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Новий ряд покажчиків про визначні постаті в медичній
галузі Вінниччини із серії «Медицина Вінниччини в особах»
починається першим випуском присвяченим життю і діяльності
кандидата медичних наук, заслуженого лікаря України, мужньої
людини, талановитого хірурга, почесного громадянина
м. Вінниці – Белканія Север’яна Павловича. Долі двох народів
переплелись на його життєвому шляху. Громадянином з великої
літери він став як для Грузії так і для України. Його життя – ціла
епоха з вплетеними долями і врятованими життями тисяч
людей.
Бібліографічний покажчик стане в нагоді студентам, тим,
хто вивчає історію медицини, краєзнавцям, бібліотечним
працівникам, а також усім, кого цікавить постать Белканія
Север’яна Павловича.
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Север’ян Павлович Белканія
1914-1998
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Від укладачів
Бібліографічний покажчик із серії «Медицина Вінниччини
в особах» присвячений 105 – й річниці від дня народження
Север’яна Павловича Белканія, талановитого хірурга, вченого,
педагога, людини великої мужності, що залишила слід в долях
багатьох людей.
Вірний син Грузії, він став не менш відданим сином
України.
Народився на початку першої світової війни, мужньо і з
честю пройшов горнила другої світової і уже на схилі літ втретє не
обминула війна з втратою близьких та хвилюванням за долю сина і
внучки, що з немовлям змушена була втікати пішки через гори, з
тисячами таких же біженців як сама, з охопленого боями Сухумі. Ім’я
Север’яна Павловича актуальне сьогодні іще й тому що грузини, як
ніхто інший з народів бувшого союзу, підставили своє плече і стали на
захист української землі і цілісності української держави в воєнному
конфлікті з Росією на Донбасі.

Мужність і благородство – це не лише лицарські доблесті,
адже разом з відданістю, відповідальністю, чесністю,
працьовитістю вони є цивілізаційними цінностями. На прикладах
героїки духу формуються нові покоління, які зможуть зробити
державу здатною розвиватись, а не занепадати. Такі особистості
як С.П.Белканія, якій притаманні усі ці чесноти, є окрасою і
гордістю народу, серед якого він народився і народу, серед
якого прожив своє талановите життя.
Покажчик містить матеріали, що розкривають різні
сторони цієї талановитої постаті. Він складається з текстової,
бібліографічної частин та фотоматеріалів. Бібліографічна частина
включає наукові роботи С.П.Белканія, публікації його спогадів,
літературу, кінофільми та WEB-ресурси про нього. Записи
розміщені за алфавітом авторів та назв.
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Крім текстового матеріалу спогадів, укладачі включили
копії прижиттєвих газетних публікацій, які висвітлюють воєнний
період життя Север’яна Павловича.
Фотоматеріали розміщені в тематико-хронологічній
послідовності.
В додаток винесена інформація про авторів.
Укладачі прагнули відобразити усю доступну інформацію,
але не претендують на вичерпність.
При підготовці видання використовувались фонди та
каталоги ВОНМБ, ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Інтернет, фонди
Вінницького обласного краєзнавчого музею, музею почесних
громадян міста Вінниці. Копії документів з особової справи, що
зберігається в архіві ВНМУ, люб’язно надані краєзнавчим
відділом НБ ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Укладачі вдячні усім, хто долучився до реалізації проекту
«Медицина Вінниччини в особах» .
Покажчик розміщений на сайті бібліотеки:
http://www.vinmedlib.org.ua/bibliografichnij-pokazhchik
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"Пам'ять - це подолання часу, подолання смерті.
Це вище земних турбот і матеріальних благ.
Пам'ять вічна, тому вона і знаходиться в
кожному з нас, переходячи з покоління в
покоління. Поки живі спогади, живе і людство"
Д. Лихачов
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Дати життя та діяльності С.П. Белканія
1914 р. 17 листопада - народився Север’ян Павлович Белканія в
селі Отобая, Гальського району Абхазької АРСР
(Грузинська РСР) в багатодітній сім’ї селянина;
1932 р. - закінчив з відзнакою сільську семирічну трудову школу;
1932-1935 рр. – навчання в 3-й Тбіліській фельдшерській школі;
1935-1941 рр. - навчання на лікувальному факультеті Тбіліського
державного медичного інституту;
1941 р. 26 червня – був мобілізований в армію і призначений
лікарем окремого розвідувального батальйону, потім
хірургом медсанбату 284 стрілкової дивізії. Приймав
участь в обороні Києва, дивізія потрапила в оточення;
1941 р. жовтень – в селі Великі Круполи Березанського району
Київської області лікарем Белканія в оточенні був
організований госпіталь в приміщенні сільської школи,
де надавалась медична допомога 120 пораненим
бійцям, що потрапили в оточення. В кінці 1941 року 90
поранених були возами доправлені лікарем в Київ та
розміщені в туберкульозному інституті, де до квітня
місяця 1942 року він працював лікарем-хірургом;
1942 р. з 1 квітня по 25 жовтня – працював хірургом 8-ї міської
поліклініки м. Києва;
1942 р. після 25 жовтня – переїзд до Вінниці, де під час окупації
діяла підпільна антифашистська група «Медик», в яку
входили одинадцять медичних працівників і громадян
міста;
1944 р. 20 травня після звільнення м. Вінниці направлений в
санітарне управління Київського військового округу,
де працював хірургом і начальником військового
медпункту;
1945 р. 17 грудня – звільнений в запас в званні капітана
медичної служби;
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1946-1948 рр. – працював хірургом центральної залізничної
лікарні Південно-Західної залізної дороги м. Києва;
1951 р. 1 січня - призначений завідуючим хірургічного
відділення Вінницької залізничної лікарні;
1952 р. - призначений головним хірургом лікувально-санітарного
управління Вінницької залізниці;
1961 р. - захист кандидатської дисертації;
1962 р. – присвоєне вчене звання доцента хірургії та обрано на
посаду
доцента
кафедри
загальної
хірургії
Вінницького медичного інституту, перехід на науковопедагогічну роботу інституту;
1963 р. – присвоєне почесне звання заслуженого лікаря УРСР;
1969 р. – присвоєне звання «Почесного громадянина міста
Вінниці»;
1978 р. – з початку року самостійно вів курс загальної хірургії на
педіатричному факультеті ВМІ;
1983 р. з 1 січня по 1993 рік на посаді завідуючого курсом
хірургії педіатричного факультету ВМІ;
1998 р. 12 квітня - С. П. Белканія пішов з життя.
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«Найбільший талант – здатність знайти власну долю»
Борис Заходер
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1. Кроки поступу та наукова діяльність
( За автобіографією Север’яна Павловича Белканія, що
зберігається в фондах Вінницького обласного краєзнавчого
музею)
Народився в 1914 році в с. Отобая, Гальського району
ГРСР в сім'ї багатодітного бідного селянина. Початкову освіту
здобув у рідному селі в Отобаєвській трудовій семирічці, яку
закінчив з відзнакою в 1932 році. Мій батько, як і я сам, дуже
хотів, щоб я продовжив навчання. Я поїхав в місто Тбілісі, не
маючи там ніяких знайомих і підтримки, знайшов (на вул. Камо,
51) медичний технікум і за підтримки директора цього технікуму
професора анатомії А. Н. Натішвілі був зарахований на 1-ий курс.
Технікум був 4-х річним. Я скоро став відмінником навчання та
відповідальним секретарем комітету комсомолу. Завдяки
великій матеріальній допомозі адміністрації технікуму я зміг
продовжити навчання. У 1936 році з відзнакою закінчив повний
курс медичного технікуму і був зарахований на перший курс
лікувального факультету Тбіліського медінституту. У 1941 році
здав державні іспити і отримав кваліфікацію лікаря. Разом з
товаришами готувалися до урочистого випускного вечора. Вечір
не відбувся. Почалася Велика Вітчизняна Війна!
26 червня 1941 року я був мобілізований до лав
Радянської Армії. У липні місяці 1941 року був призначений на
посаду командира медико-санітарної роти при медсанбаті в 132
роту 284-ї стрілкової дивізії, а 20 липня 1941 року - ординаторомхірургом в цьому ж медсанбаті. Наша дивізія входила до складу
27 армії Центрального Українського Фронту. Весь час наше
з'єднання було розташоване в місті Києві та під Києвом,
обороняли столицю від фашистів.
В 50-ти кілометрах від міста Києва, в лісах Борщівки, 284
дивізія потрапила в оточення. Сподіваючись вийти з оточення, з
17 вересня 1941 року разом з частиною, що відходила, я
попрямував у напрямку м. Полтави. Склалося скрутне становище
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- загроза полону. За вказівкою комісара з'єднання, партійному і
комсомольському активу було запропоновано самостійно
виходити з оточення або ж залишатися в тилу ворога і сприяти
Червоній Армії в боротьбі з фашизмом.
25 жовтня 1941 року, в селі Великі Крупелі Березанського
району я переодягнувся і відрекомендував себе як цивільний
лікар, який має відповідні лікарські документи. Після важких
боїв село було зруйноване, залишилось багато поранених. Я
зібрав близько 120 чоловік поранених командирів,
червоноармійців і цивільних осіб. У всьому районі лікарні не
було. У селі залишилися одні старі люди та діти, було два
шкільних приміщення теж розорених (з побитими вікнами, без
дверей). За допомогою населення шкільне приміщення було
пристосоване для розміщення там поранених. Я став їх лікарем.
Так почалася в умовах окупації перша моя самостійна діяльність,
як лікаря. Лікував я їх в незвично важких умовах і обставинах.
Згодом журналістами цей стаціонар був названий «підпільним
госпіталем». Почалися морози, поранені виснажувалися,
населення вимирало, усі голодували. Крім цього в селі почалося
встановлення німецької влади. Це загрожувало пораненим,
більшість яких були комуністами і комсомольцями. Всі вони були
переодягнені в цивільний сільський одяг для маскування.
В кінці 1941 року всі тяжкохворі - 90 осіб були доправлені
мною в місто Київ і через знайомих медиків влаштовані в
туберкульозний і невропсихіатричний інститути. З 25 жовтня
1941 року по 1 квітня 1942 року я працював в стаціонарах цих
закладів як лікуючий лікар-хірург, надаючи всіляку допомогу
пораненим в лікуванні та організації харчування у важких умовах
окупації м. Києва.
З 1 квітня по 25 жовтня 1942 року працював хірургом 8-ї
міської поліклініки міста Києва. З 28 жовтня 1942 року за
скороченням штатів був звільнений з роботи та змушений
виїхати. З 29 жовтня 1942 року залишив місто Київ і переїхав до
міста Вінниці.
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З жовтня 1942 року мені вдалося влаштуватися лікаремхірургом міської поліклініки та встановити зв'язок з підпільною
організацією до якої була залучена група відомих у Вінниці
медиків (проф. Гуляницький Ф. М., проф. Кононенко Н. М.,
Павлов М. К., Павлова А. Л. , Козловська В. І., Геніс) і патріотів
жителів Вінниці (Дмитренко С. Ф., Дмитренко Ю. С., Сезов Ф. С.,
Белканія-Катульська А. Е.). Підпільна група «Медик» з 1942 року
по 20 березня 1944 року активно діяла в тилу фашистських
окупантів, надаючи всіляку допомогу Радянській Армії і
партизанам у боротьбі з окупантами.
Про мою роботу і діяльність підпільної антифашистської
групи «Медик» розказано в уривках моєї повісті, опублікованих
на сторінках газети «Вінницька правда»:
1) «Знайомство з професором» (від 20 березня 1984 року),
2) «Лист вічності» (від 12 жовтня 1984 року),
3) «Троянди для друзів» (від 8 вересня 1979 року),
4) «Голка в серці» (від 16 лютого 1985 року),
5) «Рідними сестрами стали» (від 10 квітня 1985 року),
6) «Наш брат Васо Осікмішвілі» (від 30 травня 1985 року).
Про патріотичну роботу підпільної групи «Медик»
згадано в книзі «Українська РСР у Великій Вітчизняній Війні
Радянського Союзу 1941-1945 роках» (видавництво політичної
літератури України, Київ, 1968 р. том 2, стор. 222) та інших
джерелах.
Працював у Вінницьких цивільних лікувальних закладах
(хірургічне відділення лікарні ім. Пирогова, міська та
Замостянська поліклініки). Встановив зв'язок з партизанським
загоном ім. Леніна, виконуючи ряд спеціальних завдань. Так
само був у контакт і з підпільною групою «Україна».
З жовтня 1942 року протягом всього часу окупації до
звільнення перебував у місті Вінниця, де керував підпільною
антифашистською групою «Медик». З 29 березня 1944 року,
після звільнення міста Вінниці по 27 червня 1944 року працював
в лікарській комісії Вінницького райвійськкомату по призову та
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мобілізації. З 29 червня 1944 був направлений в розпорядження
відділу кадрів санітарного управління КВО. З 25 липня 1944
призначений хірургом і начальником військового стаціонару
82/03-А бригади, де і продовжував військову службу до 17
грудня 1945 року. З 17 грудня 1945 року після розформування
частини і скорочення штатів звільнений в запас офіцерського
складу зі званням капітана медичної служби.
З 1 лютого 1946 року по 1 лютого 1948 року працював
хірургом-ординатором
Центральної
залізничної
лікарні
Південно-Західної залізниці м. Києва та консультантом по хірургії
залізничної поліклініки станції Київ-Московський. З лютого 1948
року перейшов на роботу до Київської клінічної лікарні водників
на посаду хірурга-ординатора. У свій час тимчасово був хірургомконсультантом центральної дитячої поліклініки ПівденноЗахідної залізниці.
У моїй загальній теоретичній підготовці і формуванні
мене як хірурга клініциста, великий вплив на мене здійснили
Київська школа відомих українських хірургів професорів
Кримова О. П., Іщенко І. М., Коломійченко М. І., Кальченко І. І.,
Пивовонського І.Я., Пхакадзе Г. О., Думбадзе Д. М. Відвідування
їх клінік, виступи на наукових форумах пробудили у мене
бажання до науково-дослідницької роботи. Незважаючи на
труднощі (мовний бар'єр - погано знав російську мову), ще в
Києві я приступив до роботи над кандидатською дисертацією.
Обставини склалися так, що виникла необхідність мого переїзду
в місто Вінницю.
З 31 грудня 1950 року звільнений від займаної посади у
зв'язку з переїздом в місто Вінницю, як провідний хірург. З 1
січня 1951 року був призначений завідувачем хірургічного
відділення Вінницької залізничної лікарні, а з 1952 року
головним хірургом лікарсько-санітарного управління Вінницької
залізниці. З 5 лютого 1952 року за сумісництвом працював
асистентом клініки загальної хірургії Вінницького медичного
інституту. Завжди багато уваги приділяв підвищенню своєї

