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...Вперше я побачив Василя Дмитровича 
на посвяті в студенти Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця -  було це в 
далекому 1999-му. Після того вир студентського 
життя поглинув мене. Вчився я на першому ме
дичному факультеті, тож хірургію вивчав на інших 
кафедрах, і бачив професора В.Д. Братуся пере
важно на різних офіційних і наукових заходах, які 
я відвідував, будучи заступником голови студент
ського наукового товариства імені О.А. Кіселя. 
Після закінчення університету я був розподілений 
на кафедру дерматології та венерології та згодом 
обраний головою Товариства молодих вчених і
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спеціалістів. Регулярно буваючи на засіданнях 
ученої ради університету, мав можливість неод
норазово слухати мудрі, виважені виступи профе
сора. Іноді він ніби був арбітром у складних ви
падках заплутаних дискусій.

У липні 2008 року мене запросив мій учи
тель, тоді проректор з наукової роботи і завіду
вач кафедри, професор Володимир Григорович 
Коляденко, і запропонував виступити в новій для 
мене ролі інтерв’юера. Мова йшла про підготовку 
матеріалів до 170-річчя університету. Я трохи сум
нівався у своїх можливостях в цьому напрямку, 
але, почувши, що йдеться про низку бесід з про
фесором В.Д. Братусем, відкинув усі сумніви і з 
радістю погодився.

І от настав цей сонячний літній день, який 
я пам’ятаю, як зараз. Ось підходжу до будинку 
по вулиці Грушевського, зупиняюся біля пам'ят
ної дошки повітряному асові, маршалові О.І. По- 
кришкіну, який тут жив у 1967 році, підіймаюся 
нагору, тисну на дзвінок і... мені відчиняє сам Ва
силь Дмитрович. І я одразу занурююся в атмосфе
ру доброзичливості, попередня ніяковість кудись 
зникла...

По-різному знаходять люди вчителів. Ніко
ли не буває їх багато... Але кожен з них допома-
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гає знайти у собі щось особливе, що дає спромож
ність робити наступні кроки у житті. Ті тривалі, 
багатогодинні бесіди з В.Д. Братусем останнього 
літа його життя стали для мене свого роду від
криттям. Щоб не втратити інформації, працювали 
під диктофон. Говорили ми з ним багато, на різні 
теми, Василь Дмитрович показував мені рукопис 
своєї майбутньої книги. А потім раптом казав: 
«А  тепер — давайте без диктофону, для Вас». Дик
тофон вимикався, і він розповідав мені глибинні 
речі про організацію охорони здоров’я, про шляхи 
влади — і все це під такими ракурсами, які інко
ли з незвички здавалися навіть крамольними. Він 
вчив, передавав знання, не мислив свого життя 
без цього.

Розмовляв Василь Дмитрович красивою, ви
шуканою українською мовою, неголосно, розміре
но і значуще, без запинок, ніби читав з папірця.

Василь Дмитрович справляв враження віру
ючої людини, і навіть віруючої глибоко, але — не 
фанатично, а осмислено, усвідомлено. У розмові 
про Бога незмінно називав Його Всевишнім і по
вторював, що люди, здатні вірити, значно рідше 
чинять зло чи піддаються негативізму. «Здається, 
що мої спостереження правильні у тому, що ро
зумні люди свідомо допускають свою віру в щось

. (5 ^ 0 - і 296 8 - "  • о^ ) .



КОРОЛЕНКО В.В.

неземне, у щось святе, божественне, що цивілізо
вана людина природою нагороджується високи
ми етичними почуттями і не відрізняється в по
ведінці, як вдома, так і в громадському оточенні»,
— казав він.

Багато уваги Василь Дмитрович приділяв 
вихованню молодих фахівців. Якраз тоді відпра
цьовувалася нова схема підготовки молодих уче
них під умовною назвою «Старший лаборант». 
Професор В.Д. Братусь одразу побачив і позити
ви, і ризики цієї схеми. «Ось Ви особисто чим на 
кафедрі займаєтеся?», — прискіпливо допитував
ся він у мене, і заспокоївся, почувши, що я не лише 
«папірці перекладаю», а й встигаю оглядати і вес
ти хворих та власноруч проводити лабораторні 
дослідження.

