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Джерела з історії Української
революції 1917–1921 років: кінофотодокументи
та інформаційно-довідкова література**
Висвітлюються інформаційні можливості кінофотодокументів, у яких зафіксовано найпомітніші події, постаті та урочисті акти революційної доби,
а також джерелознавча роль енциклопедичних видань, хронік, історичних та
біографічних довідників.
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Кінофотодокументи. Аудіовізуальні матеріали належать до вузького кола використовуваних джерел з історії Української революції
1917–1921 рр. З огляду на тогочасні технічні можливості йдеться лише
про фотографії та кінохроніку. Окремі відомості про склад та зміст цієї
категорії документів висвітлені в наукових публікаціях1. Створення сучасного анотованого реєстра документів архіву значно розширює інформацію про його зібрання2.
Основний масив фото- та кінодокументів з історико-революційної
тематики зосереджений у Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного. Та обставина, що архів був заснований лише на початку 1930-х рр., негативно відбилася на повноті
збирання документів, в т.ч. й доби революції.
Фотоматеріали архіву відображають насамперед масові, здебільшого знакові події Української революції. Збереглися світлини про підписання українською делегацією Брестського мирного договору у лютому
1918 р., оголошення універсалів Центральної Ради у червні і листопаді
1917 р., з нагоди обрання гетьманом П. Скоропадського у квітні 1918 р,
урочистості в Києві у зв’язку проголошенням Акту злуки УНР і ЗУНР
у січні 1919 р.3
* Пиріг Руслан Якович – доктор історичних наук, професор, головний
науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
** Закінчення. Початок див. “Архіви України”. – 2011. – № 1. – С. 108–
122; № 4. – С. 132–145; № 5. – 98–112; № 6. – 83–102.
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Зафіксовані й такі масові зібрання, як всеукраїнські з’їзди селян,
вільних козаків (1917 р.), селян-хліборобів (1918р.), українська демонстрація у Вінниці (1917 р.), мітинг селян (1918 р.) та інші4. Збереглися
фотознімки траурних заходів поховання студентів, які загинули у бою
під Крутами (1918 р.)5.
На колективних фото зображені також: група членів УЦР, перший
склад Генерального Секретаріату, М. Грушевський серед членів УЦР,
С. Петлюра з групою військових, учнів гімназії, П. Скоропадський з
німецькими та австрійськими військовими і дипломатами, Є. Петрушевич з урядовцями ЗУНР, засідання Тимчасового робітничо-селянського
уряду6.
Певну групу складають фото вояків різних формувань УНР, січових стрільців, УГА, Червоної Армії, махновців, німецько-австрійських
військ та ін.7
Відображена й діяльність українських дипломатів. Зокрема, це
фото мирних переговорів представників Гетьманату і РСФРР, української делегації на переговорах, надзвичайної дипломатичної місії УНР
в Чехословаччині та інше8.
В архіві представлені портретні фото провідних діячів доби Української революції 1917–1921 рр.: М. Грушевського, В. Винниченка,
П. Скоропадського, С. Петлюри, Є. Петрушевича, Н. Махна, М. Скрипника, Х. Раковського, Л. П’ятакова, В Антонова-Овсієнка та багатьох
інших9.
Представлена в ЦДКФФА документальна кінохроніка також відображає найпомітніші події, постаті, урочисті акти доби революції. На
відміну від статичних фотоматеріалів вона має більш варіативні можливості відтворення зафіксованої інформації. Це хроніка подій 1917 р.:
члени Центральної Ради під час восьмої сесії перед будинком Педагогічного музею; парад частин Вільного козацтва на Софіївській площі;
члени Київської ради робітничих і селянських депутатів у Маріїнському парку10.
Збірник кіносюжетів 1918 р. відображає добу Української гетьманської держави. Насамперед це перебування у Києві німецьких військ,
їх командувача фельдмаршала Г. Ейхгорна, німецьких та австро-угорських дипломатів; парад українських військ, який приймає міністр
О. Рогоза; наслідки вибуху в районі Звіринця на Печерську; чиновники
і військові на пароплаві тощо11.