14

кваліфікації і підготовці кадрів за спеціальністю «Хірургія».
За поданням управління Вінницького обласного
наукового товариства хірургів в 1956 році центральна
атестаційна комісія, при Міністерстві охорони здоров'я УРСР
присвоїла кваліфікацію хірурга першої категорії, а пізніше вищої
категорії.
Умови праці військового і мирного часу дозволили мені
ґрунтовно вивчити діагностику, симптоматику хірургічних
захворювань, освоював сам і навчав молодих хірургів новим
технікам, в тому числі найскладніших оперативних втручань. У
Вінниці один з перших успішно здійснив операцію на легенях з
приводу гнійних процесів і раку легенів (пульмонектомія і
лобектомія).
У клініці загальної хірургії, на базі залізничної лікарні, ще з
1951 року, запровадив операцію металоостеосинтезу при
переломах трубчастих кісток. На засіданні обласного товариства
хірургів продемонстрував кількох хворих, які були успішно
вилікувані за цією методикою. Вперше в області застосував
металоостеосинтез при відкритому переломі трубчастих кісток.
Цілеспрямовано розробляв і вдосконалював техніку ряду
операцій: одномоментна резекція сигми при її аномалії і
патології, економна резекція ілеоцекального кута кишківника
при туберкульозі, резекція судинного пучка в Гунтеровому
каналі при томбангіїтах і інші операції. Мною запропоновано 23
раціоналізаторські пропозиції та один винахід, які були
затверджені після їх впровадження в медичну практику.
Я з гіркотою згадую ті клопоти, які виникли при захисті
дисертації. Про це розказано в матеріалах архіву. Незважаючи
на втручання не зовсім доброзичливих до мене людей, я
написав дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук по темі «Матеріали до вивчення
завороту сигмовидної кишки». У 1960 році успішно захистив
дисертацію і мені було присвоєно ступінь кандидата медичних
наук.
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У 1962 році вищою атестаційною комісією присвоєно
вчене звання доцент хірургії. У зв'язку з обранням на посаду
доцента клініки загальної хірургії я залишив завідування
хірургічним відділенням залізничної лікарні і повністю перейшов
на науково-педагогічну роботу до інституту. Ось уже 38 років
працюю, як хірург, педагог і вчений на базі залізничної лікарні,
активно займаюся складною лікувально-профілактичною
роботою, продовжую науково-дослідну роботу в основному з
проблем хірургічних хвороб органів травлення. Більше уваги
приділяю вивченню патології товстої кишки. Шляхом клінікоекспериментальних досліджень всебічно вивчив етіопатогенез
(причини) хронічного і гострого завороту сигмовидної ободової
кишки.
Вдалося
обґрунтувати
можливість
хірургічної
профілактики гострого завороту сигмовидного відділу товстої
кишки. З метою діагностики завороту сигмовидної кишки
запропонував феномен так званого «ендоскопічного тупика».
Для вирішення питання про хірургічну тактику було
запропоновано розрізняти два періоди з характерним для
кожного з них симптомокомплексом: а) преторзійний; б) гострий
заворот сигми. Для профілактики гострого завороту доліхосигми
запропоновано оперативне втручання в плановому порядку.
Перелік вирішених мною питань, їх значення для теорії і
медичної практики, відображений в офіційних відгуках докторів
медичних наук проф. А. П. Юріхіна і заслуженого діяча науки
України проф. І. М. Грабченка. Ці відгуки призначалися для
присвоєння мені наукового ступеня доктора медичних наук і
звання професора. З різних причин таке присвоєння не
відбулося. Тепер, у зв'язку з поважним віком, цікавість до цієї
формальності я втратив і не захотів витрачати час на те, що
нічого не додало б науці і моєму життю. Всі свої зусилля я
направив на науковий аналіз свого клінічного досвіду.
Вірний своєму обов'язку я узагальнив цей досвід в своїх
наукових роботах. Маю всього 102 наукових роботи, з них
опублікованих 76, в тому числі одну монографію.
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Неопублікованих наукових статей - 31.
Вважаючи спілкування з вченими хірургами і
практикуючими лікарями важливим джерелом для самоосвіти
лікаря, намагався брати активну участь у наукових форумах. Всі
37 років брав активну участь в роботі Вінницького наукового
товариства хірургів. Багато років був головою ревізійної комісії
управління. Нещодавно удостоїли мене бути обраним почесним
членом правління хірургічного товариства. Був делегатом VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV з'їздів хірургів УРСР, делегатом 29
Всесоюзного з'їзду хірургів. Виступав з доповідями і
повідомленнями на різних наукових форумах: засіданнях
товариства, наукових конференціях, з'їздах, симпозіумах. Всього
за 37 років таких доповідей і виступів з різних проблем клінічної
хірургії було 99.
До списку моїх наукових робіт, переданих до державного
архіву Вінницької області докладено 4 книги-рукописи:
1) «Матеріали вивчення завороту сигмовидної кишки (клінікоморфологічні дослідження)» канд. дисертація, 329 сторінок
машинопису, 1960 р.
2) «Повний і неповний заворот сигмоподібної кишки
(етіологія, патогенез, клініка, лікування та профілактика)».
Повний текст монографії, 479 стор. машинопису, 1979 г.
3) «Етюди клінічної хірургії» (книга перша), 306 стор.
машинопису, 1981 г.
4) «Етюди клінічної хірургії» (книга друга), 256 стор.
машинопису, 1981 г.
5) «Заворот сигмовидної ободової кишки», видавництво
«Здоров'я», Київ, 1983 р., 124 стор.
6) «Нариси
клінічної
хірургії»
(збірник
відбитків,
опублікованих в науковій пресі), 188 стор. машинопису.
До Державного архіву передав також монографію мого
сина Г. С. Белканія «Проблеми космічної біології» з автографом,
том 45, «Функціональна система антигравітації», видавництво
«Наука» Академії Наук СРСР, 1982 р. Ця книга, дарунок мого
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сина, мені особливо дорога.
В даний час працюю над остаточним текстом монографії
«Помилки та ускладнення в хірургії». В ній узагальнені
багаторічні спостереження над оперованими мною і моїми
колегами хворими, у яких на операційному столі або після
операції виникали різні значні ускладнення. Книгу я написав за
заповітами
великого
М.І.Пирогова
про
важливість
оприлюднення помилок для підготовки кваліфікованих хірургів.
Доки хороша пам'ять і працездатність мене не покине, хочеться
продовжити цю роботу, щоб встигнути залишити свій досвід для
тих, хто його потребуватиме.
Я дуже вдячний ректорату Вінницького медінституту,
вченій раді, всім партійним і радянським органам, які
підтримували мене в моїй важкій, кропіткій роботі всі 55 років
мого перебування у Вінниці.
З 1962 року працюю в медінституті доцентом кафедри
загальної хірургії. З 1978 року самостійно вів курс загальної
хірургії на педіатричному факультеті. З 1 січня 1983 року
педіатричний
факультет
інституту
виділено
окремим
(самостійним) курсом. На посаді завідуючого курсом хірургії
педіатричного факультету працюю до цього часу.
Високо ціную тепле ставлення до моєї роботи з боку
нинішнього керівництва інституту та вченої ради, яка обрала
мене в 70-річному віці на посаду на наступний 5-річний термін.
Це мені додає сили і почуття великої довіри.
Громадська діяльність.
З 1925 року виховувався в лавах піонерської організації.
Навесні 1928 року був прийнятий в члени ВЛКСМ. З 1929 року по
1932 рік був відповідальним секретарем комсомольської
організації семирічки с. Отобая. З 15 лютого 1933 року по 1937
року був вивільненим секретарем комітету ВЛКСМ 3-го
медичного технікуму м. Тбілісі, а з 1937 по 1941 рік - членом
бюро комсомолу лікувального факультету Тбіліського
державного медичного інституту. В кінці 1957 року став членом

