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М. М. Бжоязсьдчй пісоя надінсення
Юз’ївсьджгж йнівезсчиеий. 1906 з.

Микола Миколайович Болярський народився 2 грудня 1878 р. на хуторі
Дерновський, за ін. даними – в с. Ольховське Озеро Шадринського повіту Пермської
губернії (нині Шадринський район Курганської області) в родині вчителя. Закінчив
з відзнакою у 1906 р. медичний факультет Юр’ївського університету (нині Тартуський
університет). Працював у земській лікарні у с. Скородне Старооскольського повіту
Курської губернії. Незадовільний стан земської медицини спонукав молодого лікаря
вести наполегливу боротьбу з місцевою владою за збільшення кількості ліжок у лікарні,
за поліпшення якості стаціонарної допомоги, за належну організацію медичної
допомоги при пологах, тощо.
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М. М. Бжоязсьдчй н лзймчнжю,
лжньджю і иесиее.
Санди-Пеиезкйзг. 1914 з.

У 1907 році Микола Болярський за порадою свого родича, професора військово-медичної
академії І. П. Коровіна переїздить до Санкт-Петербурга, де було більше можливостей для
професійного росту й наукової діяльності. Тут влаштовується на роботу до хірургічного
відділення Обухівської лікарні. Працює багато й наполегливо: щоденно відвідує
анатомічний театр, закріплюючи таким чином свої знання з анатомії та удосконалюючи
оперативну техніку; понаднормово чергує в лікарні; асистує та самостійно виконує
операції. Вчителями Миколи Болярського були найкращі на той час хірурги: професори
Л. Г. Стуккей, Г. Ф. Цейдлер, І. І. Греков, Б. М. Хольцов. У 1910 році успішно захистив
дисертацію на тему: «К вопросу о травматических повреждениях печени».

У пезев’янжсній
Кайреансьджгж
тпчиаою № 1.
Пжоьуа. 1915 з.

В роки Першої світової війни Микола Болярський
очолював Кауфманський шпиталь № 1, який
у 1917 р. перебазувався до м. Вінниці й розмістився
на території психоневрологічної лікарні. Працю
М. М. Бжоязсьдчй –
в шпиталі лікар поєднував з роботою
насаоьнчд
в Пироговській лікарні. У вересні 1917 р. шпиталь
було розформовано. Незважаючи на неодноразові
Кайреансьджгж
запрошення професорів І. І. Грекова
тпчиаою. 1914 з.
Та Б. М. Хольцова повернутися до Петербурга,
Микола Болярський залишається у Вінниці.

На Всесжюннжей н’їнлі
хізйзгів в е. Олеса
(12-17.09.1925 з.)
М. М. Бжоязсьдчй
изеиій ноіва
й лзйгжей зялй.

У 1918 р. у м. Вінниці був обраний завідувачем хірургічного відділення, згодом – головним
лікарем Пироговської лікарні, на території якої і мешкав. Прокидався рано-вранці й до
початку робочого дня обходив усі відділення. Вимагав від персоналу, щоб незалежно від
часу госпіталізації, хворий був ретельно обстежений і одразу ж отримав відповідне
лікування. Багато уваги приділяв господарським питанням, зумів створити велике
підсобне господарство, внаслідок чого вдалося поліпшити харчування хворих. Завдяки
організаторським здібностям, професійному вмінню й авторитету М. М. Болярського
Пироговська лікарня стала зразковим лікувальним закладом на 500 ліжок
із спеціалізованою медичною допомогою і достатньою кількістю кваліфікованих лікарів.

М. М. Бжоязсьдчй (в ценизі) сезел пзацівнчдів
Пчзжгжвсьджї оідазні. Фжиж 1927 з.

М. М. Бжоязсьдчй
(в ценизі)
й пезев’янжсній
Пчзжгжвсьджї
оідазні.

