МАНЬКОВСЬКИЙ
МИКИТА БОРИСОВИЧ
Лікарська династія Маньковських – одна
з найбільш вражаючих серед інших династій
медиків України. Її родоначальником був великодосвідчений військовий лікар, випускник
знаменитої Санкт-Петербурзької Медикохірургічної академії – Микита Іванович
Маньковський.

Дід – Микита Іванович Маньковський
Після закінчення академії, він усе життя прослужив військовим лікарем
в російській армії. Дослужився до дійсного статського радника (що відповідає нинішньому генерал-майорові), за що був особисто удостоєний спадкового дворянства з привласненням цього титулу усім подальшим поколінням.
Закінчив службу дід у віці 60 років на посаді начальника Військовосанітарного управління Віленського військового округу. Батько Микити
Борисовича, – академік Борис Микитович Маньковський – відомий невролог, надалі – академік АМН СРСР.

Батько – Борис Микитович Маньковський

Під час революції 1904-1905 рр. Борис Микитович брав участь в студентських виступах, за що був відрахований з Київського університету
Св. Володимира, причому без права на відновлення. Тому батько відправив
його до Лейпцига, де він поступив на IV курс медичного факультету місцевого
університету. Після закінчення університету батько Микити Борисовича впродовж року стажувався у відомій клініці Сальпетриєр в Парижі у Пьєра Марі –
учня знаного професора Шарко. Повернувшись до Києва, Борис Микитович
відразу став доцентом кафедри неврології Київського університету.
Маньковський Микита Борисович народився 24 грудня 1914 року.
Здавалося, що йому самою долею визначено продовжувати сімейну традицію і працювати на терені медицини.
Але, закінчивши у довоєнні роки семирічну школу, молодий Маньковський, поступив у Київський технікум електрозв’язку. Звідти перейшов
в електромеханічний технікум, після закінчення якого впродовж року працював електромонтером в експериментальних майстернях при Київському
політехнічному інституті.
Потім Микита став студентом факультету електротехніки цього ж інституту, де закінчив повних два курси. Одного разу він випадково потрапив
на засідання Київського товариства хірургів, на якому головував відомий
професор медицини Олексій Петрович Кримов.
Те, що відбувалося на цьому засіданні, захопило майбутнього інженера, і він уперше замислився про медицину як про майбутню спеціальність.
Його вразила незвичайна обстановка, в якій проходило засідання, широке коло інтересів присутніх і ще багато деталей, які викликали у нього
сумнів у правильності вибору свого життєвого шляху.
До того ж Микита був в курсі усіх медичних питань, оскільки жив
у родині, де постійно говорили про медицину, обговорювали проблеми неврології, тощо.
Зрештою перемогла думка про необхідність йти шляхом батька, і
Микита переходить на навчання до Київського медінституту, де вже на другому курсі новоспечений студент почав із захопленням працювати в науковому гуртку при кафедрі біохімії. У 1939 році Микита Борисович поступає
в аспірантуру на кафедру фізіології.

Микита Борисович Маньковський – студент Київського медінституту

Але провчитися в аспірантурі він встиг цілих… три тижні. 18 вересня
1939 г. Маньковського М. Б. мобілізували у Червону армію, де він служив з
вересня 1939 р. по серпень 1945 року.
Почав службу молодшим лікарем полку, брав участь у т. з. «польському поході» – операції по «звільненню» західних областей України. Потім
його перевели в Київське військово-медичне училище, де він читав курси
інфекційних хвороб і неврології.
З перших днів війни Микита Борисович – в діючій армії. Спочатку
був командиром медико-санітарної роти, а потім командував медико-санітарним батальйоном гвардійської стрілецької дивізії, на базі якої у листопаді 1942 року був сформований 2-й гвардійський механізований корпус.

Гвардії майор медичної служби Микита Маньковський, 1942 р.
Служба в медичних підрозділах на фронті значно відрізнялася від роботи в медичних установах у звичайних умовах. Вона була не лише небезпечною для життя, але й вимагала від військових медиків мужності, фізичної витривалості, організованості.
Пройшовши чудову школу загартування в медсанбаті, Микита Борисович
Маньковський в грудні 1943 року очолив перший відділ польового евакопункту 2-ої гвардійської армії. У польовому евакопункті армії Микита Борисович
прослужив майже до кінця війни. Та все ж навесні 1945 року, під час однієї з контрольних поїздок в польовий пересувний госпіталь під Кенігсбергом,
він потрапив під артилерійський обстріл, був контужений і важко поранений.
Тому тривалий час лікувався в госпіталях Каунасу, Москви, Києва.
В кінці 1945 року Маньковський почав працювати молодшим науковим співробітником в Київському психоневрологічному інституті. У 1948 р.
після захисту кандидатської дисертації за темою: «Інфекційні ураження
спинного мозку: патологічна анатомія і деякі питання фізіології» його перевели асистентом кафедри нервових хвороб Київського медінституту.

