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У Кан да га ры 
бы ло не да ву чо бы

Пра ва ен на-па ля вую хі рур гію 

да вай ны ў Аф га ні ста не ма ла ды 

ўрач Іван Ба ры сюк ве даў хі ба 

што з кніг. Так, вы яз джаў з вай-

скоў ца мі ў по ле, дзе ў леп шым 

вы пад ку да во дзі ла ся вы да ляць 

апен ды цыт або апе ры ра ваць 

гры жу. Та ды на чаль нік хі рур гіч на-

га ад дзя лен ня ва ен на га шпі та ля 

ў Ашу лу ку на ват уя віць не мог, 

што не ўза ба ве бу дзе аказ ваць 

ме ды цын скую да па мо гу ў эк стрэ-

маль ных умо вах. На са мрэч, ра-

та ваць жыц ці!

— Я та ды бы ла на ву чо бе ў Ба-

ку, як Іван на пі саў, што ад праў ля-

ец ца ў Ле нін град на кур сы ва ен-

на-па ля вой хі рур гіі, — ус па мі нае 

жон ка вай скоў ца. — За кра ла ся 

су мнен не. Пра Аф га ні стан у той 

час мы ма ла ве да лі, але чут кі, 

што там ад бы ва ец ца, усё ж да хо-

дзі лі. Вяр ну ла ся я да моў, як ужо 

быў пад пі са ны за гад — муж ад-

праў ля ец ца на вай ну.

У Кан да гар Іван Ба ры сюк пры-

ехаў ма ё рам ме ды цын скай служ-

бы. Во пыт на му хі рур гу ад ра зу 

да ве ры лі ўзна ча ліць хі рур гіч нае 

ад дзя лен не ва ен на га шпі та ля. 

З та кі мі па цы ен та мі да гэ туль яму 

не да во дзі ла ся су стра кац ца, та-

му ву чыў ся на ноў — ад ра зу за 

апе ра цый ным ста лом. Дзя ку ю чы 

яму цяж ка па ра не ныя бай цы хут-

ка іш лі на па праў ку і вяр та лі ся 

ў строй.

— Іван Ула дзі мі ра віч рас каз-

ваў, што бы лі вы пад кі, ка лі і па 

трое су так не вы хо дзіў з апе ра-

цый най, — га во рыць Ва лян ці на 

Ба ры сюк. — Са ні та ры толь кі па-

да ва лі яму ка ву ды цы га рэ ты. 

Пас ля та го як бы лі па кла дзе ны 

апош нія швы, а но вых па ра не ных 

яшчэ не па сту пі ла, абяс сі ле ны, 

ён пра валь ваў ся ў сон.

Ад ной чы ад му жа доў га не бы-

ло ліс тоў, а цын ка выя тру ны ўжо 

пры хо дзі лі... Жон ка ўзя ла ся бе 

ў ру кі і пай шла ў ва ен ка мат: на 

шчас це, су мнен ні не па цвер дзі-

лі ся. Та ды Ва лян ці на Іва наў на 

на пі са ла ліст на чаль ні ку ва ен на-

га шпі та ля Кан да га ра. На рэш це, 

прый шоў ад каз і вы клік — яе ве-

ды як тэ ра пеў та так са ма на вай-

не бы лі б не ліш ні мі.

— Я ўжо збі ра ла ся ехаць, але 

ва ен ны ка мі сар па пя рэ дзіў: ка лі 

я не ха чу па кі нуць сы на круг лым 

сі ра той (Ва ло дзя ўжо ў дру гі клас 

ха дзіў), то па він на ад мо віц ца ад 

свай го ра шэн ня, — рас каз вае 

Ва лян ці на Ба ры сюк. — І сён ня 

ўдзяч на та му ва ен ка му за гор-

кую, але праў ду.

Дру гі шанц
За час свай го зна хо джан ня 

ў Кан да га ры Іван Ба ры сюк вы-

ра та ваў не адзін дзя ся так ма ла-

дых жыц цяў. Але вы па дак, які 

ад быў ся з ра да вым 103-й па вет-

ра на-дэ сант най ды ві зіі Ва лян ці-

нам Юр чан кам, яму за пом ніў ся 

на заўж ды.

