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Вступне слово
Гордій Семенович Пшеничний без перебільшення є знаковою постаттю у вітчизняному архівному просторі другої половини ХХ століття. Чи то так зійшлися зірки, чи спрацювала
формула «професія, яка тебе обирає», та понад п’ятдесят років
його життя (від 1943 року до останніх днів) були пов’язані з
Центральним державним кінофотофоноархівом України. Відновлена ще в роки нещадної Другої світової війни виплекана
і випестувана багаторічним талановитим керманичем Пшеничним, ця інституція вже давно стала найбільшим національним
осередком аудіовізуальної спадщини, спроможним не лише
миттєво надати вичерпну інформацію, а вивергнути лавину архівних джерел, які слугують ключем до розуміння й поглиблення найрізноманітніших і найнесподіваніших сфер і напрямів
людської життєдіяльності.
Здається, архів для нього був основним і, власне, єдиним
предметом думання і почування, таким собі космосом, постійним джерелом вибуху творчості й неспокою, які вмістили так
багато: звичайні людські радості й незгоди, перемоги й поразки,
відданість справі й відчай від неможливості повною мірою втілити вимріяне.
Ким би став Гордій Семенович – фотографом, педагогом
чи політиком, якби не війна, не архів, не Україна? Впевнені в
одному – хай як могла скластися доля, та ім’я Пшеничного не
згубилося б у часі.
Дивовижна здатність цієї людини наповнювати своє життя
до межі, бути учасником найцікавіших подій, бачити сенс буття
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в постійному пошуку, в нестримному прагненні до освоєння нових рубежів притягувала до нього людей, немов магнітом. Він
же, постійно зайнятий, поглинутий справами, був до них уважним, хоча й без «надмірностей» (ні з ким не був запанібрата),
ненавмисно, невимушено «ловив» серця яскравих, неординарних особистостей, гуртував навколо себе колектив однодумців,
які додавали йому сил і певності йти далі у своїй професії.
Гордій Пшеничний належить до особистостей, які визначають у професії і житті найвищі стандарти. Тому збереження
пам’яті про цю людину, осмислення її творчої спадщини й життєвого шляху є не просто даниною поваги, але й суттєвим фактором самозбереження професійної спільноти архівістів.
Тим-то такою природною видалася ідея про підготовку
збірника на пошану Гордія Пшеничного задля відтворення його
цілісного і реального образу через спогади тих, кому довелося
жити і працювати поряд з ним, огляд творчої спадщини, розкриття різнонаправленості й розмаїття професійних інтересів
та, безперечно, поціновування його внеску в розбудову архівної
справи в Україні.
Збірник «Професія, яка тебе обирає», упорядкований творчим колективом працівників Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, побудовано за
класичною схемою, і, на нашу думку, цілком може стати продовженням серійного видання «Історія архівної справи: спогади,
дослідження, джерела».
Матеріали згруповано у п’ять розділів. Перший розділ відкриває біографічний нарис Олени Базанової, учениці та колеги
Гордія Пшеничного. Опублікована в 1998 році, ця праця стала
першою спробою осмислення його місця в українській архівістиці. Своєрідним продовженням рецепції можна вважати розвідку Тетяни Ємельянової, в якій розкрито пріоритети різнобічної діяльності відомого організатора архівної справи, висвітлено його вагомий внесок у повернення в Україну цінних архівних
документів і музейних експонатів, вивезених за межі країни нацистами в роки війни, та у справу плідної взаємодії очолюваного ним архіву з установами – джерелами комплектування.
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У другому опубліковано вісім дописів колег, соратників,
учнів та рідних Гордія Пшеничного, які спробували відновити
переживання та події минулого, позначеного знайомством з істориком-архівістом. Серед них вирізняються спогади сина, Володимира Пшеничного. Вони містять інформацію, яку біограф
не знайде в жодному архіві чи друкованому виданні, а без неї
портрет «легендарного Пшеничного» був би неповним.
У третьому подано близько сорока документів (із фондів
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного), які дають уявлення
про творчі ініціативи і проекти талановитого архівіста, педагога, винахідника й блискучого організатора архівної справи.
Більшість задуманого Гордію Пшеничному вдалося реалізувати
саме як очільникові архіву.
Наступний (четвертий) розділ ознайомлює із текстами наукових статей та виступів з архівознавчої проблематики, вперше
зведених разом за хронологією публікацій. Вони й формують
загальне враження про дослідницький обшир відомого архівіста.
П’ятий – бібліографічний – присвячений життю й діяльності Гордія Пшеничного, містить до того ж відомості про його
участь у наукових заходах: конференціях, семінарах тощо.
Наприкінці збірника наводяться прізвища, імена авторів та
відомості про них на час написання статей.
Колектив архіву, редколегія та упорядники висловлюють
щиру подяку авторам спогадів про Гордія Пшеничного.
Сподіваємося, що збірник прислужиться дослідникам архівної справи й стимулюватиме інтерес до цієї непересічної
людини, розширить коло осіб, заанґажованих у біографічних
студіях.
Ніна Топішко, Тетяна Ємельянова

БІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ

Олена Базанова

ЦДКФФА України: події і люди
Пам’яті
Гордія Семеновича Пшеничного присвячується
Історія Центрального державного кінофотофоноархіву
України повоєнного часу тісно пов’язана з ім’ям його творця
й незмінного, протягом 35-ти років, директора, з ім’ям людини, для якої архів був дітищем, неподільною любов’ю, станом
душі...
Архіву він віддав себе сповна: невгамовний характер, безкорисливість, працьовитість, високі моральні принципи, винахідливий розум, добре серце.
Гордій Семенович Пшеничний... В архіві він працював 50
років і неповних 3 місяці – з 1 грудня 1943 року, коли діяльність
архіву було відновлено після визволення Києва від гітлерівських окупантів, і до часу своєї наглої смерті – 23 лютого 1994
року. І згадувати про архів і не говорити про Г. С. Пшеничного
неможливо. Це – одне ціле. І навіть зараз, коли його вже немає з
нами, ми повсякчас подумки звертаємося до нього.
1943-го, ще воєнного року, коли постало питання про призначення директора кінофотофоноархіву, міркувати довго керівництву, мабуть, не довелося. Звичайно, він – молодий, енергійний, натхненний технік-лейтенант Г. С. Пшеничний.
Захоплення фотографією й технікою зробило його професіональним керівником цієї специфічної установи архівної системи. Лише він, ніхто інший (неправда, що незамінних людей
немає), спромігся перетворити невелику установу з 12-ма штатними одиницями на одне з найбільших у колишньому СРСР
сховищ спеціальної документації.
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Вперше я побачила Гордія Семеновича 1948 р., коли ми,
студенти архівного відділення істфаку КДУ ім. Т. Г. Шевченка,
прийшли на екскурсію до ЦФФКА. Директор архіву демонстрував нам шафи для фотонегативів і каталогів, зроблені за його
проектом, якими він дуже пишався. Вони й зараз вірно служать
архіву. А потім нам показали трофейний німецький фільм –
«Пани та слуги». Гордій Семенович власноручно крутив його
на трофейній кіноустановці, супроводжуючи показ особистим
коментарем... Це було захоплююче!
Мої спогади про архів, як очевидця, починаються з травня
1953-го, коли я перейшла до архіву на посаду начальника фотовідділу із ЦДІА УРСР. Та багато знаю про його становлення й
діяльність з документів діловодства, розповідей самого Гордія
Семеновича.
Наприкінці 40-х, у 50-ті роки провадилася інтенсивна робота зі збирання кіно-, фото-, фонодокументів, створення документальної бази архіву. Це було суперзавдання. Вирішити
його було нелегко. Під час окупації Києва більшість документів
архіву пограбували або знищили, переважну частину фотонегативів німці вивезли за межі нашої країни. Було втрачено також
кінофільми, що знаходилися на студіях і не встигли потрапити
до архіву. Отже, розпочинати доводилося з нуля. 1948 р. міністр
внутрішніх справ УРСР*, генерал-лейтенант Т. А. Строкач у
листі до заступника міністра внутрішніх справ СРСР генераллейтенанта Ряснова зазначав: «Архівом проводиться велика робота з поповнення втрачених документів, у зв’язку з цим прошу
дати вказівку ГАУ МВС СРСР про передачу з ЦДАКФФД СРСР
кінофотофонодокументів – оригіналів української тематики
або, в крайньому разі, копій їх ЦДАКФФД УРСР».
Зрештою архіву вдалося таки одержати з Москви від Центрального державного архіву кінофотофонодокументів СРСР
оригінали 126-ти номерів кіножурналу «Радянська Україна» виробництва Укркінохроніки за 1938–1941 рр. і декілька документальних фільмів. Ці кінодокументи, ймовірно, було відправлено
свого часу з Києва до Москви на тиражування. У них – хроніка
мирного життя. Наприклад, у чотирьох довоєнним журналах
«Радянська Україна» (№№ 24, 28, 35, 37 за березень, квітень,

