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Лука (Валентин Феліксович Войно-Ясенецький), 
архієпископ Сімферопольський і Кримський

Народився 27 квітня 1877 року в м. Керчі, в сім'ї
провізора. В 1896 році одночасно закінчив Київську
гімназію та Київське Художнє Училище. У хлопця виявилося
художнє дарування, намітився і напрям. Пройнятий
релігійною ідеєю, Войно-Ясенецький ходив по церквах і в
Києво-Печерську Лавру, робив багато зарисовок
богомольців, за яких отримав премію на виставці в Училищі. 
Він збирався поступити в Академію Витівок, але бажання приносити
безпосередню користь народу примусило його змінити свої плани. 

Валентин Феліксович проучився рік на юридичному факультеті, потім
перейшов на медичний факультет Київського університету. 

У 1903 р. він з відмінністю закінчив університет. У січні 1904 р. 
під час війни з Японією, був направлений з госпіталем Червоного Хреста
на Далекий Схід і працював в м. Читі завідувачем хірургічного
відділення госпіталю. Тут Валентин Феліксович познайомився з
сестрою милосердя, яку поранені називали "святою сестрою" і одружився
з нею. 



З 1905 по 1917 рр. В.Ф. Войно-Ясенецкий працював
земським лікарем в лікарнях Сибірскойї Курської, 
Саратовської і Володимирської губерній і проходив
практику в Московських клініках. За цей час він зробив
безліч операцій на мозку, органах зору, серці, шлунку, 
кишечнику, жовчних шляхах, нирках, хребті,             
суглобах і т.д. і вніс багато нового в техніку операцій. 
Під час першої світової війни в нім прокинулося

релігійне відчуття, забуте було за безліччю наукової роботи, і він почав
постійно ходити в церкву. 

У 1916 р. В.Ф. Войно-Ясенецкий захистив в Москві дисертацію на
тему: "Регіонарна анестезія" і отримав ступінь доктора медицини. 
Варшавський університет надав його дисертації премію імені Хайніцкого. 

У 1917 р. Войно-Ясенецкий отримав по конкурсі місце головного
лікаря і хірурга Ташкентської лікарні. У 1919 р. його дружина померла
від туберкульозу, залишивши чотирьох дітей. 



Войно-Ясенецкий був одним з
ініціаторів організації Ташкентського
університету і з 1920 р. вибраний професором
топографічної анатомії і оперативної хірургії
цього університету. Хірургічне мистецтво, а з
ним і популярність професора Войно-Ясенецкого
все зростали. У різного роду складних операціях
він знаходив і першим застосовував методи, 
що отримали потім повсюдне визнання.
Колишні учні розповідали чудеса про його
дивовижну хірургічну техніку. На його амбулаторні
прийоми хворі йшли безперервним потоком. 

Сам він все більше знаходив утіху у вірі. Відвідував місцеве
православне релігійне суспільство, вивчав богослів'я, ближче зійшовся з
духівництвом, брав участь в церковних справах. Як він сам розповідав, 
одного разу він виступив на єпархіальному з'їзді. Після з'їзду Ташкентський
єпископ Інокентій (Пустинській) сказав йому: "Доктор, вам потрібно бути
священиком". "Я прийняв це, як Божий заклик, - говорив архієпископ
Лука, - і ні хвилини не роздумуючи відповів: "Добре, владико, я буду".



Тричі за своє життя Святий Лука був заарештований.
Вперше це сталося в 1923 році. Звинувачували його у

невиконанні рожпоряджень влади, дискредитації
Радянської влади, збудження мас до опору Радянській
владі.Клопотання прихожан про офіційну видачу
ув'язненого і клопотання хворих про консультації
професора Войно-Ясенецького були відхилені. У
засланні користується повагою парафіян та хворих. 
Проводить складні операції.

Ідеї   засланця професора-хірурга В. Ф. Войно-
Ясенецького поширюються за кордоном. У 1923 році в німецькому

медичному журналі "Deutsch Zeitschrift" публікується його стаття про
новий метод перев'язки артерії при видаленні селезінки, а в 1924-му
в "Віснику хірургії" - повідомлення про добрі результати раннього
хірургічного лікування гнійних процесів великих суглобів.             

