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Summary

The article discusses Poland's policy regarding the 
German question in the first postwar decade. Special 
attention is paid to the Soviet, Russian, and Polish his-
toriography. The author aims to show the main stages 
in the study of this problem, the influence of it the on 
political situation, allocates scientific approaches, basic 
issues, of research the German question in the scien-
tific literature in the second half of twentieth century.
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Ю. М. Бахір, 
аспірант кафедры гісторыі Беларусі ВДУ імя П. М. Машэрава

удзел беларускіХ арганізаЦый таварыства чырвОнага 
крыжа Ў паляпШэнні ЎмОЎ праЦы і быту Ў бсср 
(канеЦ 1943–1991 г.)

У вырашэнні важных пытанняў сацыяльнай 
накіраванасці ў БССР актыўны ўдзел 

прымалі грамадскія арганізацыі, якія дапамагалі 
паляпшаць становішча ў вытворчым і пазавы-
твор чым сектарах. Іх дзейнасць выклікае значную 
цікавасць і сёння, паколькі яна дапамагала дзяр-
жаве эфектыўна выкарыстоўваць наяўныя сродкі. 
На працягу доўгага часу адным з самых масавых 
было Таварыства Чырвонага Крыжа (ТЧК), якое 
валодала вялікім людскім рэсурсам для развіцця 
розных напрамкаў дзейнасці, у тым ліку па па-
ляпшэнні ўмоў працы і быту насельніцтва краіны. 

З дысертацыйных даследаванняў, што даты-
чацца дзейнасці ТЧК БССР, можна адзначыць то-
ль кі працу А. Ф. Пятровай аб гісторыі развіцця 
ТЧК у Беларусі з 1872 па 1965 г. [1]. Дзейнасць 
гра мадскіх арганізацый па паляпшэнні ўмоў пра-
цы на прадпрыемствах прамысловасці даследваў 
В. М. Пінчук [2]. Аднак сёння малавядомай заста-
ецца дзейнасць ТЧК БССР на вытворчасці. Для 
правядзення даследавання ў дадзеным напрамку 
намі былі выкарастаны справы з фондаў Нацыя-
нальнага, абласных і занальных архіваў Рэспублікі 
Беларусь, Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэ ра-
цыі, а таксама выданні Выканкама Саюза Тава-
ры стваў Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца 
(СТЧКіЧП). Важнымі былі таксама метады аналізу 
і сінтэзу, параўнання і абагульнення, якія дапа-
маглі вызначыць характэрныя рысы кожнага на-
прамку. Так, метад аналізу дазволіў пазначыць 
асоб ныя мерапрыемствы па паляпшэнні прадук-
цыйнасці працы. У той жа час метад сінтэзу дапа-
мог скласці агульнае ўяўленне аб актыўнасці 
Тава рыства на вытворчасці і ў быце.

Асаблівую значнасць дзейнасць ТЧК па 
паляпшэнні ўмоў працы і быту атрымала ў пас-
ляваенны час, калі не хапала сродкаў на выра-
шэнне сацыяльных пытанняў. Для рэалізацыі 

пастаўленых задач актывісты прытрымліваліся 
загадаў і пастаноў 1950–1960-х гг.: «Аб мерах па 
паляпшэнні санітарнай асветы і прапагандзе 
здаровага быту БССР», «Аб мерах па далейшым 
паляпшэнні медыцынскага абслугоўвання і ахо-
вы здароўя насельніцтва СССР»,  «Аб мерах 
дапамогі органаў і ўстаноў аховы здароўя ка мі тэ-
там і арганізацыям таварыстваў Чырвонага Кры-
жа і Чырвонага Паўмесяца»  і інш. [3; 4, c. 157–
158]. Так, адбывалася ўзаемадзеянне мед уста-
ноў, іх кіраўнікоў і персаналу з арга ні зацыямі  ЧК 
на аснове супрацоўніцтва. Практычная праца 
ка мітэтаў ажыццяўлялася сумесна з орга намі 
ахо вы здароўя, органамі асветы, шта бамі ГА 
і ка мі тэтамі ДТСААФ [5, л. 1]. ЦК Таварыства 
і Міністэрства аховы здароўя БССР штогод рас-
працоўвалі комплексныя планы правядзення 
азда раўленчых мерапрыемстваў. 

