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Стаття присвячена

огляду джерел, що стосуються проблеми

виникнення та діяльності однієї з найбільш значних громадських доброчинних
організацій Російської імперії – Російського товариства Червоного Хреста.
Аналіз джерельної бази історії Товариства здійснюється як у рамках
вивчення значного масиву неопублікованих документів, так і шляхом
залучення низки опублікованих матеріалів (законодавчих актів, діловодних
документів, статистичних звітів, мемуарної літератури та ін.). Автор
зазначає, що наявні джерела дають можливість глибше висвітити історію
виникнення та розвитку Товариства Червоного Хреста, з’ясувати роль і
місце останнього у військово-санітарному механізмі Російської імперії.
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Ореховский В. О. Деятельность российского красного креста (1867-1921
гг.): источниковедческий аспект / Черновицкий торгово-экономический
институт Киевского национального торгово-экономического университета,
Украина, г. Черновцы
Статья посвящена обзору источников, которые касаются проблемы
возникновения

и

деятельности

одной

из

наиболее

значительных

общественных благотворительных организаций Российской империи 1
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Российского общества Красного Креста. Анализ источников по истории
Общества осуществляется как в рамках изучения значительного массива
неопубликованных

документов,

опубликованных

так

материалов

и

путем

привлечения

(законодательных

ряда
актов,

делопроизводственных документов, статистических отчетов, мемуарной
литературы и др.). Автор отмечает, что имеющиеся источники дают
возможность глубже раскрыть историю возникновения и развития
Общества Красного Креста, выяснить роль и место последнего в военносанитарном механизме Российской империи.
Ключевые

слова:
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медико-

санитарные организации, Российское общество Красного Креста, медицина,
благотворительность.
Orehowskyi W. О. Activity of russian red cross (1867-1921): review of
sources/ the Chernivtsi trade and economic institute of the Kyiv national trade and
economic university, Ukraine, Chernivtsi
The article is sanctified to the review of sources that touch the problem of
origin and activity of one of the most considerable public eleemosynary
organizations of the Russian empire - Russian society of Red Cross. The analysis
of sources on history of Society comes true both within the framework of study of
considerable array of unpublished documents and by bringing in of row of the
published materials (legislative acts, office work documents, statistical reports,
memoir literature of and other). An author marks that present sources give an
opportunity deeper to expose history of origin and development of Society of Red
Cross, find out a role and place last in the military medical mechanism of the
Russian empire.
Keywords: the Russian of empire, public medical organizations, Russian
Society of Red Cross, medicine, charity.
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Вступ. ХІХ століття посідає особливе місце в історії людства. Важливі
зміни, які сталися у політичній та соціально-економічній сферах життя
європейських держав заклали основу того, що сьогодні носить назву
«західної цивілізації» та «західних цінностей». Невід’ємною складовою цього
поступального руху став стрімкий

стрибок у розвитку технології

виробництва зброї. Тільки за одне десятиріччя тут було досягнуто більше
успіхів, ніж за попередні три століття. Поява зброї центрального бою значно
збільшило швидкість стрільби. Нові загострені циліндричні кулі завдавали
більш серйозні поранення. В результаті цього різко зростають людські втрати
ворогуючих сторін. Особливо помітним це стало під час Кримської війни
(1853-1856 рр.), Італійської війни, зокрема, у битвах при Маженте та
Сольферіно (1859 р.) а потім і Громадянської війни у США (1861-1864 рр.).
Зростанням кількості жертв збройних конфліктів, змусило людство
переглянути ставлення

відносно самої можливості покращення

поранених

За

військових.