Пад час ад ной пе ра стрэл кі з душ-

ма на мі ўкра ін скі хло пец быў моц на 

па ра не ны. З та кім ды яг на зам — 

кан ту зія сэр ца і лёг ка га, ад рыў 

дыя фраг мы — зда ва ла ся, жыц цё 

дру гіх шан цаў не да ва ла. Але Іван 

Ба ры сюк усё ж ры зык нуў...

У хлоп ца не бы ло ні ды хан ня, 

ні сэр ца біц ця, у пра мым сэн се 

ад ва лі ла ся дыя фраг ма, якую не-

ма ве да ма чым трэ ба бы ло пры-

шы ваць, — па доб на га ва ен ны 

хі рург не ба чыў на ват у са мым 

страш ным сне. Доў гія га дзі ны 

над па ра не ным — і ён па чаў ды-

хаць, за бі ла ся сэр ца. Зда ва ла ся, 

мож на бы ло ўздых нуць, але неш-

та бы ло не тое з ру кой. Іван Ула-

дзі мі ра віч вы клі каў рэнт ге но ла га, 

вер дыкт яко га прос та аша ла міў: 

у ле вым прад плеч чы — гра на та! 

Не аб над зе іў і са пёр, які тут жа 

пры быў у апе ра цый ную: уза рваў-

ся бо еп ры пас ці не, ска заць бы ло 

скла да на.

— Ка неш не, пра сцей за ўсё 

і ра зум на бы ло б ам пу та ваць 

хлоп цу ру ку, але Ва ня не мог да-

пус ціць, што сал дат на ўсё жыц-

цё за ста нец ца ін ва лі дам, — ка жа 

Ва лян ці на Іва наў на. — Ён вы гнаў 

усіх з апе ра цый най і сам узяў ся 

за скаль пель. Гра на ту да ста ваў 

без спе цы яль ных ін стру мен таў, 

ні хто не ду маў та ды і пра бро не-

ка мі зэль ку.

А вы бух усё ж раз даў ся... 

Толь кі ад бы ло ся гэ та не ў апе ра-

цый най, а ў спе цы яль на пры зна-

ча ным мес цы.

Сак рэт ная 
ка рэс пан дэн цыя

Пра тое, што маг ла та ды за-

стац ца ўда вой, Ва лян ці на Ба ры-

сюк да ве да ла ся праз шмат га доў 

пас ля ўні каль най апе ра цыі. Яе 

муж не лю біў пра гэ та рас каз-

ваць: лі чыў, што на яго мес цы 

так па сту піў бы лю бы ква лі фі ка-

ва ны хі рург. Маг чы ма, так ні хто 

і не да ве даў ся б пра гэ ты вы па-

дак, ка лі б не ліст, які ад ной чы 

тра піў у паш то вую скры ню Ба-

ры сю коў.

Ака за ла ся, во ін-ін тэр на цы я-

на ліст ад соч ваў лё сы най больш 

за па мі наль ных сва іх па цы ен таў. 

Не мог ён не па ці ка віц ца і тым, як 

скла ла ся жыц цё ў Ва лян ці на Юр-

чан кі. Той, да рэ чы, быў да кан ца 

сва іх дзён удзяч ны вы ра та валь ні-

ку. У гэ тым ліс це ён чар го вы раз 

пі саў са мыя шчы рыя сло вы ў ад-

рас Іва на Ула дзі мі ра ві ча. Апош-

ня му прый шло ся рас тлу ма чыць 

жон цы, ад куль ка рэс пан дэн цыя 

і, га лоў нае, — з якой на го ды. 

У тым кан вер це, па ўспа мі нах 

жон кі, ля жаў яшчэ і фо та зды-

мак, на якім Ва лян цін Юр чан ка 

тры маў на ру ках сваю ня вес ту. 

Не ўза ба ве жон ка па да ры ла во-

і ну-аф ган цу дзвюх да чок.

