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Василь Дмитрович Братусь
народився 26 грудня 1916 року
в трудовій селянській сім’ї. Ди-
тячі роки та навчання в семи-
річній школі пройшли в селі
Рогозів Бориспільського райо-
ну Київської області. З 1932 по
1935 роки навчався у Київсь-
кому медичному технікумі,
який закінчив з відзнакою, за
що отримав право вступу до
Київського медичного інсти-
туту. Після закінчення чоти-
рьох курсів навчання в інсти-
туті в 1939 році призваний до
лав Червоної Армії та зарахо-
ваний на п’ятий курс новоство-
реної Куйбишевської військово-

медичної академії. Проте там
провчився лише три місяці, бо
в 1939 році почалася війна з
Фінляндією. Наприкінці грудня
1939 року відправлений до Ле-
нінградської військово-медич-
ної академії, де склав держав-
ні іспити й одержав диплом лі-
каря. З початку січня 1940 ро-
ку і до кінця війни з білофіна-
ми працював лікарем лижного
батальйону на Карельській ді-
лянці фронту і побував з боя-
ми в глибинному тилу на тери-
торії Фінляндії. Після закінчен-
ня війни відряджений до Куй-
бишевської військово-медич-
ної академії, де пройшов пів-

торарічну підготовку як хірург
військового та армійського ра-
йонів. З першого і до останньо-
го днів Великої Вітчизняної вій-
ни працював на фронті провід-
ним хірургом медсанбату, а
потім армійського та фронто-
вого госпіталю. Нагороджений
сімома орденами та сімнад-
цятьма медалями Радянсько-
го Союзу.

Протягом 1954–1956 і 1968–
1975 років Василь Дмитрович
Братусь, талановитий хірург за
фахом, член-кореспондент НАН
і АМН України, очолював Мініс-
терство охорони здоров’я Ук-
раїнської РСР. Це був, до речі,
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єдиний в республіці факт, коли
на таку високу посаду одну і ту
ж людину призначали двічі, що,
насамперед, зумовлено висо-
кими професійними та мораль-
ними якостями Василя Дмит-
ровича, який, втім, ніколи не
покидав покликання всього
свого життя — хірургію.

Знаменно, що пролог кар’є-
ри В. Д. Братуся як міністра
розпочався з посади заступни-
ка начальника Головного управ-
ління вищих навчальних за-
кладів МОЗ УРСР. В 1949 році
його, на той час кандидата ме-
дичних наук, хірурга-фронто-
вика, запросив до бесіди то-
дішній очільник Мінохоронздо-
ров’я республіки Левко Івано-
вич Медвідь. «Відбулася дов-
га розмова щодо моєї служби
у військо-медичних утановах в
роки Великої Вітчизняної вій-
ни, — пише Василь Братусь у
своїй книзі «Спогади про мину-
ле, погляди на сучасне», — про
моє бачення першочергових
потреб підготування медичних
кадрів, яких було недостатньо
в перші післявоєнні роки. Далі
Медвідь перейшов до більш
конкретної розмови. Він вирі-
шив виступити з ініціативою не
тільки відновлення повноцін-
ної діяльності медичних інсти-
тутів, які вже діяли в Україні, а
й швидко створити нові, зокре-

ма, у Івано-Франківську, Чернів-
цях, Тернополі, Ужгороді. Для
цього був необхідний підбір,
насамперед, керівних кадрів
для нових кафедр. Було ви-
словлено ідею залучити для
цього передусім молодих до-
центів із сталих кадрових ву-
зів . Кандидатури на посади
директорів нових інститутів на
той час вже були підібрані. На
завершення розмови мені за-
пропонували посаду заступ-
ника начальника Головного
управління вищими навчаль-
ними закладами міністерства.
Причому із збереженням по-
сади асистента кафедри хі-
рургії. Я пристав на цю пропо-
зицію…».

Невдовзі В. Д. Братусь був
призначений першим заступ-
ником міністра охорони здоро-
в’я. А вже в грудні 1953 року
його викликав для офіційної
зустрічі перший секретар ЦК
Компартії України О. І. Киричен-
ко і запропонував посаду мі-
ністра. У згаданій вище книзі
Василь Дмитрович пише, що
вважав себе не досить підго-
товленим для такої місії та за-
пропонував замість себе кіль-
ка прізвищ інших кандидатур.
Та рішення «зверху» вже було
прийнято. І новий міністр при-
ступив до виконання своїх ду-
же непростих обов’язків. Од-

ним із нагальних завдань, як
з’ясувалося, було невідкладне
поліпшення роботи санітарно-
епідеміологічної служби як за-
поруки профілактичної меди-
цини. З цього приводу відбула-
ся ґрунтовна зустріч міністра
В. Братуся з відомим вченим в
галузі комунальної гігієни ака-
деміком О. М. Марзєєвим. Ра-
зом вони накреслили подаль-
ші кроки «реанімації» галузі з
метою вивести її у ранг першо-
рядних. Саме завдяки нова-
торським змінам, що були про-
ведені В. Братусем в санепі-
демслужбі, в 1970 році вдало-
ся оперативно й ефективно за-
гасити спалах епідемії холери
на півдні України. У чому, до
речі, неабияк допомогли по-
ради академіка-епідеміолога
Л. В. Громашевського.