У сувязі з указаннем Выканкама СТЧКіЧП СССР 
і Міністэрства аховы здароўя СССР аб  удзе ле 
арга нізацый Чырвонага Крыжа ў ахове здароўя су-
месна з прафсаюзнымі арганізацыямі яны ўдзе ль -
нічалі ў правядзенні грамадскага агляду са ні тар-
нага стану інтэрнатаў, працы лазняў, пральных, 
цырульняў, санпрапускнікоў. У 1950 г. пры кожным 
раёне былі створаны назіральныя камісіі. У г. Ор-
шы 720 арганізаваных назіральных брыгад абсле-
давалі 89 аб’ектаў, у тым ліку 14 інтэрнатаў, у якіх 
пражывала 2324 чал. працоўных. Камісіі выявілі 
шэраг сур’ёзных недахопаў у працы цырульняў 
г. Оршы, а цырульніцкая арцель «Светапіс», згод-
на з пастановай камісіі, была закрыта на капітальны 
рамонт [6, л. 55]. 

Прыклад у паляпшэнні быту падаваў г. Бары-
саў, які яшчэ ў 1955 г. пачаў масавы рух па ачы-
шчэнні населеных пунктаў [5, л. 55–65]. Былі пра-
ведзены конкурсы на лепшы пасёлак, дом, калгас 
і ферму, што актывізавала рух за культуру быту. 
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Як мабілізуючы фактар барацьбы за азда раў лен не 
навакольнага асяроддзя, умоў працы ў 1960-я гг. 
стаў разглядацца дзень здароўя. Вышэйузгаданнае 
пацвярджала клопат дзяржавы аб насе льніцтве, 
з’яўлялася дзейс ным фактарам у справе прыцяг-
нення грамад скай увагі да праблем фарміравання 
здаровага ладу жыцця, павышэння санітарнай 
і гігіенічнай культуры. 

У мэтах паляпшэння  ўмоў вытворчасці на ся-
ле выканкам СТЧКіЧП СССР з 1 верасня 1960 г. па 
1 студзеня 1961 г. правёў Усесаюзны агляд пра цы 
сельскіх участковых арганізацый Таварыства. 
Знач ная ўвага надавалася стану малочна-тавар-
ных ферм і зліўных пунктаў [4, c. 157]. Да гэ тага 
часу на Прэзідыумах абкамаў таксама абмяр коў-
ва ліся пытанні аб прыцягненні актыву ЧК да мера-
прые м ст ваў па папярэджанні атруч ванняў хіміка-
тамі ў сель скай гаспадарцы [7, л. 46–47]. 

Не менш увагі надавалася прамысловасці. Так, 
у адным з буйнейшых прадпрыемстваў рэспублікі, 
Мінскім аўтазаводзе, у канцы 1950- х гг. у кожным цэ-
ху быў створаны санпост. На фабрыцы Палесдруку 
(Гомель) санпасты сістэматычна вялі назіранне за 
санітарным станам цэхаў. Аднак у Баранавічах 
санактыў устанавіў, што рабочыя прамысловага 
камбіната працавалі ва ўмовах, якія не адпавядалі  
санітарным нормам. У цэхах было слабае асвят-
ленне, адсутнічалі шафы для захоўвання адзення 
[8, л. 60]. Аб непаладках паведамілі адміністрацыі 
і сумесна з ёй праблемы былі ліквідаваны.

Акрамя гэтага, актыў ТЧК на ўсіх прамысловых 
прадпрыемствах вёў работу па папярэджанні 
траўматызму, што дазваляла эканоміць рабочы 
час. Працоўнаму пры нязначнай траўме не было 
неабходнасці для накладвання павязкі ці змазван-
ня ёднай настойкай ісці ў здраўпункт: яму аказвалі 
дапамогу на месцы. Таксама эканомію давалі пра-
фі л актычныя мерапрыемствы. Абсталёўваліся 
«кут  кі здароўя» з размяшчэннем інфармацыі па 
тэх ніцы бяспекі [7, л. 47–48]. У выніку колькасць 
траўмаў на прадпрыемствах у параўнанні з папя-
рэднімі гадамі змяншалася. Калі па Гродзенскай 
вобласці вытворчы траўматызм у 1955 г. складаў 
22,5 дня праца-страт на 100 працоўных, то за 
1960 г. – толькі 7 дзён [9, л. 60]. Такім чынам, 
санітарныя пасты і дружыны можна назваць полі-
функ цыя на ль нымі фарміраваннямі, якія, у за леж-
насці ад ста но ві шча і патрэб грамадства, маглі 
ажыццяўляць як прафілактычныя, так і кантралю-
ючыя мерапрыемствы.