18

КПРС. З жовтня 1957 року тричі обирався членом партійного
бюро залізничної лікарні ст. Вінниця. Тривалий час був головою
товариського суду при залізничній лікарні. Брав активну участь в
громадській роботі інституту . Був членом партійної комісії при
парткомі інституту, заступником пропагандиста в гуртку
вивчення філософії, членом бюро ВТВР, членом комітету
ветеранів ВВв інституту і області, заступником голови комісії з
контролю діяльності ректорату, членом комісії народного
контролю.
Брав участь у зустрічах студентської молоді інституту і
міста. Активно виступав з питань деонтології на сторінках
університетської багатотиражки «Молодий медик». На сторінках
обласної газети «Вінницька правда» друкувалися матеріали
патріотичної тематики, присвячені вихованню молоді. У складі
Вінницької делегації брав участь у святкуванні 40-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників у Києві.
Нагороджений
орденами
«Трудового
Червоного
Прапора» та «Великої Вітчизняної Війни ІІ ступеня» та 9-ма
медалями, в т.ч. медалі «За бойові заслуги», «За доблесну
працю», «40-річчя Перемоги Великої Вітчизняної Війни»,
«Ветеран праці». У 1963 році присвоєне почесне звання
«Заслужений лікар УРСР» з врученням медалі і грамоти
Верховної Ради УРСР. Нагороджений знаком «Відмінник
охорони здоров'я», «Почесний залізничник», удостоєний звання
«Почесний громадянин міста Вінниці».
Нагороджений 45 грамотами, в тому числі двома
грамотами Радянського Комітету Ветеранів Війни з підписом
генерала армії П. Батова. Три грамоти від Вінницького обласного
комітету КПУ та обласної Ради депутатів. Чотири грамоти від
Вінницького міського комітету КПУ і міської ради народних
Депутатів і інших керівних органів і установ. Обирався депутатом
міської ради народних депутатів.
14 червня 1988 р.
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2. Відгомін буремного часу
«Ювілей хірурга». М. Гненний
(стаття Миколи Гненного, члена спілки журналістів СРСР,
опублікована в «Вінницькій правді» до 75-річчя С.П.Белканія)
Це було в 1957 році. Письменник Сергій Смирнов часто
виступав по Всесоюзному радіо і розповідав про подвиги
невідомих героїв Великої Вітчизняної війни. Після однієї з таких
передач мешканець с. Андрєєво Кирилівського району
Вологодської області Павло Миколайович Корольов звернувся
до редакції «Последних известий» з таким листом:
«...Розкажіть, будь ласка, про подвиг вінничан, які
врятували життя радянським воїнам... Нас, 13 важко поранених
солдатів червоної Армії, гітлерівці взяли в полон. Після знущань і
побоїв фашисти кинули всіх до підвалу тюрми. Дізнавшись про
це, вінницькі жінки рано-вранці, відвернувши увагу охорони,
буквально викрали нас у німців і розвезли по квартирах. Я
прийшов до пам'яті вже в сім'ї Зайшлого Прокопа Івановича.
Помили мене, переодягли в цивільний одяг. Швидко розшукали
лікаря. Ним виявився Белканія Север’ян Павлович, який,
ризикуючи життям, тут же зробив мені операцію. Вона і
врятувала мене... Багато років минуло з того часу, а з яким
хвилюванням я згадую Вас, Север’яне Павловичу, Вас Прокопе
Івановичу, Вас Маріє Нестерівно! Скільки у вас було
самовідданості, сили волі, ніжності! За все це велике вам
солдатське спасибі!».
Цей лист редакція «Последних известий» переслала мені
— власному кореспондентові Всесоюзного радіо по Вінницькій
області. Кілька днів розшукував я Белканія і сім'ю Зайшлих, а
потім звернувся до тодішнього завідуючого обласним відділом
охорони здоров’я І. Г. Шалковського.
— Допоможи, Іване Григоровичу, розшукати лікаря С. П.
Белканія.
— Допоможу.
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Іван Григорович з'єднався телефоном з Вінницькою
залізничною лікарнею, де працював Север’ян Павлович.
Зустрівшись ми втрьох пів години сиділи в кабінеті завідуючого
облздороввідділом. Я читав листа М. Корольова, а Север’ян
Павлович слухав і плакав, а потім сказав:
— Бачите, а все ж добро ніколи не забувається. Пам'ятаю
М. Корольова…
Так я познайомився з Север’яном Павловичем. Розшукав
згодом сім'ю Зайшлих. Марія Нестерівна та Прокіп Іванович
підтвердили те, що було написано в листі.
— А лікаря як ви знайшли?— запитав Марію Нестерівну.
Жінка неквапом почала розповідати:
— Я знала, що неподалік від нас живе молодий лікар грузин. Коли прийшла до нього, сказала, що родич приїхав до
нас з села і дуже захворів. Лікар погодився піти зі мною. Дома
Север’ян Павлович, так він назвався, оглянув хворого, зміряв
температуру, похитав головою і сказав: - «Ще день — і ваш
родич загинув би».
— Під час операції лікареві допомагала медсестра
Вікторія Йосипівна Козловська, до якої я теж звернулася за
допомогою, — продовжувала жінка. — 3 ран пораненого
вийняли осколки і кулю. А після операції я вирішила віддячити
лікареві. Дістаю гроші і даю йому. Север’ян Павлович
посміхнувся і каже:
— Я здогадався, що це за «родич». Сьогодні кільком
таким «родичам» робив операції. Плати я не беру...
Пізно вночі, коли П. М. Корольову стало краще, лікар
залишив його. А потім, майже щовечора, навідувався, приносив
ліки, робив уколи, аж доки хворий не підвівся з ліжка...
Север’ян
Павлович
вилікував
всіх
тринадцять
військовополонених. Одні пішли до партизан, інші — за лінію
фронту, третіх, які потребували тривалого лікування, хірург
влаштував до лікарні.
Восени 1957 року по Всесоюзному радіо пролунала