Крім  того ,  саме  міністр
В. Братусь провів практично
докорінну реорганізацію регіо-
нальної системи охорони здо-
ров’я. Йдеться про рішення
щодо закриття частини заста-
рілих дільничних лікарень, за-
лишивши замість них ФАПи.
Натомість, як компенсація цьо-
го кроку, був суттєво змінений
статус центральних районних
лікарень. Їхні можливості були
значно зміцнені і розширені
створенням потужних відді-
лень хірургії, терапії, акушер-

В. Д. Братусь Пройшовши випробування війною, Василь Дмитрович став досвід-
ченим хірургом
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ства та гінекології, дитячих та
інфекційних хвороб. Щодо
вузької лікарської спеціалізації
(нейрохірургія, офтальмологія,
ендокринологія, торакальна хі-
рургія тощо), то її було скон-
центровано в обласних клініч-
них лікарнях. Як показала по-
дальша практика, проведені
В. Братусем реформаторські
зміни в лічені роки значно під-
вищили якість надання медич-
ної допомоги широким верст-
вам населення.

Була в успішного міністра і
низка інших задумів щодо удо-
сконалення оздоровчої галузі.
Проте тоді їм не судилося збу-
тися з тієї простої причини, що
Василя Братуся несподівано
було знято з посади. А вийш-
ло ось таке…

В 1956 році в Одесі широко
відзначали 80-річний ювілей
славетного хірурга-офтальмо-
лога академіка В. П. Філатова.
За пропозицією першого сек-
ретаря ЦК КПУ О. І. Киричен-
ка, на святкування був запро-
шений і міністр Братусь. Під
час урочистого засідання в
Одеському оперному театрі в
своїй промові Василь Дмитро-

вич, зокрема, сказав: «Коли б
Петро Чайковський писав свою
славнозвісну оперу «Іоланта»
сьогодні, то йому не потрібно
було б шукати мудреця зі Схо-
ду для повернення зору дівчи-
ні. Я впевнений, що компози-
тор доручив би це зробити на-
шому ювіляру…». Як згадують
очевидці, після цих слів стіни
театру здригнулися від бурх-
ливих оплесків!

Саме під час того перебу-
вання в Одесі Василя Дмитро-
вича влаштували не в готелі,
а в Одеському санаторії імені
Чкалова, що належав до Чет-
вертого управління МОЗ. На-
ступного дня після зборів в
Оперному театрі він вирішив
ознайомитися із санаторієм.
Оглядаючи його територію, ді-
йшов до невеличкого однопо-
верхового корпусу, впритул до
якого було розпочато будів-
ництво високого бетонного пар-
кану. Міністр запитав головно-
го лікаря, для чого зводиться
це неподобство. Той відповів,
що таким був наказ «самого
Кириченка». Як з’ясувалося,
партійний високопосадовець
«наклав око» на розташований
поряд із санаторієм палац,
який до революції належав пе-
рсидському шахові, і хотів при-
єднати до своєї розкішної ре-
зиденції близько гектара сана-
торської землі. Василь Дмит-
рович був не на жарт обурений
таким цинічним наміром і дав
вказівку «посунути» паркан по-
далі від корпусу.

Коли О. Кириченко, приїха-
вши до Одеси, побачив ті змі-
ни, він спитав головного ліка-
ря, мовляв, хто дав таке роз-
порядження. «Міністр Братусь»,
— була відповідь. «Братусь вже
не міністр», — різко заявив
функціонер… Василь Дмитро-
вич був знятий з посади. Зго-
дом він очолив Київський ін-
ститут вдосконалення лікарів
— найпотужнішу ланку після-
дипломної лікарської освіти,
що мала союзне підпорядку-
вання. А в 1959 році В. Братусь
став ректором Київського ме-
дичного інституту імені О. О. Бо-

гомольця. Тут він відзначився
тим, що значно зміцнив кадро-
вий склад вишу, запросивши
на посади керівників кількох
кафедр знаних вчених, таких
як Микита Маньковський, Ми-
кола Зайко, Анатолій Позмо-
гов, Рафаїл Габович, Георгій
Бурчинський та ін. І сьогодні
тут, вже в Національному ме-
дичному університеті імені О. О.
Богомольця, з великою вдяч-
ністю згадують період керів-
ництва КМІ (1959–1966) Васи-
лем Братусем.

