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Лёс ваеннага хірурга 

 

Без іх удзелу не абыходзілася яшчэ ні адна вайна. Галоўная іх місія 

вяртаць параненых і хворых у строй. Яны носяць пагоны, але за сваю службу 

Айчыне не робяць ніводнага выстрала. Гэта – ваенныя ўрачы.   

Асобая заслуга 

належыць ваенным хірургам. 

Гэта адносіцца да палкоўніка 

запаса Івана Уладзіміравіча 

Барысюка. За шматгадовы 

(больш 30-ці гадоў) ўрачэбны 

стаж ён выратаваў сотні 

жыццяў ваеннаслужачых. За 

плячыма вопытнага хірурга 

дзясяткі складанейшых і 

нават унікальных аперацый. 

Адну з іх ён зрабіў на 

афганскай зямлі ў чэрвені 

1982 года. Тады доктар зрабіў 

сапраўдны цуд – вярнуў з таго 

свету асуджанага на смерць салдата. 

Дэсантніка знакамітай 103-й Віцебскай дывізіі радавога прывезлі ў 

Кандагарскі ваенна-палявы шпіталь, зусім беспрытомнага, безнадзейнага на 

далейшае жыццё. Гармата, якая была выпушчана душманам прайшла праз 

унутраныя органы, не ўзарвалася, а засталася ў прадплеччы салдата. Змучанае 

і разбітае цела салдата, у якім яшчэ цеплілася жыццё даставілі ў аперацыйную. 

Быў вызваны ў шпіталь афіцэр-сапёр. Пасля агляду здымка вызначыў адразу: 

гармату чапаць нельга, бо ў любую мінуту можа ўзарвацца. Нехта з асістэнтаў 

прапанаваў ампутаваць левую руку і аперыраваць грудную клетку. Гэта быў 

самы небяспечны варыянт, але рашэнне залежала толькі ад хірурга. У Івана 

Уладзіміравіча быў іншы план. Ён думаў: “Гармата можа і не ўзарвацца – 

значыць шанц захаваць руку ўсё-такі ёсць!”. Хірург І. У. Барысюк на свой 

страх і рызыку вырашыў абысціся без ампутацыі і паспрабаваць выцягнуць з 

цела байца гармату. Мінімальны шанц не толькі выратаваць байца, а вярнуць 

яго да паўнапраўнага жыцця, захаваўшы руку, усё-такі быў. Нягледзячы на 

адгаворы і пярэчанні калег і афіцэра-сапёра, хірург загадаў усім асістэнтам 

пакінуць аперацыйны пакой. З ювелірнай дасканаласцю яму ўдалося 

выцягнуць смерцяносны боепрыпас, зрабіць цуд і вярнуць параненага да 

жыцця. Рызыкаваць ён мог толькі асабістым жыццём. Хірург не думаў, што 

дома яго чакаюць родныя.  

Пасля складанейшай аперацыі ў шпітальным садзе грымнуў глухі выбух: 

сваю працу зрабілі сапёры. Гэта быў салют майстэрству і мужнасці адважнага 

хірурга Івана Барысюка. Гэта подзвіг ваеннага хірурга ў імя жыцця. Пасля 

вылучэння гарматы хірург яшчэ каля дзвюх гадзін змагаўся за жыццё радавога. 

І вось ён цуд! Дзякуючы гэтай аперацыі, дзякуючы ўмелым  рукам, добраму 



сэрцу доктара баец застаўся жыць. Гэта ён “дядя Ваня”, вярнуў яго да жыцця. 

Іван Уладзіміравіч быў сціплым чалавекам і за подзвіг гэты ўчынак не лічыў. 

Колькі людзей яму ўдалося выратаваць пасля ранення! Бывала і такое, што 

траўмы здаваліся несумяшчальнымі з жыццём, а ён усё роўна не ўпускаў шанц 

дапамагчы хвораму выбрацца з лабірынту смерці. Сярод салдат хадзіла чутка: 

ён можа зрабіць немагчымае, каб выцягнуць параненага з таго свету. Яны яго 

называлі “удачливым”, а яшчэ – “дядя Ваня”. 

Іван Уладзіміравіч пасля вяртання з Афганістана служыў у Беларускай 

ваеннай акрузе. Мае розныя ўзнагароды, доўгі час працаваў начальнікам 592-

га ваеннага шпіталя ў Барысаве. У 2015 годзе на тэрыторыі 592-га ваенна- 

медыцынскага цэнтра Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь у Барысаве адкрыты 

памятны знак. 



 
 

 

 

Пра геройскі ўчынак хірурга-першапраходца вядома і на Украіне (салдат 

родам з Украіны). У Кіеўскім музеі Вялікай Айчыннай вайны яму прысвечана 

цэлая экспазіцыя. З 2018 года “Сярэдняя школа №16 г. Барысава” носіць яго 

імя.  

 Нястала Івана Уладзіміравіча Барысюка ў 2010 годзе, але памяць аб ім 

жыве… 