21

передача про лікаря-хірурга і його сподвижників, котрі
врятували життя 13 воїнам. А через кілька днів на адресу С. П.
Белканія звідусіль почали надходити листи від колишніх
військовополонених. Вони, дякували лікареві-підпільникові.
Писали й ті, кого врятував Север’ян Павлович в Київському
підпільному госпіталі,
Розпитую С. П. Белканія як він потрапив з Грузії до
Вінниці.
— О, це довго розповідати. В 1941 році закінчив
Тбіліський медичний інститут і, майже з випускного, поїхав на
фронт під самий Київ. Наша частина потрапила в оточення. В селі
Великі Круполи Березанського району до нас підійшла жінка.
Сказала, що вчителька.
— Чи немає серед вас лікаря? — запитала вона. - В
нашому селі залишилося чимало поранених бійців і командирів
Червоної Армії.
— Я лікар. Ведіть мене до них, —відповів.
Те, що я там побачив, вразило. Поранені стогнали,
марили, просили допомогти. Я вирішив врятувати цих людей.
Але як? Де взяти медикаменти, їжу?
Перш за все, довелося переписати всі історії захворювань:
«Поранений під час обстрілу села», «Поранений осколком під
час вибуху бомби». Весь військовий одяг спалити, замінити його
цивільним. По 12-15 годин на добу довелося не відходити від
операційного столу. Потім визрів план — відправити всіх
поранених до Києва. Адже там легше дістати медикаменти, одяг,
їжу. Підводами «госпіталь» вирушив до Києва.
Багато разів зупиняли фашисти. Я відповідав:
— Село зазнало артобстрілу. Сотні поранених. Лікувати
ніде. У Києві знайду лікарню, влаштую хворих...
Фашисти сміялися з мене. Часто махали рукою:
— Їдьте, щоб духу вашого тут не було…
Більше тижня добиралися до Києва. Розмістили «госпіталь» в
приміщенні протитуберкульозного інституту. Сюди гітлерівці
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боялися навідуватися, щоб не заразитися.
— Доля звела мене з кореспондентом «Красной звезды»
Сергієм Сапіго, якого теж знайшли біля с. Великі Круполі важко
пораненим, — продовжує Белканія. — Вилікував Сергія, допоміг
переправити його до рідної Полтави. Тут він став начальником
штабу підпільної організації «Нескорена, полтавчанка». 26
травня 1942 року фашисти розстріляли керівника підпільної
організації, майбутнього Героя Радянського Союзу Лялю
Убийвовк і її помічника Сергія Сапіго. У своїх батьків він залишив
листа для «Красной звезды», в якому тепло відгукувався про
мене, про наш підпільний госпіталь.
У Києві за відважним хірургом С. П. Белканія фашисти
почали стежити, підсилати до нього агітаторів, щоб їхав до
Німеччини, допомагав лікувати поранених фашистів, яких,
ешелонами доставляли з фронту.
Довелося тікати. I куди? До Вінниці - у самісіньке
фашистське лігво.
Тут Север’ян Павлович створює підпільну групу медиків,
до якої входили професори, лікарі, медичні сестри. У Вінниці він
стає партизанським лікарем, підтримує тісний зв'язок з
партизанами - Васо Осікмішвілі та Артемом Дідішвілі командиром партизанського загону. Саме вони підказали
Север’яну Павловичу відкрити приватну практику, де й
допомогли влаштувати на його квартирі партизанську явку. А
завідувала нею Ганна Еммануїлівна — дружина С. Н. Белканія.
Сюди йшли партизани і підпільники — всі хто вірив лікаревігрузину.
Коли ж фронт наблизився до Вінниці, на квартирі
Север’яна Павловича влаштували справжній госпіталь.
Як тільки в березні 1944 року Вінницю було визволено від
фашистських загарбників, Север’ян Павлович знову в діючій
Радянській Армії, знову рятує від смерті воїнів.
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«Щасливий тим, що вірою й правдою служив
людям». В. Б. Петров
Життя і доля Север'яна Белканія.
(стаття В.Б.Петрова , директора музею почесних громадян
міста Вінниці, опублікована до 100-річного ювілею С.П.Белканія
у «Вінницькій газеті»)
17 листопада цього року виповнюється 100 років від дня
народження учасника антифашистського підпілля в роки Великої
Вітчизняної війни, заслуженого лікаря УРСР, доцента
Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова (нині університету), почесного громадянина міста Вінниці Север'яна
Павловича Белканія.
Моє знайомство з цією легендарною людиною відбулося
в далекому 1984 році, коли я збирав матеріали для музею
почесних громадян міста. Саме Север'ян Белканія відкривав його
першу (травень 1985 р.) й другу (червень 1995 р.) експозиції. Ми
часто спілкувалися з Север'яном Павловичем, я мав честь
називатися його другом, чим пишаюся. Що краще я пізнавав
Север'яна Павловича, то більше захоплювався його мужністю, з
якою він долав виклики долі.
Народився Север'ян Белканія в гірському селищі Отобая у
багатодітній грузинській родині. Рано зрозумів своє життєве
призначення і тому свідомо обрав професію лікаря. У 1941 році
закінчив Тбіліський медичний інститут. Випуск в інституті збігся з
початком Великої Вітчизняної війни. Одночасно з дипломом
молодий лікар отримав повістку до військкомату.
У боях під Києвом 284-а стрілецька дивізія, в якій він
служив лікарем медсанбату, потрапила в оточення. Спроби
масового прориву не мали успіху. Тоді вирішили пробиватися до
своїх невеличкими групами. До однієї з них приєднався і
молодий хірург.
Одного разу на узліссі бійці зустріли жінку. Вона
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розповіла, що мешкає в селі Великі Крупелі, що німців у селі
немає, а є поранені червоноармійці, які потребують лікарської
допомоги. І Север'ян Белканія, отримавши дозвіл старшого
групи, вирушив у це село. Жахлива картина постала перед
лікарем. У багатьох хатах у сінях, маленьких кухнях, кімнатах усюди лежали поранені. В місцевій школі нашвидкуруч
облаштували операційну, в якій Север'ян Белканія по 12-15
годин на добу оперував, перев'язував, обробляв рани. Місцеві
жителі допомагали як могли. Але лікар розумів: довго
залишатися в селі небезпечно — будь-якої миті можуть з'явитися
фашисти. Що чекатиме на радянський шпиталь, було зрозуміло.
Та й не впорався б він один з такою кількістю поранених!
Ситуація здавалася безвихідною. Вирішив перевезти хворих до
Києва. Розраховував на те, що німцям і на думку не спаде, що
хтось зважиться везти червоноармійців до окупованого міста.
Крім того, знав, що там легше дістати необхідні медикаменти, і,
можливо, знайдуться медсестри й лікарі.
Белканія починає готувати шпиталь до евакуації. Перш за
все на вигадані прізвища переписує історії хвороб: «поранений
під час обстрілу села», «поранений осколком від вибуху бомби».
Разом з помічниками спалив військове обмундирування.
Поранених переодягли в цивільний одяг, поклали на підводи, і
похідний госпіталь вирушив у небезпечну путь.
Глухими лісовими дорогами, обминаючи населені пункти,
рухався цей незвичайний обоз. Коли його зупиняли німецькі
патрулі, стрункий темноволосий чоловік спокійно пояснював: «Я
- лікар. Село обстріляли. Сотні поранених. Лікувати ніде. У Києві
знайду лікарню, влаштую хворих...». І показував медичні картки
з «діагнозами».
Так, ризикуючи життям, молодий хірург зі своїми
підопічними дістався Києва. Госпіталь розмістили у приміщеннях
протитуберкульозного та неврологічного інститутів. Працівники
цих закладів всіляко допомагали Север'яну: приносили продукти
і медикаменти, обробляли рани, виймали осколки... Ризикована
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напружена праця тривала кілька місяців. Для тих, хто видужував,
виписували «перепустки додому». Люди пробиралися в ліси до
партизанів, перетинали лінію фронту і продовжували боротьбу з
ворогом.
Залишатися в Києві стало небезпечно, і в листопаді 1942
року Север'ян Белканія переїздить до Вінниці. Тут влаштовується
на роботу в поліклініку. Згодом разом з однодумцями створює
підпільну групу «Медик», до складу якої увійшли професори,
лікарі-практики і медсестри. Вони діставали і відправляли до
партизанського загону медикаменти і перев'язувальні матеріали,
видавали довідки «про хвороби» тим, кому загрожувало
насильницьке відправлення до Німеччини. Втікачів із
фашистського полону ховали під чужими іменами.
Север'ян Белканія підтримував тісний зв'язок із
партизанами. Його квартира стала місцем конспіративних
зустрічей народних месників, а в березні 1944 року під час боїв
за визволення міста від окупантів — шпиталем, у якому лікархірург врятував десятки життів. (Інформацію про патріотичну
діяльність вінницьких медиків-підпільників, яких очолив
Белканія, розміщено у другому томі видання «Українська РСР у
Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 - 1945 рр.»).
Після визволення Вінниці Белканія знову пішов на
передову. Служив хірургом і начальником стаціонару одного з
військових підрозділів. У грудні 1945 року демобілізувався в
запас у званні капітана медичної служби.
Кілька років Север'ян Павлович працював лікарем у Києві,
а в 1950 році був призначений на посаду головного хірурга
щойно відкритої Вінницької залізничної лікарні. Сорок три роки
свого життя він присвятив цьому медичному закладу, провів
тисячі операцій.
Практичну роботу хірурга Белканія поєднував із плідною
науковою і викладацькою діяльністю у Вінницькому медичному
інституті ім. М.І. Пирогова. Працював асистентом, а після захисту
кандидатської дисертації — доцентом кафедри загальної хірургії.

26

Він автор 102 наукових праць, 28 втілених на практиці
рацпропозицій. Сотням студентів і молодим лікарям передав
свої знання і досвід, допоміг оволодіти майстерністю хірурга.
Багато з них досягли значних висот у професії, стали докторами
медицини, професорами, завідувачами кафедр і клінік.
Особливе місце в житті Север'яна Павловича займала
сім'я. З Ганною Катульською він познайомився в Києві. Вони
покохали один одного і невдовзі одружилися. Ганна
Еммануїлівна стала відданою дружиною, вірним другом та
помічницею і в роки воєнного лихоліття, і в мирний час.
Подружжя виховало прекрасних дітей: Ізольда стала лікарем,
Юрій — професором, доктором медичних наук, Север'ян —
інженером. Онуки — медичні працівники.
У 1963 році за видатну діяльність у галузі охорони
здоров'я Север'яну Белканія присвоєне звання заслуженого
лікаря УРСР; у 1969 році вінничани назвали Север'яна Павловича
почесним громадянином міста. Він кавалер орденів Вітчизняної
війни і Трудового червоного прапора, удостоєний багатьох
медалей.
Звичайно, розповісти в короткій газетній замальовці про
життя такої особистості, як Север'ян Белканія, просто
неможливо. На щастя, про лікаря-патріота написано чимало.
Рекомендую читачеві документальні повісті Ю. Гальперіна
«Совесть тысячи свидетелей», «В тылу врага», Д. Ортенберга
«Время не властно», М. Гненного «Людям на добро», десятки
журнальних та газетних публікацій.
Помер Север'ян Белканія 12 квітня 1998 року. В одному з
останніх інтерв'ю він сказав: «Понад 50 років я, грузин, живу
хлібом, який вирощено на українській землі. Українці, вінничани
стали моїми побратимами. Саме тут, в Україні, я реалізував своє
життєве призначення. Щасливий тим, що вірою і правдою
служив людям».
Пам'ять про Север'яна Белканія жива в душах вінничан, її
матеріальне втілення — меморіальну дошку — 20 листопада
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буде встановлено на будинку, в якому мешкав наш видатний
земляк. Приходьте вклонитися пам'яті Великої Людини.