ініціативи

швейцарського

долі

підприємця

і

громадського діяча А. Дюнана розпочинається процес оформлення сучасного
гуманітарного права. Результатом його діяльності стала славнозвісна
Женевська Конвенція (1864 р.).
Основним шляхом покращення долі хворих та поранених на полі битви
автори конвенції вбачали у створенні широкомасштабної громадської організації, яка б допомагала військово-санітарному відомству.
У Російській імперії такою громадською організацією, що передбачала
надання допомоги постраждалим, стало «Товариства опікування пораненими
та хворими воїнами» (пізніше перейменоване на Російське товариство
Червоного Хреста (РТЧХ)). Саме його діяльність (серед інших благодійних
організацій, що діяли на теренах країни) стала найбільш багатоплановою,
дієвою та результативною. Відтворити історію РТЧХ допомагають джерела,
які зберігаються у російських та українських архівах, а також опубліковані
документи.
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Метою роботи є огляд та аналіз джерельної бази, що стосується проблем
виникнення та діяльності

однієї з найбільш значних громадських

благодійних організацій Російської імперії – Російського товариства
Червоного Хреста.
Виклад основного матеріалу. Як вже зазначалось, джерельна база
даної проблеми представлена як неопублікованими, так і опублікованими
документами.
І. Неопубліковані джерела.
Основний масив документів з даного питання міститься у Російському
державному військово-історичному архіві (м. Москва). Особливий інтерес
представляють справи фонду «Головного Управління РТЧХ» (ф. 12651), де
зосереджена основна документація, що стосується діяльності Товариства
(особливо це стосується подій Першої світової війни). Серед них звіти про
діяльність ГУ РТЧХ як в цілому, так і окремих його відділів, протоколи
засідань ГУ, журнали засідань Мобілізаційної Ради Червоного Хреста.
Особливо цінними виявилися «всеподданейшие доклады» Голови
Головного Управління (ГУ) О. О. Ільїна імператриці Марії Федорівні. Спектр
інформації, який міститься в них, надзвичайно різноманітний. Це і рапорти
окремих головноуповноважених і уповноважених РТЧХ, і матеріали про
діяльність РТЧХ (або організацій під його прапором) в Сербії та Чорногорії,
медично-санітарного загону Червоного Хреста в Монголії, список кандидатів
Російського товариства Червоного Хреста, призначених для огляду таборів
російських військовополонених у Німеччині, Австро-Угорщині та Туреччині ,
відомості про збори на користь Червоного Хреста та ін.
Неабияке значення мають і матеріали щодо діяльності Ради Складів
Червоного Хреста за 1914-18 рр. (придбання медикаментів, перев’язочних
засобів та хірургічного інструментарію як за кордоном, так і в межах імперії,
організація спеціальних навчальних курсів для санітарів-рентгенологів,
виготовлення

захисних індивідуальних засобів проти отруйної зброї,
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створення комітету для приймання грошових та речових пожертв від
населення та ін.).
Ряд документів стосується діяльності РТЧХ по евакуації психічнохворих
солдатів та офіцерів, а також їх подальшому лікуванню (створення комісії по
наданню допомоги психічнохворим воїнам діючої армії при ГУ РТЧХ, її
завдання, функції, призначення уповноважених по евакуації цієї категорії
хворих в районах діючої армії та ін. матеріали).
Певний інтерес становлять документи управлінь особовоуповноважених
РТЧХ при фронтах (фф. 12674, 12675, 12678). Особливо цінним виявився звіт
завідуючого медичною частиною Північного фронту С.К.Соловйова. Він
містить детальний кількісний і якісний аналіз медично-санітарної роботи
Червоного Хреста у Північному районі.
Загальним недоліком вказаних фондів слід відзначити те, що в них
недостатньо повно представлені документи щодо роботи РТЧХ у 1917-21 рр.
Останнє частково доповнюється матеріалами Державного архіву Російської
федерації (м. Москва). У фонді Центрального Комітету Російського товариства
Червоного Хреста (ЦК РТЧХ) (ф. р-3341) представлений ряд документів, які
стосуються діяльності Червоного Хреста в цей період. Це накази Комітету по
реорганізації РТЧХ, протоколи засідань ЦК РТЧХ, копії декретів і наказів
Ради Народних Комісарів (РНК), листування ЦК РТЧХ з РНК та іншими
установами та організаціями, проект угоди про змішану українсько-російську
комісію по обміну біженцями та інші матеріали.
Великий інтерес становлять документи Центрального державного
історичного архіву України у Києві, які знаходяться у фонді «Управління
головноуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста в районі
армій

Південно-Західного

фронту»

(ф.719).