Значную ролю ў паляпшэнні ўмоў быту 
выконвалі грамадскія санітарныя інспектары. 
Так,  у 1964 г. па  ініцыятыве ПА «Чырвоны шлях» 
Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці 
за кароткі прамежак часу было ўпарадкавана 
7 студняў, пабудавана калектыўная лазня. Жы-
хары в. Бацунь перасталі паласкаць бялізну каля 
студняў. Праводзілася праца па агароджванні 
і азеляненні могілак, часта праводзіліся рэйды 
санітарных інспектараў па праверцы чысціні 
вуліц, двароў, кватэр, пры неабходнасці вялася 

барацьба з грызунамі і мухамі – пераносчыкамі 
інфекцыйных захворванняў [7, л. 42]. Праводзілася 
адпаведная агітацыйная і інафармацыйная праца.

У 1965 г. быў прыняты новы Статут ТЧК БССР, 
дзе былі ўведзены новыя пункты па камплектаванні 
складу народных універсітэтаў здароўя, стварэнні 
прафесіянальнага актыву, удзелу ў падрыхтоўцы 
і правядзенні дня здароўя. Актывізавалася праца 
ў жылым сектары, сярод непрацоўнага на се ль-
ніцтва і пенсіянераў. Адной з эфектыўных форм 
працы стала арганізацыя па месцы жыхарства 
«Пакояў здароўя», якія супрацоўнічалі з ТЧК. Яны 
ствараліся первічнымі арганізацыямі ЧК ЖЭК су-
месна з лячэбна-прафілактычнымі ўстановамі мік-
рараёнаў. 

Праца праводзілася таксама на чыгунцы. 
У 1965 г. па колькасным узросце членаў Тава-
рыст ваў лепшых вынікаў дасягнулі дарожныя 
камітэты беларускай чыгункі [4, л. 168]. У БССР 
атрымалі распаўсюджаннне «цягнікі здароўя», 
«культурна-бытавыя цягнікі», сутнасць працы 
якіх зводзілася да наступнага: падчас выездаў 
на лінію актывісты праводзілі лекцыі і канс уль та-
цыі, распаўсюджвалі літаратуру. На многіх чыгун-
ках працавалі «пакоі здароўя», пакоі пракату 
прад метаў па доглядзе за хворымі.

Новым напрамкам працы стала барацьба 
з алкагалізмам. З 1978 г. у адпаведнасці з рас-
працаванымі Выканкамам СТЧКіЧП і Мі ністэр-
ствам аховы здароўя СССР «Палажэннем аб гра-
мадскім наркалагічным посце» і метадычнымі 
ўказаннямі «Удзел санітарнага актыву ТЧК 
і ЧП СССР у прафілактыцы алкагалізму» была па-
шырана падрыхтоўка спецыяльнага актыву і пача-
та арганізацыя наркалагічных пунктаў на аб’ектах 
народнай гаспадаркі. Былі распрацаваны планы 
мерапрыемстваў па ўдасканаленні працы арга ні-
за цый і актыву ТЧК па барацьбе з п'янствам 
на 1985–1990 гг., якія зацвярджаліся кіраўніком 
ТЧК БССР У. І. Сёмухам і першым намеснікам мі-
ніст ра аховы здароўя БССР К. М. Анішчанкам. 
Дзейнасць у гэтым напрамку актывізавалася ў рэ-
гіё нах. Так, у пастанове пра ўдзел камітэтаў, арга-
ні зацый і актыву ТЧК Віцебскай вобласці ў бараць-
бе з п’янствам і алкагалізмам у 1985 г. чле на мі 
санітарных пастоў было выяўлена 30 % алка го-
лікаў ад колькасці ўзятых у вобласці на дыс-
пансерны ўлік [10, л. 156–159].

