аргумен*

там, з деякою втомою в голосі, сказав господар кабіне*

ту...

— Київ, "столица городов русских" — на мить зрадів

І.В. Савицький, згадуючи улюблену фразу ще одного сво*

го фронтового товариша*киянина, професора Миколи

Івановича Луганського — одного з керівників Інституту

фармакології і токсикології Наркомздоров'я України, з

яким вперше зустрівся ще на суворих дорогах війни…

Одеса! Пригадалися студентські роки, медичне училище,

море, Надійка…

— Ну, що, їдеш в Одесу? — прочитавши, напевно, на

лиці Івана Володимировича його думки, — вже весело

запитав секретар обкому. — Передавай вітання Надії

Петрівні, вона буде рада вашому поверненню у рідне

місто…

...Новий 1948—1949 навчальний рік доцент Іван Во*

лодимирович Савицький розпочав на посаді завідувача

кафедри біохімії Одеського фармацевтичного інституту.

Той день став початком нового — "одеського" — періо*

ду його науково*педагогічної діяльності. Але це вже тема

для іншого дослідження...

ВИСНОВКИ
1. Виявлено, що першим завідувачем Станіславським

облздороввідділом у 1939 р. став кандидат медичних

наук Іван Володимирович Савицький.

2. Обгрунтовано, що у післявоєнні роки розширюва*

лися вже існуючі лікувально*профілактичні заклади та

створювалися нові, збільшувалася кількість лікарів і се*

реднього медичного персоналу. Збільшення лікарняно*

го фонду супроводжувалося і його профілізацією. Було

встановлено диспансерне спостереження за окремими

групами населення, кількість відвідувань у лікарів на ам*

булаторному прийомі в поліклініках області відчутно

збільшилось. В усіх районах області почали створювати*

ся жіночі консультації, пологові будинки і пологові

відділення, а в селах з'явилися нові родопомічні заклади

— колгоспні пологові будинки.

3. Доведено, що для задоволення гострої потреби

галузі в лікарських кадрах у Станіславській та сусідніх

областях, рішенням Ради Народних Комісаріатів СРСР

від 04.07.1945 р. та Постановою Ради Народних Комі*

сарів УРСР від 17.07.1945 року 06 жовтня 1945 р. в м.

Станіславі відкривається державний медичний інститут.

Першим директором цього вузу призначили доцента Са*

вицького І.В. На той час в інституті нараховувалось 395

студентів і 47 викладачів, функціонувало 14 теоретич*

них і 2 клінічні кафедри. Колектив інституту жваво вклю*

чився в педагогічну, науково*дослідну та лікувальну

роботу і вже через рік інститут запрацював як педагогі*

чний, науковий, лікувальний, культурно*освітній осере*

док області.
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