Події 1919р. представлені кінофільмом, збіркою та окремими кіносюжетами, які виготовлені під егідою Всеукраїнського кінокомітету.
Кадри фіксують вступ до Києва 1-ї Української повстанської дивізії,
мітинг та військовий парад на Думській площі за участю членів РНК
УСРР Х. Раковського, М. Скрипника, Г. П’ятакова, А. Бубнова, військових В. Антонова-Овсеєнка, Ю. Щаденка, І. Лакатоша та інших12.
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Відображені першотравнева демонстрація та парад військ, який
приймає нарком М. Подвойський; перебування на Україні агітпоїздів
імені Леніна, Жертв революції, “Жовтнева революція”, участь у їх діяльності М. Калініна, Х. Раковського, Г. Петровського, О. Колонтай та
інших. Окремі сюжети стосуються роботи цукрового заводу, тренування пожежників тощо13.
Єврейським погромам 1919–1920 рр. в Україні присвячений кінофільм (французькою мовою). Він побудований на кіно- та фотоматеріалах, на яких зафіксовані наслідки єврейських погромів у Києві,
Житомирі, Єлисаветграді, Черкасах, Ржищеві, Чорнобилі, Коростені та
багатьох інших містах і містечках. Показані зруйновані будинки, пограбовані синагоги, єврейські крамниці, трупи загиблих, поховання
жертв погромів тощо14.
Фотодокументи з історико-революційної тематики зберігаються й
в інших державних архівосховищах. Проте вони не мають окремої системи обліку і знаходяться, як правило, в складі справ з документами
писемного походження. Наприклад, у ЦДАВО і ЦДАГО це матеріали
колишнього Музею визвольної боротьби України у Празі, які містять
чимало індивідуальних і групових фото провідних чи менш відомих
учасників революційних подій. Аналогічна ситуація і в державних архівах областей, де зберігаються тематичні фотоматеріали регіонального
рівня. Серед них незначна кількість оригіналів, а здебільшого копійні
примірники.
Крім архівів, фото з історії Української революції представлені і
в музейних установах. Найбільш поважну колекцію оригінальних фотодокументів зберігає Національний музей історії України (НМІУ).
Зокрема, це фотографії демонстрацій, маніфестацій, мітингів (березень-квітень 1917 р.); першої сотні січових стрільців у Києві (1918 р.);
робітників київського заводу “Арсенал” – учасників січневих подій
(1918 р.); німецьких військ у Києві (1918 р.); частин Червоної армії в
Житомирі (1919 р.), Добровольчої армії, Першої кінної армії та інші15.
Слід відзначити, що найбільш інформативні кінофотодокументи
неодноразово публікувалися як ілюстративний додаток до праць з історії Української революції 1917–1921 рр. З’явилися й спеціальні видання, в яких сконцентрований тематичний фотоматеріал16.
Інформаційно-довідкова література. Проблематика історії Української революції 1917–1921 рр. знайшла широке відображення в енциклопедичній, довідковій, бібліографічній літературі, хроніках подій.
Енциклопедичні видання радянської доби присвятили чимало статей подіям і персоналіям Жовтневої революції і громадянської війни в
Україні. Попри політичну заангажованість вони залишаються суттєвим
джерелом ретроспективної історичної інформації17. Важливі, а часто й
рідкісні відомості містить й таке унікальне видання, як “Енциклопедія
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українознавства”, створена багаторічними зусиллями науковців української діаспори18.
Активна науково-дослідницька праця сучасних учених України,
розширення джерельної бази, заповнення “білих плям” вітчизняної історії, вироблення нових теоретико-методологічних підходів дозволили
розпочати реалізацію фундаментального наукового проекту “Енциклопедія історії України”. У цьому виданні досить повно представлені нові
напрацювання з історії Української революції 1917–1921 рр.: форми
державності, визначні події та постаті19. Безперечно, в пригоді історикам стануть й енциклопедичні видання соціогуманітарної тематики, зокрема юридичної та політологічної20.