З мэтай актывізацыі працы ўрачы-нарколагі, 
фельчары наркакабінетаў і наркапунктаў, урачы 
і фельчары агульнапрофільных лячэбна-пра-
філактычных устаноў праводзілі падрыхтоўку ак-
тыву па 3-гадзіннай праграме. Так, у Віцебскай 
вобласці на 1 студзеня 1985 г. быў арганізаваны 
531 наркапост [10, л. 186]. Адзначым, што 
асноўная колькасць пунктаў і пастоў па бараць-
бе з п'янствам была засяроджана на буйных га-
рад скіх прамысловых прадпрыемствах. Але 
ў мно гіх арганізацыях іх дзеянні не былі скаарды-
наваны. Да таго ж па стане на май-верасень 
1985 г. зусім не была пачата праца па стварэнні 
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такіх пастоў у саўгасах і калгасах, у жылым сек-
тары, у ВНУ, ССНУ, што патрабавала тэрміновага 
вырашэння [10, л. 159]. Аднак медыкацэнтрысцкі 
падыход да вырашэння наркалагічных праблем 
прывёў да таго, што нарколагі і іх памочнікі, у тым 
ліку актывісты ТЧК і ЧП, займаліся не ўласцівымі 
ім «міліцэйскімі» функцыямі. Вышэйадзначанае 
мерапрыемства патрабавала паступовай пера-
будовы прынцыпаў працы [11, л. 28]. Аднак без 
намаганняў з боку ЧК сітуацыя была б яшчэ 
больш складанай. 

Дзейнасць ТЧК БССР адпавядала пункту 
гледжання органаў улады, якія лічылі, што па-
ляпшэнне ўмоў працы і быту было важным 
і неад’емным фактарам росту вытворчасці, 
у сувязі з чым  і патрэбна было надаваць увагу 
вырашэнню сацыяльных пытаннняў. У мэтах 
эканоміі  рэсурсаў як фінансавых, так і кадравых 
дзяржава імкнулася максімамльна поўна выка-
рыстоўваць патэнцыял грамадскіх арга ні зацый, 
у першую чаргу найбольш масавых, якой і з’яўля-
лася ТЧК. Яе моц зключалася ў распаўсюджанні 
свайго ўплыву на ўсіх прадпрыемствах як пра-
мысловых, так  і сельскагаспадарчых, а таксама 
ў невытворчым сектары. Члены санітарных 
пастоў і сандружын ТЧК былі інфармаваны пра 
праблемы на канкрэтным прадпрыемстве і ў жы-
лым сектары, што дазваляла ім праводзіць шы-
рокамаштабныя і часта паспяховыя мерапрыем-
ствы ў барацьбе з п’янствам і алкагалізмам. 

Актыўнай працай членаў ТЧК вылучаецца ка-
нец 1950-х гг. у сувязі з узмацненнем увагі дзяр-
жавы да сацыяльных пытанняў, а 1960-я гг. – 
з датэрміновым выкананнем павялічаных вытвор-
чых планаў. Вялікі ўклад унеслі Таварыствы 
ў дзяр жаўныя кампаніі 1970-х гг., калі патрабаванні 
да ўмоў працы і быту ўзраслі па прычыне неаб-
ходнасці замацоўваць ў вытворчасці дэфіцытныя 
кадры працаўнікоў. У канцы 1980-х гг. на сацы-
яльных пытаннях на вытворчасці сталі эканоміць 
з-за пераходу на самафінансаванне, акты віза ва-
лася правядзенне мерапрыемстваў па ўкараненні 
сярод насельніцтва культуры быту і здаровага 
ладу жыцця.
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Summаry

This article deals with the main activities of the Red 
Cross Society of the BSSR on enterprises and agriculture, 
on the railroad and  the residential sector to improve the 
working and living conditions at the end of 1943–1991. The 
level of production and cash savings, the public attention to 
social issues during this period only had been increased 
thanks to help of Society, including the formation of a healthy.
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И. А. Груцо, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов БГПУ 

мОскОвские трОфеи напОлеОна в вОеннОй кампании 
1812 г.: классификаЦия, типОлОгия, статус,  
иерарХия, идентификаЦия

Вклад любого народа в создание и разви-
тие цивилизации определяется его дости-

жениями в материальной и духовной сферах. 
Как правило, они воплощены в реликвиях – осо-

бо почитаемых предметах, непосредственно 
связанных с событиями, или лицами, сыгравши-
ми важную роль в истории народа, государства 
и религии. Они служат конкретным и наглядным 
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