Матеріали

фонду

дають

можливість досить повно висвітлити діяльність РТЧХ Південно-Західного і
Південного районів у роки Першої світової війни. Тут містяться накази і
циркуляри

головнокомандуючого

арміями
5
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начальника санітарної частини, начальника військових сполучень, головного
начальника постачання армій Південно-Західного фронту, тимчасового
військового генерал-губернатора Галичини, головноуповноваженого РТЧХ
при

арміях

Південно-Західного

фронту

і

його

помічників,

головноуповноваженого при арміях Румунського фронту і Чорноморського
флоту, уповноваженого РТЧХ з евакуації психічнохворих воїнів, головного
лікаря Київського тилового евакуаційного пункту, по госпіталям, лазаретам,
військово-санітарним

поїздам,

передовим

медичним,

епідемічним

і

харчувальним рухомим загонам та кінному транспорту.
Важливі відомості містяться в журналах та протоколах засідань
Головного Управління РТЧХ, Управління головноуповноваженого РТЧХ при
арміях Південно-Західного фронту та ін.
Досить корисними виявилися річні звіти про діяльність закладів
Червоного Хреста в районі армій Південно-Західного фронту, звіти
завідуючого санітарно-епідемічним відділом армій та лікарів-епідеміологів
про епідемічні захворювання в діючій армії (1914-16 рр.), статистичні
відомості та листування щодо управління медичною службою армій ПівденноЗахідного фронту, стосовно діяльності та пересування госпіталів, лазаретів,
рухомих хірургічних, харчових та епідемічних евакуаційних пунктів,
формування транспортів Червоного Хреста та ін.
Цілий комплекс матеріалів присвячений діяльності РТЧХ у період лютого
1917 р. і особливо жовтневого перевороту. Це, перед усім, протоколи засідань
ліквідаційного комітету Червоного Хреста Південно-Західного фронту, який
був створений у 1918 р. для цілеспрямованого і організованого розформування
фронтових медично-санітарних та

господарських закладів Російського

Червоного Хреста. Не менш цікавим виявилося листування Управління
Південнозаходухреста з військовим міністерством, головною військовою
санітарною Управою, міністерством охорони здоров’я урядів Центральної
Ради та гетьманом П.П.Скоропадським, доповідь головноуповноваженого
6
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Б.Є.Іваніцького уряду П.П.Скоропадського про положення та завдання
ліквідації управління та підпорядкованих йому структур, проект угоди між
Комітетом Українського Червоного Хреста і діючими на Україні фронтовими і
тиловими закладами РТЧХ щодо спільної діяльності та ін.
ІІ. Опубліковані документи.
Серед останніх варто виділити декілька груп:
1. Законодавчі джерела. Певна інформація з цього питання міститься
в Повних зібраннях законів Російської імперії у вигляді указів, що торкалися
окремих сторін діяльності Товариства [33-36].
Неабияке

значення

належить

Статуту

РТЧХ

[46],

що

регламентував структуру Товариства і врегульовував його діяльність, а
також Нормальний статут

общин

сестер

милосердя

Російського

Червоного Хреста [17], присвячений уніфікації цієї структури РТЧХ.
До законодавчих джерел включені

і різні циркуляри Головного

Управління Червоного Хреста, які були основним інструментом, що
визначали організаційну

будову Товариства, врегульовували відносини

останнього з державними установами та громадськими організаціями. Згідно
цих наказів змінювалася структура РТЧХ, з’являлися нові комісії і
відділи,
циркуляри