За роки незалежності активізувалася робота з підготовки довідників
з історії України21. Важливе місце серед них займають й інформаційні
видання біографічного характеру. Частина з них присвячена спеціально
персоналіям доби Української революції22.
Досить інформативним джерелом дослідження історії Української
революції є систематизовані хроніки подій. Їх видання практикувалося
у радянські часи. Зокрема, Київським Істпартом була підготовлена ґрунтовна книга “1917 год на Киевщине. Хроника событий”, яка містила
перелік найважливіших подій Жовтневої революції та громадянської війни в регіоні. Прикметно, що видання мало іменний, предметно-систематичний покажчики та бібліографію23. У кінці 1960-х рр. вийшла хроніка революційних подій в Криму24. А упродовж 1970–1980-х рр. було
здійснено випуск двотомної хроніки найважливіших історико-партійних
і революційних подій25. В умовах державної незалежності виникла потреба у новітніх хронологічних довідниках з історії України. Головним
чином вони видавалися у першій половині 1990-х рр., до певної міри
компенсуючи відсутність сучасних підручників з історії України26.
За останнє десятиліття колектив науковців Інституту історії України, базуючись на новітніх історіографічних та джерелознавчих напрацюваннях, реалізував унікальний за масштабами і амбіційний за
задумом проект науково-довідкового характеру “Україна: хроніка ХХ
століття”. Доба Української революції репрезентована трьома книгами,
присвяченими 1918, 1919 і 1920 рокам27. У цьому виданні використане
широке коло джерел: архівні, археографічні, пресові, мемуарні, інформаційно-довідкові та інші.
Сучасні історичні хроніки революційних подій в окремих регіонах
є рідкістю. Тому слід особливо відзначити книгу “Севастополь: хроника революций и гражданской войны (1917–1920 годов)”. На базі широкого кола різноманітних історичних джерел відтворюється складний
перебіг політичних, військових подій, повсякденного життя міста і бази
Чорноморського флоту28.
Для сучасних істориків надзвичайно цінним і корисним є й масштабне науково-бібліографічне видання “Українська революція і держав-
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ність (1917–1920)”. Це перша спроба подати бібліографічними засобами найповніший тематичний доробок: книги, брошури, статті, рецензії,
матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, депоновані
рукописи. Книга є надійним орієнтиром науковців у широкому полі
тематичної історіографічної та джерелознавчої інформації29.
Таким чином, дослідження одного з важливих і складних періодів
новітньої вітчизняної історії – Української революції 1917–1921 років
мають широку і різноманітну джерельну базу. Вона репрезентована архівними документами, опублікованими матеріалами, періодичною пресою, мемуарами, епістолярієм, кінофотодокументами. Проте сучасний
науковець при їх використанні зустрічається з певними труднощами:
неповнота фондів, розпорошеність документальних комплексів, некомплектність газетної періодики, природний суб`єктивізм матеріалів
особового походження, архаїчний інструментарій доступу до джерел.
Все це вимагає від дослідника ґрунтовної джерелознавчої підготовки,
володіння методикою опрацювання різних видів джерел, застосування
джерелознавчої критики тощо.
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Освещаются информационные возможности кинофотодокументов, в кото
рых зафиксированы самые заметные события, фигуры и торжественные акты
революционной эпохи, а также источниковедческая роль энциклопедических
изданий, хроник, исторических и биографических справочников.
Ключевые слова: фотография; кинофильм; энциклопедия; хроника собы
тий; справочник по истории; справочник биографический.
There is highlighted the informational potential of film and photo documents,
that fixed the important events, persons and ceremonial acts of Revolution period
as well as the role of encyclopedias, chronics, historical and biographical reference
books as the sources of studying.
Keywords: the photos; the film; the encyclopedia; the chronics of events; the
historical reference book; the biographical reference book.