Маньковський М. Б. – науковий співробітник Київського
психоневрологічного інституту (1946 р.)
У 1951 році Міністерство охорони здоров’я України призначає 35- річного М. Б. Маньковського директором Чернівецького медінституту. Його
вирізняла виняткова працелюбність, жага наукового пошуку, готовність
віддавати себе хворому, природна обдарованість розуміти кожного. Це була
молода людина, яка вміла захистити свою думку, дослухатися до авторитетного співрозмовника, вчасно сказати, вчасно відмежуватися.
Ось що він сам пише про цей період свого життя: «…В конце 1950 г.
Управлением высших учебных заведений Минздрава мне императивно
было предложено принять место директора Черновицкого мединститута.
На встречу с областными партийными и советскими органами я ехал с тяжелым сердцем, но, когда прибыл в Черновцы, мне там очень понравилось – культурный, уютный, компактный, очень зеленый городок, типичный западноевропейский. Проработал я там до 55-го года. Стал заниматься
докторской диссертацией, и это позволило мне обратиться в Минздрав
с просьбой о возвращении в Киев, поскольку в Черновцах отсутствовала современная база, необходимая для научной работы. Получив разрешение, я «сдал» директорское кресло профессору М. М. Ковалеву, а сам занял
по конкурсу место старшего научного сотрудника в Институте физиологии
им. А. А. Богомольца АН УССР».
Незважаючи на молодий вік, за його плечима вже був великий організаційний досвід і без сумніву природний дар організатора і вченого-клініциста. У цей період на теренах Буковини вирує малярія, ендемічний зоб,
поширені інфекційні і паразитарні хвороби. У спадок дісталася зруйнована
система охорони здоров’я. А якщо бути відвертим до кінця, то останньої,
як такої, не було зовсім. Все необхідно було розпочинати з чистого листа.
І в цьому знадобився досвід, набутий у військових госпіталях. Він докладає багато зусиль щодо становлення матеріальної бази медичного інституту, організації навчального процесу.
М. Б. Маньковський у тісній співпраці з практичною охороною здоров’я організовує епідеміологічні наукові експедиції в передгірські та гірські
райони області. І тут його слово вагоме, поради доречні, висновки виважені.

У 1954 році Микита Борисович повертається до Києва. У 1959 р. після
захисту докторської дисертації, знову-таки за наполяганням Міністерства охорони здоров’я, став проректором Київського медінституту. А з 1961 по 1965 рік
ще й завідуючим кафедри нервових хвороб, якою до цього керував його батько.
Плідно працює над розробкою найважливіших проблем клінічної неврології.

М. Б. Маньковський з співробітниками кафедри нервових хвороб КМІ, 1960 р.
З 1965 року по 2014 роки творча діяльність М. Б. Маньковського була
пов’язана з Інститутом геронтології АМН України. Професор Микита
Маньковський обирає нову наукову магістраль, очоливши в новоствореному Інституті геронтології АМН СРСР відділ вивчення нервової патології з
урахуванням вікових змін.
Саме тут він засновує нові напрямки нейрогеріатрії, створює свою
школу і оригінальні клініки. Залишається чудовим лікарем-клініцистом, демократичною, чуйною особистістю, поціновувачем книг і живопису, виявляючи цікавість до всього.
В Інституті геронтології професор М. Б. Маньковський створив потужну наукову школу, відділи та підрозділи якої нині очолюють його учні
та послідовники.

Естафета поколінь: професор М. Б. Маньковський зі своєю ученицею –
професором И. Н. Карабань

Проведені М. Б. Маньковським комплексні епідеміологічні, клініко-нейрофізіологічні, нейропсихологічні, генетичні і лонгітудинальні дослідження процесу старіння ЦНС дозволили йому обґрунтувати основні
положення і принципи нового, пріоритетного клінічного напряму – нейрогеронтології і нейрогеріатрії.
Школа М. Маньковського постає як піонер найважливіших напрямів
у патології мозку на фоні вікових змін. Ці дані увійшли в арсенал світової
нейрогеріатрії.
М. Б. Маньковський – автор більше 300 публікацій, в т. ч. 9 монографій.. Він широко відомий як автор монографій «Ревматичний енцефаліт»
(1959), «Старіння і нервова система» (1972), «Атеросклероз і вік» (1982),
«Судинний паркінсонізм» (1982), «Довгожителі. Нейрофізіологічні аспекти» (1985), «Старіння мозку» (1991), а також численних глав у керівництвах з геронтології і геріатрії, що являються фундаментальними у вітчизняній науці: «Основи геронтології» (1969), «Посібник з геріатрії» (1982),
«Біологія старіння» (1982).
Микита Борисович Маньковський пішов із життя 3 грудня 2014 року.
Час – найкращий свідок справжньої ролі вченого у панорамі світових
поглядів, гіпотез та досліджень. В такому сенсі яскравим дороговказом постає приклад М. Н. Маньковського – найвідомішого клініциста-невролога,
консультанта провідних клінік Східної Європи, який, наслідуючи етичні та
наукові засади життя ґенези Маньковських, найстарішого лікарського роду
в Україні, започаткував новий напрямок в неврології, але ніколи не хизувався цим.
Він був просто самим собою.

Одна з останніх фотографій М. Б. Маньковського

Продовжувачі славетної династії лікарів Маньківських (справа наліво):
Микита Борисович, донька професора Ірина Микитівна, онук Борис Микитович
Доля подарувала нашому навчальному закладу щасливе минуле, біля
його витоків була неординарна особистість, мудрий і добрий наставник
професор Микита Борисович Маньковський. Або як влучно сказав про нього Ю. Віленський – «Гіпократ із українського роду».
Його ім’я золотими літерами виписане на скрижалях Буковинського
державного медичного університету.
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