Помню имя своё
Г.С. Белкания
Род Белкания был всегда свободными крестьянами и эта
вольность шла со времен Георгия Саакадзе - полководца,
военного и политического деятеля грузинского царства Картли
(15-16 век), заложившего шаху Персидского царства Аббасу
жизнь своего младшего сына, который был обезглавлен шахом,
ради победы над армией персов и объединения Грузии. Ещё
при жизни он был удостоен народом звания Великий Моурави.
Предок нашего рода служил в личной охране Георгия Саакадзе –
дружине Барсов. Оттуда и была ему дарована вольность. Мне
вспоминается меч-кинжал, который висел на ковре на стене
дома. Это было боевое оружие дружинника, которое
передавалось от поколения в поколение. Было оно и у моего
деда Павла Шаваевича Белкания. Наверняка и в связи с
происхождением нашего рода и его вольным статусом
складывались сложные отношения с местным родом князей
Анчабадзе, для которого с. Отобая было тоже родовым. Это
были и обоюдные набеги, и разрушения домов, были
кровопролития и пострадавшие в этом противостоянии. И так
продолжалось вплоть до падения царского режима России в
начале 20 века.
Дед
Павел
был
целителем-костоправом
и
врачевательские качества всегда были его защитой для семьи в
этом противостоянии – односельчане не позволяли разорить его
дом. Помню из моего детства, в 50-е годы прошлого столетия,
как дед Павел вёл, воистину, народные приемы пациентов. В
такие дни с утра съезжалось много людей, благо двор был очень
просторный, и Павел Белкания общался с пациентами. У меня
запечатлелось в памяти, как ловко и надежно он накладывал
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шину из бамбуковых дощечек , которые он сам и заготавливал.
И как вправлял вывих в плечевом суставе у взрослого мужчины,
которого привезли на арбе. Без сомнений, лечебная практика
деда Павла и его высокий авторитет сыграли определенную
роль в выборе своей будущей профессии моего отца –
Северьяна Белкания. Помню обстоятельность общения деда
Павла с моим отцом, который во время приездов в родной дом
тоже участвовал в приеме пациентов и консультировании их.
Уважение к авторитету деда усиливалось профессионализмом
его сына – Северьяна Павловича Белкания и наоборот.
А ещё помню рассказ отца о Фёдоре Углове, том самом –
известном хирурге, ученом и академике, врачебная
деятельность которого начиналась с сельского врача в родном
селе отца. Это была впечатляющая картина – сельский врач
верхом на коне рысью мчится на вызов пациента. И этот
впечатляющий образ, наложившись на авторитет деда Павла,
повлияли на отцовский выбор профессии врача. Так
складывалось начало профессионального и сложного
жизненного пути Северьяна Белкания.
Для меня Северьян Павлович Белкания больше, чем
родитель – он ОТЕЦ. Отец во всех жизненных ипостасях, в
каждой из которых его выдающимся качеством была высокая
степень ответственности перед собой и людьми. Я расскажу о
том, что почти неизвестно о непростой жизни отца, но это то, что
определило его как Человека, Врача-профессионала и хирурга,
Мужа в широком и самом лучшем смысле этого определения и
ОТЦА.
Еще, когда я учился в школе, я узнал, что у меня есть
сестра и брат. Это история о годах жизни Северьяна Белкания в
Тбилиси и учебе сначала в медицинском техникуме, а затем и
медицинском институте в сложные и тревожные 30-е годы
прошлого столетия. Несмотря на все трудности, а их было
достаточно (оттуда и вкусовое пристрастие отца к вареному луку
– иногда луковый суп был единственным блюдом), отец и в
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техникуме, и в институте успешно учился и был молодёжным
лидером, был даже членом ЦК комсомола Грузии. Тогда он
чудом избежал ареста, будучи членом плехановского
философского общества «молодых марксистов». Учился он
настолько успешно, что на старших курсах института уже
параллельно преподавал анатомию и физиологию в
медицинском техникуме. Вот тогда-то и случилось серьезное
испытание его степени ответственности за собственные
поступки. Отец был одним из любимых студентов у известного
физиолога, академика Ивана Соломоновича Бериташвили, с
дочерью которого он планировал создать семью. Но не
сложилось. Случай свёл его с другой женщиной из техникума, в
котором он преподавал и у отца появилась семья. И если бы не
начавшаяся вторая мировая война, не было бы меня у сводных
сестры и брата. К чему я это вспоминаю – долгие годы после
этого я был свидетелем того, что значит ответственность перед
детьми. Так случилось, что в годы войны встретились отец и моя
мать, полюбили друг друга, создали семью и появился я.
Родился я в мае 1943 года, а Винница была освобождена в
марте 1944 года. Так что я, в определенном смысле был, если не
«участником», то невольным свидетелем боевых действий.
Поколение моих сверстников и их родителей знают, насколько
тяжелыми для всех были послевоенные годы. Трудными они
были и для нашей семьи ещё и потому, что не было ни одного
года, чтобы отец не помогал дочери и сыну от первого брака в
эти годы, а затем и в годы, когда они учились. Кстати, сестра
жила у нас и училась в Винницком мединституте. Помогал, когда
брат служил в армии, помогал, когда и у сестры и у брата
появились семьи и дети. Для меня это был яркий пример
мужской ответственности за свои поступки.
Уверен, если бы не война и встреча с моей мамой, отец
вернулся бы к детям в Тбилиси, но всю жизнь он был всегда
рядом с детьми, а больше всего – со мной, за что я ему
благодарен. И не только с родными детьми. Я не помню свои ни
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школьные, ни институтские годы, чтобы в нашей семье не жили
другие дети. Школу у нас закончила дочь маминого брата. В
разные годы у нас жили дети младшего брата отца, рано
погибшего,
старший из которых учился в Виннице в
медицинском техникуме. Я уже упоминал о моей сестре,
которая училась в Винницком мединституте. Все это
формировало сильное и прекрасное чувство родного локтя и
семьи, большой семьи. Благодаря этому между моей семьей,
которой на данный момент 55 лет, сложились самые тесные
отношения со всей многочисленной родней по линии Белкания,
а потом между детьми и детьми их детей. Уже, правда, после
того как отца не стало я с внуками проехал по всем родным
местам и встретился со всеми живущими родственниками. К
моему удовлетворению, уже который раз едут в Грузию и мои
дети, и мои внуки, и я знаю – удалось продолжить, начатое
моим отцом, активное продолжение отцовской традиции
активной поддержки родственных отношений и преемственного
чувства родного плеча. Чувств и отношений, которые делают
человека в жизни богаче и сильнее. Спасибо, отец, что ты такой
у меня есть!
По-особому памятно начался военный период жизни
отца. При подготовке к последнему экзамену в институте у него
сильно разболелся зуб, настолько, что он не выдержал и
попавшимися под руку клещами вырвал его, а утром пошел на
экзамен. Вернувшись, упал замертво и уснул. Проснулся он от
криков, стона и плача, выглянул в окно и… Так для отца
началась война с гитлеровской Германией, а уже вечером в
эшелоне он, как военврач медсанбата, ехал на фронт в Украину.
Итак, война. А разве это не высокая степень гражданской
и профессиональной, да и просто человеческой ответственности
была проявлена моим отцом, когда в окружении в, так
называемом, «киевском котле» (тогда только боевые потери
составили около 1 млн. человек), он не бросил несколько
десятков раненных в тяжелом пути по тылам врага, оказывая
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при этом врачебную помощь, пока не удалось всех разместить
как гражданских лиц в больницах и остался с ними на
оккупированной территории. Это был тот период жизни отца, о
котором мне стало известно гораздо позже.
Отец не любил вспоминать о войне, а тем более о себе. В
те годы и я ничего не знал ни об участии отца в винницком
подполье, ни о его связях с партизанами. Никогда отец не
рассказывал в семье и о текущих делах на работе. Да и времени
на это у него не было – он был активно оперирующим хирургом
из плеяды хирургов прошедших войну. После освобождения
Винницы, отец в составе действующей армии руководил
медсанбатом, по окончанию войны был демобилизован в
звании капитана медицинской службы и продолжил свою
профессиональную деятельность хирургом в Киеве в больнице
водников.
Отец был успешным хирургом-новатором – именно отец
сделал тогда первую операцию на открытом сердце, первую
резекцию
легкого
под
местной
(проводниковой)
спинномозговой анестезией. Он был первым, кто применил
внутритрахеальное введение антибиотиков.
За тем заведование хирургическим отделением
Винницкой железнодорожной больницы. И здесь активная и,
что важно, успешная хирургическая деятельность самого
широкого профиля. Отец оперировал все, при этом он относился
к хирургам, у которых «впереди голова, а потом руки». Вот через
такие руки прошли тысячи пациентов Винниччины. Уже сколько
прошло лет, как не стало отца, но и сейчас, узнав мою фамилию,
меня спрашивают : ”А кто для вас Северьян Павлович?” И я
всегда с гордостью отвечаю – я его сын.
Отец, как хирург, был лучший, но были и те, кого это не
устраивало. Тогдашний заведующий кафедрой общей хирургии
был никудышный хирург, но стремился набросить «узду» на
строптивого заведующего хирургическим отделением. Кроме
личностных отношений, я бы сказал мировоззренческого
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характера, это были и извечные в нашем здравоохранении
«трения» между кафедральными и больничными сотрудниками.
Позицию заведующего кафедрой, в том числе и по личным
мотивам, поддержал тогдашний ректор мединститута. В то же
время в КГБ поступило заявление на отца от двух сотрудников
больницы – секретаря партийной организации и ее мужа, с
обвинениями в сотрудничестве с немцами. По тем временам это
была распространенная практика расправиться с неугодным
человеком. Не буду называть их имена, как говорится, Бог им
судья, а о том, как он рассудил, еще отдельно расскажу позже.
Этот конфликт вышел на уровень Обкома партии, была создана
специальная комиссия, КГБ расследовал заявление по своей
линии.
В итоге решение было в пользу позиции отца, ректору
был вынесен выговор «с занесением». Это было серьезно и
потом эта «серьезность», как говорится, боком вышла для меня
с тянущимся шлейфом остракизма и по сегодняшний день. Что ж
- значит я сын своего отца. Но моя «Аlma mater» продолжает
оставаться для меня родным, после отцовского, домом на
земле, на которой я родился.
Так вот, по службам КГБ были подняты архивные
документы из которых и стала известна достойная жизнь отца в
период оккупации. А потом было уже все – телевидение, газеты,
книги, фильмы. Вот только тогда я узнал о военной истории отца
и конфликте, по разрешению которого, стали известны эти
события из жизни отца. Воистину архивы не горят!
Особо приятным было признание винничан – отцу
одному из первых присвоено звание Почетного гражданина
города Винницы. И теперь я каждый день общаюсь с моим
отцом, останавливаясь около его мемориального горельефа на
стене дома, в котором я вырос и живу вот уже 69 лет.
Для меня военный период жизни отца пример
ответственности человека перед собой и людьми, которая
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делает достойной его жизнь в любой ситуации и
обстоятельствах. Но об этом этапе жизни я узнал не от отца.
Я уже работал хирургом в железнодорожной больнице.
Возвращаюсь домой, дверь в квартиру почему-то приоткрыта,
захожу в квартиру и вижу: на коленях перед моим отцом стоит
заведующая пунктом переливания крови нашей больницы,
хватает за руки отца, плачет и голосит: – «Как вы, Северьян
Павлович, смогли так повести себя после того, что мы
сделали?!» Оказалось, что отец спас, сейчас не вспомню, то ли
дочь, то ли внучку стенающей женщины, а ведь именно она и ее
муж были авторами того злосчастного письма в КГБ.
Вот уж справедливо выражение – пути господни, а я бы
сказал, людские, неисповедимы и все тайное становится явным.
Отец знал об авторстве этих писем, но в коллективе его
отношения со всеми были всегда ровные и я никогда не видел
со стороны отца проявлений неприязни ни к этим людям, ни к
другим. Я не помню, чтобы отец на кого-либо обижался, тем
более таил обиду. Позиция терпимости отца, да при его
кавказском темпераменте, была примером отношения сильного
к слабому, даже, если он и негодяй. Это был один из самых
важных уроков мудрости, преподанных мне отцом.
Мне вспоминается, как когда-то я «в запале» отстаивал
свою позицию в оценке человеческих отношений, отец охладил
мой пыл и снял с меня «розовые очки», поведав об инциденте,
который произошел в отношении меня со стороны одной моей
однокурсницы. При поступлении в институт она написала на
меня «анонимку» о якобы завышенной оценке по письменному
сочинению. Инцидент был, понятно, исчерпан. Спустя много лет
автор этой анонимки начала приходить на встречи
однокурсников в наш дом. Симпатий к ней я не питал, но гость в
доме – это святое. Такой была отцовская традиция в нашем
доме, кроме того, и это главное, я всегда помнил о позиции
отца в подобной ситуации. Спасибо тебе, ОТЕЦ за преподанный
своей жизнью урок.
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Каждый год по несколько раз мы с однокурсниками
собираемся в нашем доме. Со дня моего возвращения домой,
из-за войны в Абхазии, мы собираемся уже более 20 лет, и это
помимо традиционных этапных встреч выпускников. Я поймал
себя на мысли, что это тоже от отца. Отец был общительным
человеком, а мама великолепно готовила. Наш дом всегда был
полон: друзья, гости, родственники собирались за особым (его
отцу подарил его друг) овальным раздвижным столом – какое
это было общение! Я не знаю ни одного такого застолья, за
которым отец не подымал бы обязательный тост за Украину и
украинский народ, который приютил его в трудное время и
поддержал своим хлебом. Отец говорил, что мало слов
благодарности – они обязательны, а он, как сын другого народа,
должен в десять раз больше, чем рожденный в Украине,
отблагодарить своим трудом. Уверен, что знавшие отца люди,
подтвердят, что это были не просто слова. И в первую очередь
это люди, к которым прикоснулись руки отца, руки врачахирурга.
Я с удовлетворением констатирую, что эта отцовская
традиция собирать близких людей на «хлеб и соль»» в нашем
доме продолжилась, и теперь за этим столом собираемся я с
моими родными однокурсниками. И каждый раз, когда я
раскладываю, а потом собираю этот стол, я вспоминаю об отце,
подарившем мне ощущение счастья в общении с родными и
близкими.
Для отца истина была всегда дороже, но при этом была у
него и беззаветная поддержка своих коллег в трудных
ситуациях. Уже когда я работал в хирургическом отделении
железнодорожной больницы, много раз я видел, как отец
вставал к операционному столу на помощь. Я в отделение не
был сыном Северьяна Павловича, а обычным ординатором,
единственной привилегией которого было при докладе о
больном не пользоваться историей болезни (другие могли и
заглянуть в нее). Понятно, что у меня не могло быть
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недообследованных и неподготовленных больных, да и еще
много того, что прощалось другим, но не допускалось в
отношении меня.
Помнится, когда впервые я был допущен к
самостоятельному выполнению резекции желудка. До этого я
«сдал» техническое выполнение операции в прозекторской. В
тот день я был «на десятом небе». В предоперационной
подготовил руки по Спасокукоцкому, захожу в операционную,
чтобы продолжить обработку, а тут отец спокойно, но твердо
говорит: - «Выйдите и перемойте руки». Я про себя подумал,
неужели он заметил, что я 10 секунд «украл». Пошел и перемыл,
снова вхожу в операционную, чтобы продолжить обработку рук,
и тут для меня, как выстрел, звучит отцовское: - «Выйдите, вы на
месяц отстраняетесь от работы в операционной». И это перед
анестезиологом и его медсестрой, операционной сестрой,
сестрой отделения… В растерянности я просто вылетаю из
операционного блока и вдруг резкая боль – мой палец
защемился в двери. Глянул, а на нем обручальное кольцо. С тех
пор я не ношу никаких колец. Но это была мне наука !
Что касается своей профессии – хирургии отец был
требователен, строг, но справедлив. Профессиональной
хирургии без субординации и дисциплины всего персонала
хирургического отделения на всех уровнях (от врача и до
санитарки) быть не может. Я с признательностью всегда помню
этот очень важный этап становления меня как врача - работу в
хирургии рядом с отцом. Эта работа дисциплинировала меня, а
еще непосредственная работа с больными оказалась полезной и
в моей дальнейшей научной работе в экспериментальной
медицине. Она дала мне понимание, что научная работа не
столько для удовлетворения исследовательского интереса,
сколько для понимания насколько это будет полезно для
больного.
Предаваясь воспоминаниям об отце, я с особым чувством
и с удовлетворением просматриваю нашу совместную статью –
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хирурга и физиолога по изучению моторной функции толстой
кишки, опубликованной в украинском «Физиологическом
журнале». Тогда кабинет отца на несколько месяцев
превратился в лабораторию. Письменный стол был превращён в
экспериментальный, на котором размещалась доска для
фиксации кроликов и установка для регистрации и записи
моторной функции кишки. На балконе размещались клетки для
кроликов, устройство для копчения бумажного покрытия для
вращающегося барабана, на которой производилась запись при
помощи капсулы Марея. Пусть не смущает архаичность
оборудования – это были 60-е года прошлого столетия. А для
меня это было и остается очень важным - ведь в этой работе и в
«доморощенной» лаборатории, и в статье рядом с именем отца
было и мое имя. Такое же теплое чувство у меня возникает,
когда я просматриваю отцовскую книгу «Заворот сигмовидной
кишки», иллюстрации в которой выполнены мною.
Авторитет отца, его личностные качества были отправной
точкой в выборе жизненного пути многих в нашем роду. Выбор
профессии врача сделали моя старшая сестра Изольда Белкания,
я, сын младшего брата моего отца и мой самый близкий брат по
жизни - Инвери Белкания. Продолжили врачебную традицию
моя старшая дочь Лиана , сын моей сестры Георгий, моя родная
племянница Нана Белкания и, наконец, моя внучка Кетеван от
моей младшей дочери Виктории Белкания. Самый младший в 5ом, от моего деда Павла, поколении врач – Гела Белкания, сын
моего племянника Георгия Анзоровича Белкания, пока он еще
студент Тбилисского медицинского университета. Наша
медицинская семья Белкания существенно расширилась за счет
генеалогических ответвлений по линиям Сличных, Пухальских и
Багриев. А скольким людям встреча с моим отцом, доктором и
настоящим человеком, помогла найти своё призвание.
Отец мой был из крестьянской семьи, и я запомнил
сформулированный им жизненный принцип – «чтобы не
происходило
вокруг
–
войны,
разные
катаклизмы