Між ін шым, ва ўкра ін скім го-

ра дзе Бе лая Царк ва, дзе жыў 

Ва лян цін Юр чан ка, пра подз віг 

Іва на Ба ры сю ка ве да лі мно гія: 

хло пец рас ка заў сва ім зем ля-

кам пра ча ла ве ка, які вяр нуў яго 

з та го све ту. Не ўза ба ве ў мяс цо-

вым му зеі з'я ві ла ся ад па вед ная 

ін фар ма цыя. Іван Ула дзі мі ра віч 

не як ез дзіў у Бе лую Царк ву, дзе, 

акра мя Ва лян ці на, су стрэў яшчэ 

ча ла век пяць, ка го апе ры ра ваў у 

Кан да га ры.

Пе ра жы ваў 
за кож на га па цы ен та

Пас ля вяр тан ня з Аф га ні ста на 

Іван Ба ры сюк на роз ных па са дах 

пра цяг ваў быць вер ным клят ве 

Гі пак ра та. Слу жыў у Ба ры са ве, 

Баб руй ску, дзе быў на мес ні кам 

га лоў на га ўра ча па ме ды цын скай 

част цы. Як пры зна ец ца жон ка, 

хі рур гу-прак ты ку ад мі ніст ра цый-

ная ра бо та не пры но сі ла за да-

валь нен ня. За тым бы ла служ ба 

ў Венг рыі, і амаль усю ды з ім бы-

ла яго сям'я. Не дзі ва, што адзі-

ны сын так са ма аб раў пра фе сію 

ўра ча.

Іван Ба ры сюк мог за стац ца ў 

Мін ску (не ка то ры час п ра ца ваў у 

ця пе раш нім 432-м Га лоў ным ва-

ен ным клі ніч ным ме ды цын скім 

цэнт ры Уз бро е ных Сіл), але вяр-

нуў ся ў Ба ры саў, дзе доў га ўзна-

чаль ваў 592-і ва ен ны шпі таль.

— Вай на ў Аф га ні ста не яго 

на столь кі за гар та ва ла, што апе-

ры ра ваў усё: з пя так да га ла-

вы, — рас каз вае Ва лян ці на Ба-

ры сюк. — Ён не як мне пры знаў-

ся, што ка лі б не атры ма ны на 

вай не во пыт, на ўрад ці ка лі ад ва-

жыў ся б на трэ па на цыю чэ ра па. 

Уво гу ле, пе ра жы ваў за кож на га 

хво ра га, ці ка віў ся іх са ма ад чу-

ван нем на ват па вы хад ных. Ве-

даў кож на га свай го су пра цоў ні ка, 

хто чым жы ве. Яны, у сваю чар гу, 

бы лі ўдзяч ныя яму не толь кі за 

ўва гу, але і бяс цэн ны во пыт, якім 

Іван Ула дзі мі ра віч не шка да ваў 

дзя ліц ца.

Не вы пад ко ва на пя рэ дад ні 75-й 

га да ві ны Пе ра мо гі са вец ка га на-

ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не 

ў го нар во і на-ін тэр на цы я на ліс та, 

пал коў ні ка ме ды цын скай служ-

бы на тэ ры то рыі шпі та ля ў Ба ры-

са ве з'я віў ся па мят ны ка мень. А 

не ста ла на род на га ўлю бён ца ў 

каст рыч ні ку 2010 го да...

— На 40 дзён да нас пры яз-

джаў той са мы Ва лян цін Юр чан-

ка, яко га муж ні ў якім вы пад ку не 

мог па кі нуць ін ва лі дам, — ка жа 

Ва лян ці на Ба ры сюк. — Ня даў на 

ён і сам пай шоў з жыц ця: кан-

чат ко ва па зба віў зда роўя Чар-

но быль, ку ды ра зам са сва ім 

сяб рам-аф ган цам доб ра ах вот на 

па ехаў лік ві да ваць на ступ ствы 

ава рыі.

