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Sprawozdania • Reports
Muzeum Mi´dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a
i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca w Genewie
Czerwony Krzy˝ to pozarzàdowa organizacja humanitarna i spo∏eczna o zasi´gu mi´dzynarodowym. Razem
z Czerwonym Pó∏ksi´˝ycem tworzy Mi´dzynarodowy
Ruch Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca. Siedzibà Ruchu jest Genewa – rodzinne miasto za∏o˝yciela
organizacji. Tu mieÊci si´ tak˝e interesujàce Muzeum
Mi´dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego
Pó∏ksi´˝yca.
Powsta∏e w 1988 roku Muzeum przedstawia histori´ i misj´ Czerwonego Krzy˝a, ale przede wszystkim
w poruszajàcy sposób pokazuje okrucieƒstwa, które pope∏ni∏a ludzkoÊç w ostatnich dwóch wiekach. Odwiedzajàcych Muzeum witajà s∏owa Fiodora Dostojewskiego
„Wszyscy jesteÊmy wspó∏odpowiedzialni za ludzkoÊç”.
Idea koniecznoÊci ochrony ludzkiego ˝ycia i pomocy
potrzebujàcym istna∏a zawsze, we wszystkich cywilizacjach. Obrazujà to, wyeksponowane w pierwszej sali Muzeum, cytaty z Biblii oraz myÊlicieli i filozofów pochodzàcych z ró˝nych kr´gów kultury staro˝ytnej.

Ryc. 1. G∏ówne wejÊcie do Muzeum z symbolami Czerwonego Krzy˝a
i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca

Prekursorami nowo˝ytnej idei „ochrony ˝ycia przez
akty mi∏osierdzia” byli: angielska piel´gniarka i twórczyni
wspó∏czesnego piel´gniarstwa – Florence Nightingale, rosyjski chirurg – Miko∏aj Pirogow i Amerykanka – Clara
Barton. Czerwony Krzy˝ zosta∏ za∏o˝ony z inicjatywy
szwajcarskiego filantropa i finansisty Henry Dunanta
w 1863 roku. 24 czerwca 1859 roku Henry Dunant znalaz∏
si´ na pobojowisku po krwawej bitwie mi´dzy armià austriackà a wojskami w∏oskimi i francuskimi pod Solferino.
WstrzàÊni´ty widokiem 40 tysi´cy zabitych i rannych pozostawionych na polu bitwy zmobilizowa∏ miejscowà ludnoÊç do pomocy wszystkim rannym niezale˝nie od tego,
w jakiej armii s∏u˝yli. Po powrocie do Genewy Henry Dunant napisa∏ Wspomnienie o Solferino, w którym zasugerowa∏ sformu∏owanie mi´dzynarodowych zasad dotyczàcych
pomocy rannym w czasie wojen, powo∏anie specjalnej
s∏u˝by medycznej do pracy na terenie dzia∏aƒ wojennych
i zaproponowa∏, aby zarówno ranni jak i niosàcy im pomoc, byli traktowani jako osoby neutralne, nawet na polu
bitwy. Genera∏ Guillome-Henri Dufour, dziennikarz
Gustave Moynier i dwóch genewskich lekarzy – Louis
Appia i Theodore Maunoier poparli idee Henry Dunanta i wspólnie za∏o˝yli Mi´dzynarodowy Komitet w celu
niesienia pomocy rannym ˝o∏nierzom, który przekszta∏ci∏
si´ nast´pnie w Mi´dzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzy˝a.
W pierwszych salach Muzeum opowiedziana jest historia powstania organizacji, mo˝na te˝ obejrzeç film, pokazujàcy rekonstrukcj´ bitwy pod Solferino. WÊród eksponatów jest orygina∏ pierwszej Konwencji Genewskiej
z 1864 roku. Dzia∏ania Czerwonego Krzy˝a ukazuje bogata dokumentacja fotograficzna (zgromadzono ponad 15
tysi´cy zdj´ç).
Na Êcianach nast´pnych pomieszczeƒ Muzeum
umieszczone sà wstrzàsajàce dane. Wymienione sà tam –
rok po roku, poczynajàc od narodzin Czerwonego Krzy˝a
w roku 1863 – miejsca, gdzie toczy∏y si´ lub toczà obecnie
konflikty zbrojne, w których zgin´∏o wi´cej ni˝ 10 000
osób, epidemie i kl´ski ˝ywio∏owe, z powodu których ˝ycie
straci∏o wi´cej ni˝ 1 000 osób oraz towarzyszàce im dzia∏ania podejmowane przez Czerwony Krzy˝. Szczególna uwaga zosta∏a poÊwi´cona I i II wojnie Êwiatowej. Obejrzeç
mo˝na sprz´t medyczny, który by∏ w u˝yciu w czasie tych
wojen, zdj´cia dokumentujàce niesienie pomocy przez
Czerwony Krzy˝, ale te˝ filmy ukazujàce okrucieƒstwo
wojny i ofiary wÊród ˝o∏nierzy oraz ludnoÊci cywilnej. Szokujàcy jest widok rega∏ów wype∏nionych 7 milionami kart
rejestracyjnych ˝o∏nierzy bioràcych udzia∏ w I wojnie Êwia-
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Ryc. 2. Pierwsza sala Muzeum z wyeksponowanymi szeÊcioma tekstami, pochodzàcymi z ró˝nych wieków
i cywilizacji, pisanymi ró˝nym pismem, ale niosàcymi ten sam przekaz: szacunek i mi∏oÊç sà w stanie
zwyci´˝yç przemoc i nienawiÊç

towej oraz dokumentacjà dotyczàcà 2 milionów jeƒców
i wi´êniów z tego okresu. Dopiero w 1949 roku uchwalono konwencje dotyczàce traktowania jeƒców wojennych
(III Konwencja Genewska) i ochrony cywilów (IV Konwencja Genewska). Wobec powy˝szego Czerwony Krzy˝

nie móg∏ skutecznie pomagaç jeƒcom wojennym w obu
wojnach, ani w trakcie II wojny Êwiatowej dzia∏aç w obozach koncentracyjnych.
Kolejne sale przedstawiajà zadania, jakie podejmuje
i realizuje Czerwony Krzy˝ obecnie, a sà to g∏ównie: po-

Ryc. 3. Egzemplarz podpisanej przez 12 paƒstw Konwencji Genewskiej z 22 sierpnia 1864 roku, dotyczàcej
„poprawy sytuacji rannych na polu bitwy” i ustalajàcej symbol czerwonego krzy˝a na bia∏ym tle jako
emblemat chroniàcy niosàcych pomoc
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Ryc. 4. Rega∏y z kartami ewidencyjnymi ˝o∏nierzy i jeƒców I wojny Êwiatowej (pochodzàcych z 38
zwaÊnionych paƒstw)

moc w ratowaniu ludzi, którzy ucierpieli w wyniku kl´sk
˝ywio∏owych i epidemii, pomoc chorym na AIDS, bezdomnym, ofiarom min, pomoc i walka o prawa wi´êniów
i jeƒców, akcje odnajdywania zaginionych i ∏àczenia rodzin, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.
Przes∏anie Muzeum jest takie samo, jak g∏ówne idee
organizacji – ochrona ˝ycia i godnoÊci ka˝dego cz∏owieka

oraz zapobieganie i ∏agodzenie cierpieƒ muszà byç cz´Êcià
wspó∏czesnej cywilizacji.
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Ryc. 5. Jedna z sal Muzeum ukazujàca wspó∏czeÊnie prowadzone przez Czerwony Krzy˝ dzia∏ania,
np. pomoc ofiarom min làdowych