37

(землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), крестьянин должен
возделывать свою землю. Тогда будет сыт он, его семья и люди
вокруг семьи». Так и каждый из нас должен относиться к делу,
которым занимается. Спасибо, отцу. Соблюдение этого
принципа не раз помогало мне в сложных ситуациях. От себя я
добавил еще один принцип – все свое ношу с собой. Поэтому
при любых обстоятельствах и условиях я «возделывал свою
землю» и делаю это по сегодняшний день. Сохрани себя сам и
оставайся самим собой – это тот принцип, который человек,
невзирая ни на какие обстоятельства и условия, должен
реализовывать ежеминутно, ежечасно и ежедневно на
протяжении всей своей жизни. Ретроспективно взглянув на
жизнь отца и свою собственную, могу утверждать, что жизнь это очень многотрудная работа, но это та работа, которая
позволяет человеку быть личностью. Такой личностью и был
мой ОТЕЦ. Без сомнений он был стоиком.
На всех этапах трудности жизни разделяла с отцом моя
мама – Анна Эммануиловна Белкания (урожденная Катульская).
Во время войны она ухаживала за ранеными, помогала отцу с
перевязками. Тогда же с отцом они создали семью, в которой
родился я. Мама широкой и глубокой души человек. Не потому
что она моя мать, помимо понятной заботы о доме, об отце,
через ее руки и сердце прошла забота обо мне и
многочисленных детях, как со стороны её родни, так, особенно,
со стороны многочисленной родни отца, которые по многу лет
жили в нашей семье. И я благодарен своей матери за то, что ее
любви и заботы хватало на всех – никто не был обделен. В этих
заботах незаметно подкралась болезнь, которая вырвала ее из
жизни.
Тяжелым ударом для всех нас была смерть моей матери.
Отцу, прошедшему войну, уже на старости лет пришлось воевать
снова за свою жизнь. Сначала он победил рак гортани, а затем и
рак мочевого пузыря. Я был свидетелем и насколько мог
помощником в этой трудной, но победной борьбе. Уверен, что и
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для многих страждущих это яркий пример ещё одного
жизненного принципа – «никогда не сдавайся»! Таким был и
мой ОТЕЦ. Десять лет прошло после этой победы, и до
последних дней он оставался интеллектуально активен, следил
за собой. Есть выражение – «деревья умирают стоя», в полном
смысле этого слова, стоя и достойно ушел из жизни и мой ОТЕЦ.
Я очень сожалею, что в текучке жизни не успел высказать
отцу то, как я понимаю его, выразить благодарность за все ,
особенно за уроки жизни. Чтобы он испытал то же чувство,
которое нахлынуло на меня, когда моя старшая дочь Лиана
после защиты диссертации в Варшавском медицинском
университете в 2004 году подарила мне свою рукопись с
подписью, рванувшей мою душу: «Эта работа посвящается
моему Отцу – наибольшему для меня авторитету в
физиологической науке». Ради такого признания стоило жить.
Спасибо ОТЦУ, потому что это и его вклад.
Я часто бываю у моих на кладбище по Хмельницкому
шоссе и ловлю себя на том, что мысленно всегда благодарю их
за то, что они у меня есть. Пока я жив - они есть.
Я помню ИМЯ свое – Георгий Северьянович Белкания
(для родных и близких – Юрий).
ОБО МНЕ: Белкания Георгий Северьянович – доктор
медицинских наук, профессор, отец и дед. Я сын своего ОТЦА и
МАТЕРИ.