розширювався спектр діяльності Червоного хреста.
Головного

управління

і

РТЧХ були зібрані і опубліковані ГУ.
виділити

систематичну

збірку

Усі

рішення Державної Ради щодо
В цьому плані хотілося би

матеріалів

«Заснування

Російського

Товариства Червоного Хреста і розвиток діяльності в період 1867-1875 рр.»
при складанні якої були використані протоколи Головного управління РТЧХ,
річні звіти місцевих управлінь, статті з журналу «Вісник Російського
Товариства Червоного Хреста» [19].
Більш детальніше роботу

закладів

РТЧХ

врегульовували

різні

положення, що передбачали ряд заходів з підготовки Товариства по
наданню допомоги хворим і пораненим під час війни [16; 37; 40; 41].
7
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Простежити еволюцію політики більшовиків по відношенню до
Російського Червоного Хреста протягом 1917-1918 рр. можна завдяки ряду
законодавчих актів центральних органів Радянської влади. До них можна
віднести: Декрет про передачу майна і капіталів установ Червоного Хреста і
Всеросійського союзу міст в державну власність від 6 січня 1918 року,
Доповнення Декрету Ради народних комісарів від 6 січня 1918 року та ін. [7;
32].
2. Матеріали офіційного діловодства і статистичні звіти.
До цієї групи джерел входять діловодні документи Товариства,
представлені різними звітами і нарисами.
Важливу інформацію щодо конкретної роботи РТЧХ містять річні звіти
Головного Управління Російського Червоного Хреста [26; 27]. Цей матеріал
доповнюється різними доповідями [18; 21], які розкривають окремі моменти
діяльності Товариства в районі того чи іншого головноуповноваженого.
Ряд важливих даних містять звіти, присвячені окремим кампаніям по
наданню допомоги [8; 22; 23] та роботі Російського Червоного Хреста з
підготовки медичного персоналу [25].

Ці

документи дають офіційну

оцінку діяльності Товариства, а також показують розвиток історії його
відносин з громадськими благодійними організаціями і державними
установами.
Своєрідною формою звітності Червоного Хреста стали нариси
діяльності Товариства, що детально висвітлюють історію розвитку РТЧХ з
часу його заснування до Першої світової війни [28; 38].
Важливе місце серед джерел займають статистичні матеріали, особливо
списки установ Червоного Хреста на фронтах Першої світової війни [42-44].
Кожному з них передує зведена таблиця, що дає наочне уявлення про кількість
госпіталів,

лазаретів

головноуповноважених

та

інших

формувань

(Північному,

РТЧХ

Західному,

в

шести

районах

Південно-Західному,

Південному, Кавказькому і Внутрішньому) на той чи інший період бойових
8
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дій. Потім ідуть більш детальні описи, які містять відомості про кількість
лікувальних і господарських закладів, як от: госпіталі, лазарети, передові
загони, психіатричні пункти, санітарні поїзди, склади та ін. Крім назви кожної
установи, вказується також район її розташування.
3. Періодичний друк.
Ще однією, не менш важливою групою джерел стали матеріали
періодичного друку. Діяльність Російського товариства Червоного Хреста
широко висвітлювалась на сторінках

як столичних, так і провінційних

журналів і газет. У цій групі джерел першочергове місце займає орган уряду
«Правительственный Вестник», який після лютневих подій 1917 року виходив
під назвою «Вестник Временного правительства». У газеті була спеціальна
рубрика, де регулярно друкувалися відомості про діяльність ГУ РТЧХ і
організації загалом (звіти про загальні збори членів Товариства, різні доповіді
головноуповноважених і уповноважених Червоного Хреста та багато іншого).
Більш-менш регулярно висвітлювали роботу РТЧХ газети «Речь», «Новое
Время», «Биржевые ведомости», «Русский инвалид» та ін.
В ході воєн або стихійних лих РТЧХ використовувало періодичні
видання для публікації закликів до населення Російської імперії. Це сприяло
зростанню