Микола Болярський був блискучим хірургом. Загалом, хірург виконав близько 35 тисяч
оперативних втручань. Він говорив: «Доки є хоча б один шанс врятувати людину, його
слід використати і боротися до останнього». Хірург-новатор виконував різноманітні й
складні хірургічні втручання, починаючи з операцій черевної порожнини й закінчуючи
операціями на серці й мозку; вперше застосував коров’ячий ріг як пластичний матеріал
при лікуванні несправжніх суглобів при переломах. М. М. Болярський – один із
вітчизняних піонерів серцево-судинної хірургії. Тактовний, чуйний і добропорядний лікар
користувався беззаперечною повагою і любов’ю населення. Він брав активну участь в
організації хірургічної допомоги у Вінницькій області, сприяв розширенню мережі
лікувальних установ та покращення медичної допомоги сільському населенню.

М. М. Бжоязсьдчй
изеиій ноіва
й пезтжей зялй
ін вчдоаласаеч
і сийлениаеч
5-гж дйзсй Віннчцьджгж
еелчснжгж інсичийий.
1938 з.

М. М. Болярський – один із засновників Вінницького медичного інституту,
перший заступник директора з науково-навчальної та адміністративногосподарської частини, перший завідувач учбової частини інституту, згодом
перший декан цього закладу. Організував кафедру госпітальної хірургії й
очолив кафедру факультетської хірургії. Професор уважно спостерігав за
роботою студентського хірургічного гуртка, засідання якого часто проводив
сам. Студенти обожнювали свого викладача та його лекції.

М. М. Бжоязсьдчй
Віннчця. 1935 з.

Як позаштатний інспектор приймав активну участь в організації хірургічної
допомоги на Вінниччині, багато сил доклав для розширення мережі
лікувальних закладів та покращення допомоги сільському населенню.
Був членом Вінницької міської ради декількох скликань, головою Вінницької
філії Всесоюзного Хірургічного товариства, організатором і головою
Вінницького Пироговського наукового лікарського товариства. Він першим
забив тривогу з приводу збереження останків геніального хірурга Миколи
Пирогова. М. М. Болярський спільно з професором Г. М. Гуревичем клопотали
про створення у м. Вінниці музею Миколи Пирогова.

Фжиж М. М. Бжоязсьджгж
н вчпйсднжгж аоькжей
Віннчцьджгж еелчснжгж
інсичийий 1939 з.

В останні роки свого життя,
передчуваючи невідворотність війни,
вчений пише ряд наукових праць
з військово-польової хірургії:
«Вогнепальні поранення черепа
у воєнний час», «Вогнепальні
поранення шийного відділу спинного
мозку», «Судинний шов при
пошкодженнях великих судин»,
«Пошкодження та поранення печінки»,
«Лікування гнійного запалення
колінного суглоба травматичного
походження», тощо. Микола
Болярський був високоосвіченою,
здібною, ерудованою й доброзичливою
людиною. Мав чудову пам’ять,
досконало володів вісьмома
іноземними мовами.
Боровся з популізмом і хабарництвом.

Микола Миколайович не мав особливо міцного
здоров’я. Асистент Е. Е. Штейнгарт згадував:
«Пожежа в морфологічному корпусі й очікування
війни сильно вплинули на Миколу Миколайовича.
Він одразу якось осунувся, почав страждати на задуху
і болі за грудиною. Додався страх за сім’ю. Важко було
вже підніматися на поверхи клінік. Але Микола
Миколайович продовжував працювати. Я бачив його
стан і часом радив не оперувати хворих. Але як міг
Микола Миколайович не бути біля хворого і не
надавати йому допомогу? Він не шкодував себе і до
останнього дня зберігав працездатність.
І настала розв’язка…».
19 жовтня 1939 р. Микола Болярський пішов
із життя… За спогадами сучасників, незважаючи на
сильний дощ, провести улюбленого лікаря в останню
путь прийшли десятки тисяч вінничан. Миколу
Миколайовича було поховано на території
Пироговської лікарні
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Меежзіаоьна лжтда
М. М. Бжоязсьджей
на расалі джзпйсй № 7
Віннчцьджї жкоаснжї
доініснжї оідазні іеені
М. І. Пчзжгжва.
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Життя й діяльність легендарного хірурга, його відданість справі, гуманізм і
безкорисливість мають слугувати прикладом для нинішнього й кожного
наступного поколінь лікарів.
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