Слово про вчителя
А.І.Рева
Север’ян Павлович Белканія – визначна людина і
хочеться, щоб пам’ять про таку людину залишилась надовго.
Я працював поряд з ним з 1977 року і добре його
пам’ятаю.
С.П. Белканія був людиною великою не лише фізично, а й
по своїй значущості в медичному середовищі як лікар. Він був
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справжнім учителем, з яким було цікаво працювати. Ми, три
молодих лікарі, прийшли у відділення майже одночасно: Желіба
- в 1976 році, я - в 1977, а Маланіч на рік пізніше, усі зі стажем
роботи 4-5 років. Перш за все Север’ян Павлович завжди дуже
уважно ставився до хворих і вимагав цього від усіх нас. Раз на
тиждень ми робили обхід хворих і, зрозуміло, потім доповідали.
Доповідати слід було без історії хвороби. Лікар повинен знати
свого хворого – цього він вимагав від усіх нас. Ти мусив знати усі
показання, усі обстеження. Потім ішов розгляд складних
випадків. Перед такими операціями, як резекція шлунка,
холецистит, чи патологія товстого кишківника – завжди
обговорювалась стратегія оперативного втручання. Лікар
доповідає, надає усі знімки, усі висновки, висловлює свою
думку. І тут Север’ян Павлович застосовував практику, яка була
колись на російському флоті, коли перед боєм адмірал,
зібравши офіцерський склад, вислуховував думку спочатку
мічмана, а потім уже командирів кораблів. Так і Север’ян
Павлович, надавав слово спершу самим молодим, щоб
авторитет старших не впливав на думку молодого, а молодь
часто має свіжий, неупереджений погляд, трішки інакший. І, що
важливо, такі думки завжди враховувались. Кожен висловлював
своє бачення, потім заключна думка Север’яна Павловича і
прийняття колективного рішення. Таким чином обиралась
тактика проведення операції. Це колективне рішення додавало
хірургові і знання, і впевненості.
Він ніколи не забував про хворого, ставив його інтереси
на перше місце. Ми молоді, звичайно, хотіли оперувати і для
пацієнтів в цьому небезпеки не було, тому що Север’ян
Павлович асистував і в критичний момент міг завжди допомогти.
Якщо було проведене складне втручання, чергувати у відділенні
він призначав когось з хірургів (не було реанімаційного
відділення) – мене, Маланіча чи Желібу, щоб у випадку
ускладнення ми могли надати потрібну допомогу, чого не зможе
зробити черговий лікар терапевт.
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Север’ян Павлович ніколи не відмовляв нам в
консультації. Якщо виникали якісь питання, відразу говорив:
- Пішли подивимось, пішли. Так пиши. Записав? Все,
давай роби.
Коли потрібно ми телефонували додому, зразу ж
відгукується: - «Зараз прийду». Швидко приходить, дивиться,
допомагає. Це було його особливою рисою характеру.
Вимогливий, принциповий але доступний та не гордовитий. Для
Север’яна Павловича справою честі було передати досвід і
вміння молодим лікарям, залишити після себе учнів. Тоді не
було такої практики, щоб усі оперативні втручання виконував
завідуючий відділенням чи професор. Зараз часи змінилися, в
медицині також конкуренція з’явилась. Наш учитель, перед тим
як дозволити вперше самостійно робити складну операцію з
резекції шлунку змушував читати анатомію.
- Прочитав? Розповідай.
І треба було все що прочитав переказати, довести, що
знаєш і готовий. Анатомічний підхід, я вважаю, це дуже
правильно в хірургії. Пізніше, уже будучи завідуючим
відділенням, я радий був, як і Север’ян Павлович, допомагати
молодим, поділитись тим, що добре вмію, адже за собою не
заберу те що знаю. Бувало, що і під час перев’язування хворого,
я намагався студентам донести не по темі, а з життєвого досвіду,
що для майбутнього хірурга анатомія це основа всього.
Ще в нашому навчанні Север’ян Павлович приділяв дуже
багато уваги аналізу помилок. Хірургія складна тим, що кожна
людина неповторна, має свої особливості. Від помилок не
застрахований ніхто. В нашій практиці був випадок, коли ми, усі
троє через якийсь проміжок часу повторили одну і ту ж саму
помилку.
- Все, давайте конференцію, давайте розбиратись –
резюмував Север’ян Павлович
Прочитали, розібрались, врахували. Всі помилки ми
аналізували, ніхто їх не приховував, адже для помилки бувають
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різні обставини: об’єктивні і суб’єктивні, головне - вчасно її
помітити і все виправити, а якщо помилки повторюються, краще
їх попередити, знайти причину, а тоді уже розробити
правильний підхід і тактику.
Він був дуже тактовною людиною. Не було такого випадку
щоб Север’ян Павлович за якийсь промах підвищував на когось
голос на зборах чи п’ятихвилинках. Ні за помилки, ні за допущені
неточності він ніколи не робив зауваження при колегах, не
принижував гідності молодих. Якщо була потреба зробити
зауваження, запрошував в кабінет і говорив: - «Ну що ти робиш?
Ти що не міг подумати? Не знав як це слід було зробити? А чому
не зробив так чи так?» і розбирав детально допущену помилку.
Він всіляко намагався заохочувати молодих, вселяти
впевненість, не виділяв нікого, нікого не хотів образити. Навіть
на відпочинку чи святкуванні свого дня народження, а він
запрошував нас усіх, слово для вітання мав виголосити кожний,
Север’ян Павлович слідкував за цим. Здається дрібниця, але це
складова його тактики як учителя – рівне відношення до усіх.
Професійне зростання для хірурга це не лише проведені
оперативні втручання, ми також часто приймали участь в
наукових форумах. Наш керівник любив оживити наші виступи,
зробити більш наочними. Одного разу, за ініціативи Север’яна
Павловича, ми наочно продемонстрували метод, який
застосовували при операціях на шлунково-кишковому тракті в
нашому відділенні. Взагалі то наша залізнична лікарня більше
спеціалізувалась на операціях кишківника, та й кандидатська
дисертація Север’яна Павловича була на тему завороту
сигмовидної кишки, тому у нас було багато пацієнтів з цією
патологією. Ми вирішили виступити на конференції з
демонстрацією цікавого випадку резекції товстої кишки при
мегаколоні. А при подібних операціях на кишківнику та шлунку
ми застосовували метод пневмокомпресії, запропонований
Север’яном Павловичем. Технічних засобів для фільмування тоді
ще у нас не було, але знали, що О.П. Жученко має кінокамеру і
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запросили його зняти процес операції. Цей фільм
супроводжував наш виступ на конференції і був сприйнятий
усіма присутніми дуже позитивно.
Север’ян Павлович запроваджував свої раціоналізаторські
пропозиції і намагався застосовувати нові технології та методики
для покращення результатів лікування. Так, коли ще не було
пластики сіточками, ми застосували новий метод пластики при
резекції великих гриж власною шкірою пацієнта, інформацію про
який я привіз з Москви, з нашої центральної, на той час,
залізничної лікарні. Це була дуже передова технологія в
оперуванні гриж з великими грижовими воротами, адже
попередні техніки давали багато рецидивів. Оперування за
новим методом ми проводили дуже активно, тому до нас стали
їхати пацієнти звідусіль.
Север’ян Павлович був дуже вправним, вмілим хірургом.
Будучи на курсах в Москві, я асистував і спостерігав за роботою
директора інституту проктології Федорова. Талановита людина,
сам маленький як горобчик, оперував помаленьку але дуже
скрупульозно, акуратно. Якщо ж подивитися на роботу Север’яна
Павловича Белканія зі сторони, здається що все робиться
швидко, різко, навіть грубувато: раз, два, туди-сюди, але все,
напрочуд, добре. За рахунок прекрасного знання анатомії,
рішучості, впевненості, уміння блискавично приймати потрібне
рішення він досягав відмінних результатів і був по праву
визнаним авторитетом серед колег. Як приклад: хірургічне
товариство. В президії завжди були професори, завідуючі
кафедрами, він же був лише доцентом, кандидатом медичних
наук, завідуючим педіатричним курсом загальної хірургії, але він
завжди сидів в президії поряд з професорами і його голос був
такої ж ваги як і їхні.
Інколи між відділенням і кафедрою, що там базується, не
складаються гарні стосунки. У нас же завжди залишались дуже
гарні партнерські стосунки з кафедрою. І після того, як Север’ян
Павлович повністю перейшов на роботу в ВМІ, він залишався
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безперечним авторитетом, до його думки завжди прислухалися.
Ще довго потім, коли його не стало, я часто в роботі згадував «А СП (Север’ян Павлович) це бачив ось так, а він це робив ось
так».
Це був прекрасний час. Адже високий професіоналізм
складається з маленьких деталей. Основне можна прочитати в
літературі, а от ті маленькі «штучки», «детальки», які, частіше за
все, і дають ті гарні результати в одужанні хворого, до яких
прагне кожен лікар, можна накопичити лише з досвіду учителів.
Север’ян Павлович Белканія усім нам дав фундамент, основу на
якій ми змогли реалізувати себе як спеціалісти. Він був учителем
результативним. Серед його учнів професори, керівники
медичних закладів та відділень і, думаю, що кожен з нас з
вдячністю згадує час, прожитий поряд з такою людиною.
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Белканія Северян Павлович [ Електронний ресурс ] : [ життєвий
шлях ] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : сайт. - Електрон.
текстов. дані. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Бєлканія _Северян_ Павлович ( дата звернення 12.11.2019),
вільний. – Назва з екрана. – опис заснов. на версії, датов.: 25 .11.
2016.
Історія кафедри загальної хірургії ВНМУ: [про доцента
Вінницького медичного інституту, почесного громадянина м.
Вінниці С. П. Белканія] : веб-сайт. URL: https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра-загальної-хірургії ( дата звернення 12.11.2019), вільний.
– Назва з екрана.

Фільми, присвячені С.П. Белканія
1.

2.

Родина Северяна Белкания. Кінофільм, 1972, 2 ч., Арх. № 5534.
Київнаукфільм. Режисер В. І. Хмельницький: веб-сайт. URL:
https://tsdkffa.archives.gov.ua/Propositions/Hmelnytskyi,
(дата
звернення: 12.11.2019), вільний. – Назва з екрана.
Радянська Україна. Кіножурнал, 1962. - №9, арх. №2499 .
Центральний
державний
кінофотофоноархів
України
ім. Г. С. Пшеничного: Електронні довідники: Анотовані каталоги
кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів.
Кінолітопис (1956-1965).
–
С.317:
веб-сайт.
URL:
https://tsdkffa.archives.gov.ua/Annals/cinema_1956-1965.pdf,
(дата звернення: 12.11.2019), вільний. – Назва з екрана.

Матеріали Вінницького обласного краєзнавчого музею
13052 90783 Фото групове Белканія С.П. з товаришами 1945 р.
13053 90784 Фото Белканія С.П. з братом 1945 - поч.1950-х р.
13054 90785 Фото сюжетне Белканія С.П. під час проведення
операції 1945 - поч.1950-х р.
13055 90786 Фото сюжетне колектив залізничної лікарні 1950 –
1960рр.
13056 90787 Фото поясне, портретне Белканія С.П. 1965 – 1970рр.
13057 90788 Фото поясне, портретне Белканія С.П. 1960 – 1970рр.
13058 90789 Фото поясне, портретне Белканія С.П. 1960 – 1970рр.
13059 90790 Фото погруддя, портретне Белканія С.П. 1960 – 1970рр.
13060 90791 Фото погруддя, портретне Белканія С.П. 1980р.
13061 90792 Фото погруддя, портретне Белканія С.П. 1980р.
13062 90793 Фото сюжетне поясне. Зустріч побратимів Белканії С.П.
та Стехова С.Т. 1980 р.
13063 90794 Фото сюжетне поясне. Зустріч побратимів Белканії С.П.
та Стехова С.Т. 1980 р.
13064 90795 Фото поясне портретне Белканія С.П. 1990р.
6887 85943 квиток військовий офіцера запасу ЗС СРСР 1968р.
6888 85944 квиток партизанський 1968 р.
6889 85945 книжечка орденська №847923 1961р.
6890 85946 книжечка орденська №201502 1985р.
6891 85947 посвідчення до медалі «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945
гг» 1965р.
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6892 85948 посвідчення до медалі «За боевые заслуги» 1965р.
6893 85949 посвідчення до медалі «50 лет Вооруженных сил СССР»
1969р.
6894 85950 посвідчення до медалі «За доблесный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» 1970р.
6895 85951 посвідчення до знаку «25 лет Победы в ВОВ» 1970р.
6896 85952 посвідчення до знаку «25 лет Победы в ВОВ» 1970р.
6897 85953 посвідчення до медалі «30 лет Победы в ВОВ 19411945гг.» 1975 р.
6898 85954 посвідчення до нагрудного значка «За активну участь в
охороні пам’ятників ВВВ 1941-1945 рр.» 1976 р.
6899 85955 посвідчення до почесного знака «ДОСААФ СРСР» 1977р
6900 85956 посвідчення до медалі «60 лет Вооруженных сил СССР»
1978р.
6901 85957 посвідчення до нагрудного знака «Советский комитет
ветеранов войны» 1980 р.
6902 85958 посвідчення до нагрудного знака «Учасник війни» 1980р.
6903 85959 посвідчення до нагрудного знака «Победитель
социалистического соревнования 1980 года» 1980р.
6904 85960 посвідчення до медалі «Ветеран труда» 1983р.
6905 85961 посвідчення до медалі «40 лет Победы в ВОВ 19411945гг» 1985р.
6906 85962 посвідчення до нагрудного знака «70 лет ВЛКСМ» 1988р.
6907 85963 посвідчення до медалі «70 лет Вооруженных сил СССР»
1988р.
6908 85964 посвідчення до пам’ятного знака «50 років визволення
України» 1994р.
6909 85965 посвідчення до медалі «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945
гг» 1994р.
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4. Медична династія Север’яна Павловича Белканія
Ізольда Север’янівна Белканія
– старша донька С. П. Белканія.
З 1958 і до 4-го курсу вона
навчалася
у
Вінницькому
медичному інституті і жила в
родині батька. Завершувала
навчання вона вже в Грузії в
Тбіліському
медичному
університеті. По закінченню
навчання працювала лікаремгінекологом
в
залізничній
лікарні м. Тбілісі.