За бы ты подз віг
За доб ра сум лен нае вы ка нан-

не ін тэр на цы я наль на га доў гу Іван 

Ба ры сюк быў уз на га ро джа ны са-

вец кім ор дэ нам «За служ бу Ра-

дзі ме ва Уз бро е ных Сі лах СССР» 

III сту пе ні. Але гэ тую ўзна га ро ду 

да ва лі мно гім, хто слу жыў у Аф-

га ні ста не.

Толь кі ён ні ко лі не прэ тэн да-

ваў на боль шае, хоць доб ра ра зу-

меў, што та ды, у чэр ве ні 1982-га, 

упер шы ню ў гіс то рыі са вец кай, 

а мо жа, і су свет най, ме ды цы ны 

без спе цы яль ных ін стру мен таў 

і срод каў аба ро ны ў адзі ноч ку 

вы няў з ча ла ве ка не ра за рва ны 

бо еп ры пас.

— Ад ной чы пра па доб ны вы па-

дак, які ад быў ся ча тыр ма га да мі 

паз ней у Таш кен це, я пра чы та ла 

ў «Ком со моль ской пра вде», якую 

да гэ туль за хоў ваю, — ус па мі нае 

жон ка ва ен на га ўра ча. — Але та-

ды гра на та не ўза рва ла ся (хут чэй 

за ўсё, бы ла не бая здоль най), а 

пад час апе ра цыі хі рур гіч ная бры-

га да пра ца ва ла са спе цы яль ны мі 

ін стру мен та мі і ў срод ках ахо вы на 

вы па дак вы бу ху, ды і бы ло гэ та не 

ў ва ен на-па ля вых умо вах. Хі рур га 

ўзна га ро дзі лі ор дэ нам. Я да гэ туль 

ні ко лі ні ку ды не пі са ла, але мне 

ста ла так крыўд на, што я звяр ну-

ла ся да рэ дак цый на га ка лек ты ву, 

рас ка заў шы гіс то рыю свай го му-

жа. Ад ка зу так і не атры ма ла...

Сён ня гэ тую гіс та рыч ную не-

спра вяд лі васць спра бу юць вы-

пра віць ак ты віс ты ба ры саў скай 

ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за 

афі цэ раў. Але па куль без вы ні-

ко ва. Маг чы ма, ка лісь ці праў да 

пе ра мо жа і ге рой атры мае за слу-

жа ную ім уз на га ро ду.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 

ПОДЗ ВІГ 
ЗА АПЕ РА ЦЫЙ НЫМ СТА ЛОМ

Но выя кні гіНо выя кні гі  

«ПЁТР МА ШЭ РАЎ: 
ЖЫЦ ЦЁ. ЛЁС. 

ПА МЯЦЬ»
Аб' ём ная і шмат гран ная фі гу ра 

Пят ра Мі ро на ві ча Ма шэ ра ва вы-

клі кае вя лі кі ін та рэс да яго дзей-

нас ці ў па лі ты каў, гас па дар чых 

і пар тый ных дзея чаў, пісь мен-

ні каў. Не з'яў ля ец ца вы клю чэн-

нем і кні га Сла ва мі ра Ан та но ві ча, 

якая вый шла ў па чат ку гэ та га го-

да, — гіс та рыч на-пуб лі цыс тыч ны 

ра ман «Пётр Ма шэ раў: Жыц цё. 

Лёс. Па мяць».

Роз ныя пра хо дзяць пе рад чы та чом 

ра ма на лю дзі. Тут і баць ка ге роя, які ў 

1937 го дзе па лжы вых да но сах ад на вяс-

коў ца быў арыш та ва ны і да моў ужо не 

вяр нуў ся, і ма ці Да р'я Пят роў на (вы ха-

ва ла трох да чок і двух сы ноў, за гі ну ла 

ад рук фа шыс таў у ве рас ні 1942 го да). 