Професор В.Д. Братусь вчив самостійно ми
слити і навчатися, доводячи, що критичне став
лення до джерел — основа діяльності лікаря, особ
ливо ж лікаря-науковця. І навів приклад виразко
вої хвороби шлунка, вивченню ускладнення якої
— шлункової кровотечі — присвятив частину свого 
життя. Тепер ми знаємо, що, всупереч тодішньо
му загальному оптимізму, хелікобактерна інфек
ція спричиняє далеко не всі, а менше 40% випад
ків виразки шлунка...
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Аналізуючи медичну освіту в Україні, він 
прочитав мені справжню лекцію з історичних пе
редумов її розвитку у складі Російської імперії та 
Радянського Союзу, багато говорив на користь по
вернення до системи університетських клінік. До
водив, що необхідно підвищувати якість навчан
ня, відсіювати за неуспішність студентів, які не 
виявляють здатність до навчання медицині, обе
режно висловлювався про психологічний відбір 
при вступі. Головне ж, на його думку, — реальний 
перехід від «школярства» до справді університет
ських принципів навчання, з акцентом на само
стійній роботі студентів.

...Щоразу після наших бесід Василь Дмитро
вич, проводжаючи, чекав, поки розчиняться двері 
ліфта. В останню нашу серпневу зустріч я йшов, а 
у вухах стояли його слова, що він промовив того 
дня: «Невдовзі, коли Всевишній перерве нитку 
мого життя...». Подивився на Василя Дмитрови
ча, що стояв у дверях, на його стриману й теплу 
посмішку, відігнав неясну тривогу, що ворухнула
ся у серці. Двері зачинилися...

Наступного дня я передав своєму керівнику, 
професору В.Г. Коляденку для ознайомлення звіт 
за розшифрованими диктофонними записами та 
рукописи і пішов у відпустку. Повернувшись у ве

298



КОРОЛЕНКО В.В.

ресні до роботи, коментував і допомагав опрацьо
вувати записи: матеріали професора В.Д. Братуся 
мали лягти в основу нової книги. Стояла тепла, 
золота осінь. Я планував незабаром просити його 
про нову зустріч, та не судилося... 11 жовтня 2008 
року Василя Дмитровича не стало.

...Німецький лікар-гуманіст, Нобелівський 
лауреат Альберт Швейцер казав: «Ніщо краще не 
визначає стану справ у державі, ніж стан справ у 
медицині». Здавалося, ніхто так не володів ста
ном справ у медицині, як Василь Дмитрович Бра
тусь. Він не сприймав розкошів, корон і німбів у 
«сильних світу цього». Був водночас, як іноді ка
жуть, доступним, але не простим. Справжній ін
телігент, з твердим характером і міцною волею, 
і, водночас, добрим і чуйним серцем. У його спо
гадах, що вийшли друком у 2007 році, цьому ба
гато яскравих свідчень: і справедливий вчинок із 
санаторієм у Одесі, де він не побоявся гніву пер
шого секретаря ЦК компартії і був за це негайно 
звільнений з посади міністра; і епізод у Жито
мирі, коли він — міністр охорони здоров'я Украї
ни — помітив погіршення стану одного із хворих і 
замість того щоб продовжувати супроводжувати 
союзного міністра, свого прямого керівника, на
дав допомогу людині, поки не налагодили штуч-
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ну вентиляцію легень. І таких прикладів безліч. А 
про скільки випадків Василь Дмитрович скромно 
промовчав?

Коли у 2009 році мене, на той час голову То
вариства молодих учених і спеціалістів НМУ імені 
0.0. Богомольця і Ради молодих учених при МОЗ 
України, обрали до складу ученої ради Універси
тету, після засідання дізнався, що зайняв вакант
не місце, яке раніше посідав Василь Дмитрович. Я 
сприйняв цю новину як глибоко символічну озна
ку, і протягом усієї каденції в ученій раді намагав
ся відповідати високим моральним стандартам, 
яких дотримувався В.Д. Братусь протягом свого 
славного життя.

І де б я згодом не працював — чи то виклада
чем і ученим, чи державним службовцем, чи гро
мадським діячем — завжди зі мною лишатимуть
ся заповіти Василя Дмитровича Братуся, Людини 
з великої літери...


