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Наталія Терещук
“Вісник морського лікаря”
Поновлений 2005 року журнал, що
видавався в дореволюційний час, “Вісник морського лікаря”, популярний
серед медиків і тих дослідників історії військової медицини. Ініціаторами
відновленя видання було товариство
морських лікарів. Від числа до числа
в журналі дедалі більшого значення
набуває історична тематика. Українські та зарубіжні читачі вперше побачили різнопланові матеріали з історії
військової медицини та біографії медпрацівників. У журналі також друкуються матеріали історичної секції
Міжнародних наукових медичних конференцій. Завдяки тому, що журнал читають не тільки в нашій країні, із країн ближнього і далекого зарубіжжя надходять на адресу редакції багато документів і друкованих
видань в електронному вигляді. Від онука одного з севастопольських
градоначальників С. К. Кульстрема А. В. Плотто, що мешкає у Франції
і вивчає історією флоту, надійшли документи (у електронному вигляді)
генерал-лейтенанта флоту С. К. Кульстрема. У четвертому числі журналу вперше було опубліковано його послужний список і фотографії,
а Державний архів м. Севастополя поповнився документами одного із
севастопольських градоначальників. Крім того, редакція журналу отримала зі США електронні копії документів від онука одного з балаклавських провізорів М. О. Золотницького, про якого згадав О. І. Купрін
в своєму творі “Лістрігони”. Зі свого боку севастопольські архівісти
змогли доповнити наданий матеріал своїми документами. Так з’явився
матеріал “З життя городян: балаклавський провізор”, опублікований в
п’ятому номері журналу. У статтях к. і. н. Д. А. Прохорова про внесок
кримських караїмів у розвиток військово-польової медицини та про
їхню участь у російсько-японській і Першій світовій війнах проаналізовано діяльність лікарів караїмів Криму і південно-західних губерній,
наведено стислі біографії учасників бойових дій.
Після публікацій у журналі праць В. В. Крестьянникова “Класні
медичні чини Чорноморського флоту та берегових частин у Першій
світовій і громадянській війнах” і О. І. Малиновської “Поховання лікарів Севастопольського морського госпіталю на старому міському
кладовищі”, а також завдяки активній діяльності товариства морських
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лікарів на міському кладовищі упорядковано близько 10 могил відомих
флотських медиків.
Окремі автори підготували матеріали, пов’язані з медициною періо
ду Східної (Кримської) війни 1853–1856 рр., зробивши науковий внесок до вивчення, здається, давно відомої теми. Не можна не відзначити
цікаві матеріали, присвячені складному періоду в житті країни і Севастополя, – громадянській війні і білому руху.
Матеріал севастопольських архівістів про медичних працівників
першої половини ХIХ ст. (за метричними книгами держархіва) чудово доповнили дослідження петербурзького ученого “Забутий в Польщі
і Росії: шляхтич Августин Валявський – приборкувач чуми в Севастополі”.
Не викликає сумнівів, що журнал продовжить публікувати наукові дослідження, які викличуть інтерес і матимуть незаперечну наукову
цінність.
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