На ста рон ках тво ра апа вя да ец ца пра 

сту дэнц кія га ды Пят ра ў сце нах Ві цеб-

ска га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ін сты-

ту та імя С. Кі ра ва, яго ных су стрэ чах з 

бра там Паў лам, сёст ра мі Воль гай, На-

дзе яй, Мат ро най, яго за ля цан нях да бу-

ду чай жон кі Па лі ны, аб уза е ма ад но сі нах 

Па лі ны Анд рэ еў ны з яго най сяб роў кай 

Тац ця най Пры тыц кай, дзе ла вых пе ра-

мо вах Пят ра Мі ро на ві ча з па плеч ні ка мі 

па пар тыі і вя до мы мі пар тый ны мі, дзяр-

жаў ны мі дзея ча мі, як Ле а нід Брэж неў, 

Анд рэй Гра мы ка, То дар Жыў каў, Фі дэль 

Каст ра ды ін шы мі.

Сла ва мір Ан та но віч з улас ці вай яму 

як юрыс ту ўсед лі вас цю і скру пу лёз нас-

цю, усё глы бей па гру жа ец ца ў ме та фі-

зіч ныя рэа ліі бе ла рус кай рэ ча іс нас ці і 

гіс то рыі, да сле дуе ме то ды ку пра цоў най 

дзей нас ці зна ка мі та га кі раў ні ка рэс пуб-

лі кі Пят ра Мі ро на ві ча Ма шэ ра ва. Аў тар 

імк нец ца пе ра даць на шчад кам ма ты вы 

той эпо хі, у якой жыў са праўд ны ге рой 

яго тво ра. Тут і ве ра ў пры га жосць све-

ту і раз на стай насць, бяз меж жа люд скіх 

ха рак та раў хле ба ро баў, шах цё раў, на-

ву коў цаў, сту дэн таў, зем ля коў, з які мі 

час та су стра каў ся кі раў нік дзяр жа вы, 

пра цу якіх вель мі ша на ваў, і жа хі вог-

нен на га лі ха лец ця, і све жае ды хан-

не Вя лі кай Пе ра мо гі, і пра мя ніс тасць 

кож на га ства раль на га дня. Змя ня лі ся 

са цы яль на-куль тур ныя, гра мад ска-па-

лі тыч ныя аб ста ві ны ў кра і не, якія доб-

ра сум лен на ад люст ра ва ны аў та рам у 

яго ным тво ры.

Пісь мен нік змог пе ра ары ен та вац ца 
і лі та раль на ўба чыць, скан цэнт ра ваць 
ува гу чы та ча на тых эпі зо дах жыц ця і 
дзей нас ці Пят ра Мі ро на ві ча Ма шэ ра ва, 
яго ных ча ла ве чых якас цях, якія ўлас ці-
вы вя лі ка му па лі тыч на му лі да ру, стра-
тэ гу і ін тэ лі ген ту вы со ка га ран гу. Пар-
тый ны лі дар рэс пуб лі кі, як свед чыць 
кні га Сла ва мі ра Ан та но ві ча, да лі кат на 
ўзваж ва ю чы тыя ці ін шыя па дзеі ў Бе-
ла ру сі і све це на ша лях эпо хі, уваж лі ва 
ста віў ся да пісь мен ні каў і іх твор час ці, 
пра яў ляў кло пат пра дзея чаў куль ту ры, 
па ляп шаў са цы яль на-бы та выя ўмо вы.

Ду ма ец ца, гіс та рыч на-пуб лі цыс-
тыч ны ра ман «Пётр Ма шэ раў: Жыц цё. 
Лёс. Па мяць», які вы зна ча ец ца ба гац-
цем змес ту і раз на стай нас цю срод каў 
мас тац ка га ад люст ра ван ня па дзей, 
ста не яр кай зор кай на не ба схі ле бе-
ла рус кай да ку мен таль най про зы.

Ва лян цін БАРЫСЕВІЧ


(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пал коў нік ме ды цын скай служ бы 
Іван БА РЫ СЮК.

Ка лі б не ад важ насць ва ен на га 
хі рур га, Ва лян цін ЮР ЧАН КА 

за стаў ся б ін ва лі дам.

Пал коў нік ме ды цын скай служ бы Іван БА РЫ СЮК (дру гі спра ва) 
і вы ра та ва ны ім ра да вы Ва лян цін ЮР ЧАН КА (край ні спра ва).