Розпорядження про звільнення надійшло лише у листопаді 1925 року.



Вдруге його звинувачують у вбивстві професора –
фізіолога Михайловського. Заарештовують 06 травня
1930 року. В якості аргументів на користь свого
звільнення і відправки на заслання він писав про швидку
можливості публікації "Нарисів гнійної хірургії", які пішли
б на користь радянській науці - і пропозицію
заснувати клініку гнійної хірургії.

Йому пропонують хірургічну кафедру в обмін за
відмову від священицького сану. «За нинішніх умов я не
вважаю за можливе продовжувати служіння, однак сану
я ніколи не зніму.»

Звільнення Лука отримав в листопаді 1933 року.
Третій арешт відбувся 24 липня 1937 року. 
У провину єпископу ставилося створення "контрреволюційної

церковно-чернечого організації", яка несла наступні ідеї: невдоволення
Радянською владою і проведеною політикою, контрреволюційні погляди
про внутрішнє і зовнішнє становище СРСР.



Вирок прийшов в лютому 1940 року: 5 років заслання в Красноярський край.
З жовтня 1941 професор Войно-Ясенецький став консультантом усіх госпіталів

Красноярського краю і головним хірургом евакогоспіталю. Збирає гроші на пітримку
Радянської армії.

У лютому 1945 нагороджений патріархом Алексієм I правом носіння на клобуку
діамантового хреста. У грудні 1945 року за допомогу Батьківщині архієпископ Лука
був нагороджений медаллю "За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні". 
На початку 1946 року постановою РНК СРСР з формулюванням "За наукову
розробку нових хірургічних методів лікування гнійних захворювань і
поранень, викладених у наукових працях" Нариси гнійної хірургії ", 
закінченому в 1943 році і" Пізні резекції при інфікованих вогнепальних
пораненнях суглобів ", опублікованому в 1944 році ", професор Войно-Ясенецький
була присуджена Сталінська премія першого ступеня у розмірі 200000 рублів, з
яких 130 тисяч рублів він передав на допомогу дитячим будинкам.

На початку 1947 професор Войно-Ясенецький став консультантом
Сімферопольського військового госпіталю, де проводив показові оперативні
втручання. 

В 1949 почав роботу над другим виданням "Регіонарна анестезія", яке не було
закінчене, а також над третім виданням "Нарисів гнійної хірургії", яке було
доповнено професором В. І. Колесова та видано в 1955.

В 1955 осліп повністю, що змусило його залишити хірургію. З 1957 року диктує
мемуари. У пострадянський час вийшла автобіографічна книга "Я полюбив
страждання ...".

Помер 11 червня 1961 в неділю, в день Всіх святих.



Молитва Святому Луці
О всеблаженний сповіднику і святителю отче наш Лука,          
великий угоднику Христовий! Почуй нас, грішних і принеси нашу
молитву до Людинолюбного і Милосердного Бога Випроси у
Христа Бога нашого, щоб утвердив у Святій Своїй Православній
Церкві дух істинної віри і благочестя. Всім подай той дар, який
йому в благочесті потрібен. А також все, що для тимчасового
життя і вічного спасіння потрібно народу нашому: міст наших
утвердження, добрий рожай плодів земних, від голоду, мору та
землетрусу спасіння, скорботним розраду, хворим
зцілення, тим, що заблукали – на шлях істини повернення, 
батькам благословення, дітям у страху Господньому
виховання і освіту; нещасним і стражденним – допомогу та
захист. Подай всім нам твоє архіпастирське і святе

благословення та освячення, щоб ним позбавилися від підступів лукавого, від усякої
ворожнечі та непорозуміння, єресі і розколів. Подай нам шлях тимчасового життя
побожно пройти, направ нас на шлях, що веде в обителі праведних, визволи від мук
повітряних і моли про нас Всесильного Бога, щоб у вічному житті, разом з тобою, 
невпинно прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа, в Трійці прославленого Бога, Йому
ж належить всяка слава, честь і влада на віки. Амінь.
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