…У 1968 році в уряді УРСР
відбулися певні кадрові зміни,
в результаті яких звільнилося
крісло міністра охорони здоро-
в’я. На той час у першого сек-
ретаря ЦК КПУ Петра Шелес-
та не було іншої кандидатури,
окрім Василя Братуся, якого
він добре знав ще з часів його
першої міністерської каденції.
Так Василь Дмитрович знову
повернувся до міністерства на
вулиці Грушевського. Серед
доленосних справ двічі мініст-
ра хотілося б, насамперед,
відзначити його неоцінений
вклад у розвиток медичної на-
уки. Були значно підсилені на-
уково-дослідні інститути в га-
лузях серцево-судинної хірур-
гії, отоларингології, гігієни пра-
ці та професійних захворю-
вань, охорони материнства та
дитинства, урології, ендокри-
нології та обміну речовин, ме-
дичної радіології. В. Братусь
високо оцінив можливості таких
українських вчених, як О. І. Ко-
ломійченко, О. О. Шалімов,
М. М. Амосов, М. М. Горев,
А. П. Ромоданов, В. С. Карпенко,
Н. Пучковська, Л. Т. Мала, В. П.
Комісаренко. Василь Дмитрович
традиційно приділяв чималу
увагу саме профілактичній ме-
дицині як великій силі запобіган-
ня інфекційним захворюванням.

Особливо вражає той факт,
що при всій своїй колосальній
зайнятості, він все ж таки не
покидав хірургічної практики.
Щосуботи о сьомій ранку він
вже був в операційній столич-
ної лікарні № 15, що на Подо-
лі. До речі, згодом саме тут він

Від селянського хлопчика до
державного діяча — таким був
життєвий шлях Василя Дмитрови-
ча Братуся
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очолив одну з кафедр хірургії
НМУ імені О. О. Богомольця,
яка потім переїхала в новозбу-
довану лікарню № 12 на Пе-
черську.

Чи не найулюбленішою вті-
хою В. Братуся було відвіду-
вання Національної наукової
медичної бібліотеки України,
де він просиджував у читаль-
ному залі по кілька годин по-
спіль. Саме завдяки його спри-
янню цей храм книги і знань
отримав гідне помешкання, де
міститься і донині.

Видатний державний діяч
України, славетний військовий
хірург, засновник спеціалізова-
них напрямів у хірургії нового
часу — шлунково-кишковій хі-
рургії та комбустіології, Василь
Братусь був нагороджений ор-
денами Леніна, Жовтневої Ре-
волюції, Трудового Червоного
Прапора, Богдана Хмельниць-
кого, Вітчизняної війни І і ІІ сту-
пенів, орденом «За заслуги»
ІІ ступеня, орденом Ярослава
Мудрого V ступеня і 18 бойо-
вими і трудовими медалями.
Але одягав парадний мундир
з усіма цими регаліями В. Д.
Братусь тільки на свято Вели-
кої Перемоги.

У 1972 році, вже пішовши з
поста міністра, Василь Дмит-
рович був обраний членом-
кореспондентом Національної
академії наук України. Про ве-
ликі досягнення в медичній
науці свідчить і присудження

йому премії О. О. Богомольця
НАН України (1969) і Держав-
ної премії в галузі науки і тех-
ніки (1981).

Наостанок відзначимо, що
при всіх своїх високих поса-
дах і значних заслугах Василь
Дмитрович завжди залишався
простою, доступною, привіт-
ною людиною. Особливе міс-
це в його душі належало фрон-
товим побратимам. Він ніко-
ли не ділив людей «за ранга-
ми», однаково щиро вітаючи в
своєму міністерському кабіне-
ті і партійних босів, і простих
відвідувачів. Неодмінно вста-
вав з-за робочого столу, робив
крок назустріч, сердечно про-
стягав руку…

Колектив кафедри та ство-
рена ним хірургічна школа в
Україні не лише дотримуються
моральних і професійних тра-
дицій свого найпочеснішого
наставника, але також примно-
жують їх.

Наприкінці 2016 року на од-
ному з корпусів Національно-
го медичного університету іме-
ні академіка О. О. Богомольця
було урочисто відкрито мемо-
ріальну дошку на честь 100-
річчя з дня народження сла-
ветного ректора, але найкра-
щим пам’ятником є наша па-
м’ять про Великого громадяни-
на, який жив з нами та до кін-
ця своїх днів залишався вір-
ним своєму хірургічному по-
кликанню, яке не змогли «за-

тьмарити» високі керівні поса-
ди. Це був дійсно хірург за по-
кликом серця, справжній пат-
ріот своєї справи, своєї Бать-
ківщини…
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