Георгій Север'янович Белканія –
син С. П. Белканія. З відзнакою
закінчив лікувальний факультет
Вінницькогомедичного інституту в
1966 році. По закінченню навчання
працював
лікарем-хірургом
в
залізничній лікарні м Вінниця. У
1968 році захистив кандидатську
дисертацію. З 1969 року - старший
науковий
співробітник
НДІ
експеримен-тальної патології і
терапії АМН СРСР (м. Сухумі) та
Інституту
медико-біологічних
проблем МОЗ СРСР (м. Сухумі).
Матеріали
його
експериментальних наукових досліджень по очолюваній ним
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Лабораторії експериментальної кардіології та космічної
медицини лягли в основу його докторської дисертації (1978 г.) і
з'явилися обґрунтуванням використання мавп в космічних
дослідження, які лягли в основу Міжнародних програм по
«Інтеркосмос» і досліджень на біологічних супутниках Землі серії
«Біон» за участю вчених США, Франції, Німеччини, Польщі,
Чехословаччини Угорщини, Великобританії та ін. Брав
безпосередню участь у забезпеченні, в підготовці і проведенні
досліджень на мавпах в цих програмах. Белканія Г. С. є доктором
медичних наук (1978 г.), професором (1989 г.) за фахом космічна
біологія і медицина. Під час війни в Абхазії (1992-1993 р.р.)
покинув м. Сухумі продовживши роботу по розробці
комп'ютерної експертної системи «Антропос» спочатку в м.
Тбілісі (до 1995 р), а потім, після повернення, в Вінниці.
Продовжував розпочату розробку спочатку в військовому
госпіталі, потім, працюючи професором кафедри фізіології в
Вінницькому державному педінституті, далі в рамках
Європейського фонду «Еврика» за участю вчених України,
Польщі, Латвії на базі Інституту медичної апаратури та
інструментарію (м. Забже, Польща). Розробка завершилася
створенням комп'ютерного апаратно-програмного комплексу
«АНТРОПОС». З його використанням були проведені широкі
клінічні дослідження на базі провідних клінік Варшави, Вільнюса
і Каунаса.
Белканія Г.С. продовжує активну наукову діяльність, є
автором понад 300 наукових праць: книг, посібників, винаходів,
статей. Сферою його професійних інтересів є теоретична
медицина, антропологія, гравітаційна біологія, загальна
патологія, експериментальна і клінічна кардіологія, валеологія і
превентивна медицина, діагностичні експертні системи.
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Лідія Олександрівна Белканія
(уроджена Слічна) – дружина
Георгія Север’яновича. Після
закінчення
Вінницького
медичного інституту в 1966 році
працювала лікарем-гінекологом
в Вінниці, після переїзду з
чоловіком
до
Сухумі
продовжила лікарську практику
там. Війна в Абхазії 1992-1993
років перервала мирне життя,
повернувшись з сім’єю в
Вінницю продовжила працювати за своєю спеціальністю.
Інвері Мамієвич Белканія –
племінник С.П. Белканія, після
закінчення
в
1965
р.
зуболікарського
відділення
Вінницького медичного технікуму деякий час працював
лікарем-протезистом в м. Вінниця, а потім повернувся в
Грузію на рідну землю. І як свого
часу дід Павло, так і Інвері
Белканія став відомим у Західній
Грузії зубним лікарем, до якого
прагнули потрапити всі. У нього
були не тільки «золоті руки», а й
душевне ставлення до своїх пацієнтів.
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Ліана Георгіївна Пухальська
(уроджена
Белканія)
–
онучка С. П. Белканія. Ліана,
після закінчення в 1988 році
з відзнакою Вінницького
медичного
університету
працювала
практичним
лікарем у м. Вінниця. Після
переїзду слідом за чоловіком
до Польщі з 1999 року
працювала
асистентом
Кафедри експериментальної
і клінічної фізіології в
Варшавському медичному
університеті. У 2005 році
захистила
кандидатську
дисертацію для обґрунтування займаної посади ад'юнкта
кафедри. З 2010 року є заступником завідувача кафедри, на якій
працює по теперішній час. За проведеним періодичним
опитуванням студентів неодноразово називалась найкращим
викладачем університету. Має нагороди від уряду Польської
Республіки за внесок в розвиток науки, а також неодноразово
нагороджувалася Ректором університету за досягнення в
науковій і викладацькій роботі. На фото медаль і ректорські
дипломи за поточний рік.
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В'ячеслав Павлович Пухальский –
чоловік онучки С.П.Белканія, Ліани
Георгіївни, в 1984 році закінчив
Вінницький медичний інститут за
спеціальністю
лікаря-педіатра.
Після закінчення до 1989 року
працював в Обласній дитячій
лікарні м. Житомира, а з 1993 року
завідував
відділенням
дитячої
реанімації в обласній дитячій
інфекційній лікарні м Вінниця. Був
головним фахівцем з дитячої
анестезіології та інтенсивної терапії
при Вінницькому міському відділі
охорони здоров'я.
Після переїзду до Польської Республіки працював старшим
анестезіологом клініки анестезіології та інтенсивної терапії
Варшавського медичного університету. І по теперішній час
залишається провідним фахівцем в цій галузі практичної
охорони здоров'я.
На фото диплом і медаль за внесок у лікувальну справу в честь
157-річного ювілею однієї з найстаріших клінік Варшави (2019 г.),
в якій він продовжує працювати.
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Олексій Сергійович Багрій
- чоловік онучки Вікторії
Георгіївни
Белканія.
З
відзнакою
закінчив
лікувальний
факультет
Вінницького
медичного
інституту в 1997 р. Після
проходження аспірантури з
хірургії
в
2003
році
захистив
кандидатську
дисертацію і продовжив
працювати на кафедрі
факультетської хірургії. В
даний час працює в Київській міській клінічній лікарні. Є лікаремхірургом вищої категорії.
Георгій - онук
С.П.
Белканія,
син
доньки
Ізольди
Север’янівни. Навчався у
Вінницькому медичному
інституті до 4 курсу,
потім
емігрував
до
Канади, де працює в
лікарні
швидкої
допомоги помічником
лікаря (на фото Георгій
на робочому місці).
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Нана Важаєвна Белканія ,
1971 року народження –
внучата
племінниця
С.П.Белканія. Народилася
Нана в селі Набакєві
Гальського району Грузії,
після закінчення в 2003
році
стоматологічного
відділення Ростовського
медичного коледжу, Нана
Белканія працює зубним
лікарем
у
міській
стоматологічній поліклініці №4 Ростова-на-Дону.

Кетеван Олексіївна Багрій –
правнучка С. П. Белканія від
молодшої дочки сина Георгія Вікторії Бєлканія. Кетеван
навчалась до 4 курсу в
Київському
Національному
медичному університеті ім.
О.О.Богомольця, а з 4 курсу
продовжила
навчання
в
Варшавському
медичному
університеті. Після завершення
в 2017 році вступила в
інтернатуру
в
тому
ж
університеті, яку закінчила в
2019 році. В теперішній час
починає працювати в Швеції.
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Гела Георгійович Белканія,
1996 року народження правнучатий
племінник
С.П.Белканія, студент 5
курсу
лікувального
факультету
Тбіліського
медичного
університету.
Народився Гела в одному з
родових
сіл
Белканія,
Набакеві Гальского району
Грузії. В результаті війни в
Абхазії 1992 року з усіма
іншими Белканія став і
залишається біженцем в
Тбілісі. Його рідний дядько з
тим же ім'ям Гела, але Анзорович Белканія, внучатий племінник
Север’яна Павловича, курсант Вищої поліцейської академії Грузії,
загинув під час бойових дій в м. Гагра, захищаючи суверенітет і
незалежність Грузії, посмертно нагороджений вищим
військовим орденом Грузії імені Горгасала.
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Фотодокументи
Батьки С. П. Белканія
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З колективом залізничної лікарні м. Вінниці
71

В колі родини

Зі старшими сестрами Любіною і Дзоу, старшим братом
Аміраном та їх сім’ями

Зі старшим братом Аміраном та його дружиною Джуною
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Молодший брат Мамія Белканія з дружиною Суліко

С. П. Белканія з донькою Ізольдою, синами Север’яном та
Георгієм
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С. П. Белканія з синами та племінником Інвері
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77
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Белканія Север’ян
Павлович
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Медична практика

1955 рік, початок роботи за
сумісництвом в ВМІ

Резекція мегасігми
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З медичними сестрами відділення
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Після хірургічної операції
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Під час заняття зі студентами
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З лікарями хірургічного відділення

З сином Георгієм у залізничній
лікарні м. Вінниці
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В музеї почесних громадян міста Вінниці

Відкриття музею почесних громадян міста Вінниці у 1985 році.
Поряд на передньому плані організатор музею В.Б.Петров

С. П. Белканія біля стенду
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С. П. Белканія на зустрічі з учнями СПТУ №15
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Біля стенду з В. Б. Петровим
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Син С. П. Белканія – Г. С. Белканія на святкуванні 100-річчя батька в
музеї почесних громадян м. Вінниці
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Експонати музею почесних громадян міста Вінниці

Стенд, присвячений С. П. Белканія
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Відомості про авторів
Георгій Север’янович Белканія, 1943 р. н. –
професор, доктор медичних наук. Працював останні
роки на кафедрі валеології та основ медичних знань
ВПУ, лабораторія медичних експертних систем.
Сфера професійних інтересів - теоретична
медицина, антропологія, гравітаційна біологія,
загальна патологія, експериментальна і клінічна
кардіологія, валеологія і превентивна медицина

Анатолій Іванович Рева, 1947 р. н., в 1971 році
закінчив ВМІ. Лікар-хірург. Працював в Вінницькій
залізничній лікарні з 1977 року ординатором, а з
1989 по 2017 рік завідуючим хірургічним
відділенням.

Микола Кузьмич Гненний, 1918-2004 рр.,
заслужений працівник культури,
член спілки
журналістів
СРСР,
власний
кореспондент
Всесоюзного радіо по Вінницькій області. Очолював
обл. комітет радіофікації і радіомовлення, обласну
організацію спілки журналістів, управління культури
при облвиконкомі.
Володимир Борисович Петров, 1945 р. н.
будівельник, журналіст, педагог. Понад 28 років
очолював навчальний заклад сфери послуг,
засновник музею почесних громадян м. Вінниці
(1985 р.), лауреат Подільської літературномистецької премії «Кришталева вишня» (2005 р.),
член Національної спілки журналістів України,
відмінник освіти України.
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