надходжень

матеріальних

пожертвувань

на

користь

постраждалих.
Особливий інтерес складає спеціальна періодика, яка видавалася
Російським Червоним Хрестом. Орган Головного Управління – «Краткий
отчетный бюллетень», що виходив раз на місяць, регулярно висвітлював
роботу червонохресних закладів, друкував різні повідомлення ГУ, а також
відомості про стан фінансів Червоного Хреста і кількісний перелік місцевих
закладів Товариства.
Серйозним джерелом з досліджуваної проблеми є «Вестник Красного
Креста». Це справжня енциклопедія діяльності РТЧХ у ході військових дій
1914-1918 рр. Весь друкований матеріал розміщувався за такими розділами; 1)
9
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накази та розпорядження, які стосувалися Російського Товариства Червоного
Хреста; 2) нагороди; 3) статті та доповіді; 4) міжнародна діяльність Червоного
Хреста; 5) хроніка; 6) діяльність Головного Управління РТЧХ; 7) бібліографія;
8) некрологи; 9) пожертвування; 10) об'яви. У журналі друкувалося все, що
мало відношення до червонохресної справи: накази уряду і військового
відомства, телеграми, оголошення про нагородження, багатосторінкові
доповіді (або вилучення з них) про діяльність установ Червоного Хреста в
районах головноуповноважених, статті, замітки з медичних питань, газетна
хроніка та ін.
Серед представленого матеріалу, різноманітного за змістом, найбільшої
уваги заслуговують донесення та доповіді головноуповноважених Червоного
Хреста.

Вельми

примітні

в

цьому

відношенні

щомісячні

доповіді

головноуповноваженого Південно-Західного району РТЧХ, сенатора Б. Є.
Іваніцького [12-14]. Ім притаманна виключна докладність та всебічність. Як
правило, вони містять відомості про втрати, яких зазнала та чи інша армія, а
також дані про кількість хворих та поранених, що пройшли через госпіталі та
лазарети РТЧХ за звітний період. Надзвичайно детально описується діяльність
загонів

Червоного Хреста

на

передовій.

Багато

уваги

приділяється

харчувальним пунктам Товариства, які допомагали не тільки армійським
частинам, але і місцевому населенню, біженцям. У кінці кожної доповіді
підводяться загальні підсумки діяльності РТЧХ у даному районі, а також
містяться пропозиції щодо покращення його роботи.
Донесення головноуповноважених інших районів друкувалися епізодично
[20; 24]. Напевно, це пояснюється тим, що протягом всієї війни бойові дії на
Південно-Західному фронті відзначалися найвищою інтенсивністю і, як
наслідок цього, робота червонохресної організації Південно-Західного району
характеризувалася підвищеною активністю і заслуговувала на особливу увагу.
4. Документи особистого походження (спогади і щоденники).
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Крім вказаних джерел у нагоді стала також і література мемуарного
характеру. Своєрідність мемуарної літератури полягає в тому, що остання несе
у собі багато суб’єктивного і особистого, але в той же час вони є незамінним,
надзвичайно важливим для дослідника джерелом. Практично всі названі вади
та переваги притаманні для такого типу джерел.
Найбільш цінними виявилися мемуари М. І. Пирогова [31], який очолив
перший у світі заклад, метою якого стало надання медичної допомоги хворим
та пораненими воїнам, - «Хрестовоздвиженську общину сестер милосердя».
Важливе місце серед робіт, присвячених цьому питанню, займає книга М.
С. Абаза «Красный Крест в тылу действующей армии в 1877-78 гг.» [1].
Обіймаючи у роки російсько-турецької війни посаду головноуповноваженого
Червоного Хреста і завідуючого медично-санітарною допомогою Дунайської
армії, автор залишив досить об’ємну працю, де докладно висвітлює діяльність
РТЧХ цього періоду. Опис організації РТЧХ, розповідь про основні напрямки і
форми діяльності Червоного Хреста, плюси та мінуси в його роботі - все це має
надзвичайно велике значення для розуміння механізму функціонування і місця
РТЧХ в у військових кампаніях, які вела Російська імперія в останній третині
ХІХ – на початку ХХ ст.
Певне місце займають спогади М. І. Алмазової [2]. Написані з нагоди
святкування 25-річчя діяльності РТЧХ, вони присвячені історії виникнення
Товариства, а також ролі вищих сановників імперії у створенні Російського
Червоного Хреста.
Досить цікаві публікації журналу «Красный архив». Це записки великого
князя М. М. Романова [11] та щоденник О. О. Половцева [9].
Перший, перебуваючи на фронті, фіксував у своїх записах власні
враження про хід бойових дій 1914-1918 рр., загальний стан організації
військового господарства, про вади державної медицини і роль громадських
благодійних організацій у допомозі їй.
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Щоденник сенатора, члена Державної Ради О. О. Половцева змальовує
взаємовідносини РТЧХ і державної влади.
Спогади П. Г. Курлова [15], М. Палеолога [29], листування В. О.
Сухомлинова з М. М. Янушкевичем [30] хоча і спеціально не присвячені
Російському Червоному Хресту або якій-небудь іншій медично-санітарній
організації, однак містять яскравий емоційний опис внутрішнього та
зовнішнього становища Росії в період Першої світової війни, пануючих
громадських настроїв. Все це дозволяє з більшою силою проникнути в те
історичне тло, на якому розгорталася лікувальна та благодійна діяльність
Червоного Хреста.
Окреме місце серед мемуарної літератури займають спогади Ганни
Вирубової [4]. Це одіозне ім’я, навкруги якого багато років ходили різні
легенди та чутки. Будучи близькою подругою імператриці Олександри
Федорівни, вона присвятила останній немало сторінок своїх спогадів.
Особливо цікаві ті, де йдеться про благодійну діяльність дружини останнього
російського імператора, яка до того ж була почесним членом Російського
Червоного Хреста. Діяльність складів і санітарних поїздів, які знаходилися під
опікою імператриці, врятувала багато сотень і тисяч життів солдат та офіцерів
російської армії.
5.

Література

довідкового

характеру

та

енциклопедичні

словники.
Серед

цієї

групи

джерел

можна

виділити

енциклопедичні словники за наступними напрямами: а)

довідники
історія

і

воєн

другої половини ХІХ - початку ХХ ст., в яких брала участь Російська
імперія [10; 39; 45]; б) історія державних установ дореволюційної Росії
[5; 6]; в) історія благодійності у Російській імперії [3].
Висновки. Таким чином, як видно зі зробленого вище короткого
огляду джерельної бази, яка стосується проблеми виникнення та діяльності
РТЧХ, головний масив архівних документів представлений звітами про
12
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діяльність ГУ РТЧХ та його окремих підрозділів, протоколами засідань ГУ,
журналами

засідань

Мобілізаційної

Ради

Червоного

Хреста.

Серед

опублікованих матеріалів чільне місце займають законодавчі джерела,
матеріали офіційного діловодства, статистичні звіти, преса. Вивчення цих
матеріалів дає змогу виявити і проаналізувати історичні, політичні та
соціально-економічні

передумови

створення

Російського

товариства

Червоного Хреста; з’ясувати роль і місце Російського Червоного Хреста у
державному військово-санітарному механізмі Російської імперії; розкрити
структуру та організаційний устрій Товариства; охарактеризувати основні
напрямки діяльності РТЧХ у мирний час та в умовах війни; узагальнити
історичний досвід діяльності російського Червоного Хреста у 1867-1921 рр.
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