12

травень 1941 р.) ще нібито ніщо не віщує трагедії. Павло Тичина читає друзям свої нові вірші, Ілля Еренбург зустрічається
з українськими письменниками, редколегія журналу «Перець»
готує перший номер журналу і т.д. Водночас вміщено сюжети
про тактичні заняття осоавіахімівців під назвою «Бій за місто»,
«Бій під Кедовою горою». (До чого ж ми готувалися – до оборони чи до нападу?) Останнім перед війною парадом у Києві
командує генерал-лейтенант М. П. Кирпонос (фільм «Перше
Травня», 1941 р.). На трибуні – М. О. Бурмістренко. Вони загинуть через 5 місяців у важких боях за Київ. Мабуть, надходження цих кінодокументів поклало початок, як зараз прийнято
говорити, поверненню в Україну культурних цінностей.
У 1956 р. за розпорядженням союзного главку з ЦДАКФФД
СРСР нам передали кіножурнали й фільми виробництва кінофабрики ВУФКУ та Українфільму за 1923–1931 рр. у кількості 345 одиниць зберігання. Це було справжнє багатство! Архів
поповнився оригіналами кінострічок, на яких зафіксовано найважливіші історичні події й найвидатніші люди надзвичайно
важливого для України періоду. На них знайшли відбиття індустріалізація промисловості, будівництво таких гігантів, як
Дніпрогес, ХТЗ, бурхливий розвиток соцзмагання, суцільна
примусова колективізація в сільському господарстві, розкуркулювання, політичні репресії щодо української інтелігенції, звинуваченої в «українському буржуазному націоналізмі». Зараз ці
документи активно використовуються творчими працівниками
кіно і телебачення.
У ці роки ми копіювали багато кіно- й фонодокументів
української тематики в архівах і музеях Москви й Ленінграда,
в ЦДАКФФД СРСР. З цією метою нам спеціально виділяли кошти.
Архівна служба в СРСР з 1938 по 1960 рр. перебувала у віданні МВС. І у результаті архів збагатився копіями ряду безцінних
фільмів, зокрема одного із засновників документального кіно
Дзиги Вертова «Одиннадцатый» (1928), «Симфония Донбасса»
(1930), «Небывалый поход» (1931), талановитого українського
режисера М. Левкова «Конец Пекина» (1935), «Алексей Стаханов» (1936), цікавими стрічками, створеними 1940 р., – «Бу-
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ковина – земля украинская» (реж. Ю. Солнцева), «Жемчужина
Карпат» (реж. М. Шапсай), «Советский Львов» (реж. Я. Авдєєнко) та ін. До архіву надійшли й фільми, що відбивають події Великої Вітчизняної війни: «Битва за Радянську Україну» (1943),
«Перемога на Правобережній Україні» (1944) – режисером обох
фільмів є О. Довженко; «Крымская конференция» (1942), «Берлинская конференция» (1945), «Суд народов» (1946), а також
десятки тисяч метрів кінолітопису про визволення українських
міст і сіл.
Ми одержали десятки тисяч копій фотодокументів різноманітної тематики, що стосуються історії України. Для відбору
документів і оформлення замовлень працівників архіву відряджали до м. Красногорська Московської області, до ЦДАКФФД
СРСР. Слід віддати належне його працівникам, їх доброзичливості і допомозі. Щоправда, одного разу директор архіву
М. Мишко, одержавши наше чергове замовлення, зауважив:
«Чи не створює Г. Пшеничний філіал нашого архіву на Україні?» Уже в той час основними джерелами комплектування архіву були державні, відомчі, любительські кіностудії, комітети
телебачення та радіомовлення, редакції газет – від центральних
до районних, міських, відомчих багатотиражок, фотолабораторії заводів, шахт, інститутів, клубів, музеїв і т. ін., а також приватні особи. Здавалося, ми прагнемо осягнути неосяжне. І ми
їздили по всій Україні, пояснювали, доводили, просили, вимагали. Вчили на місцях, як потрібно зберігати цінні в історичному
відношенні кіно-, фото-, фонодокументи, здійснювали розробку
методичок, форм обліку, зразків карток, конвертів і т.д.
Тривалий час ЦДАКФФД УРСР лишався єдиним сховищем,
де зосереджувалася кінофотофонопродукція з усієї республіки.
Лише на початку 1960-х років функції контролю за станом обліку й зберігання фотодокументів у відомчих архівах областей
було передано архівним відділам облвиконкомів. Пізніше Архівне управління при Раді Міністрів УРСР за нашою ініціативою прийняло рішення про організацію зберігання також кінофонодокументів обласних телерадіокомітетів та інших установ
в облдержархівах. Ці заходи були новим, прогресивним кроком
у розвитку архівної справи в Україні.

14

Не все відбувалося так, як хотілося б. Опір з боку відомств
мав місце, і, мабуть, у столиці він був більш відчутним, ніж у
областях. На кіностудіях Києва було важко домогтися порядку
з обліком і забезпеченням збереженості кінодокументів. Умови
зберігання бажали кращого, здійснювався масовий друк позитивних копій для широкого прокату з негативів, була нагальна
потреба в їх реставрації. З готової продукції вирізали окремі
плани й цілі сюжети для використання в інших фільмах, були
відсутніми монтажні листи, описи зйомок, акти технічного стану. Скільки було потрібно терплячості й наполегливості з нашого боку! З місяця в місяць, з року в рік ми перевіряли, складали
акти, нагадували, скаржилися, навіть погрожували. Однак зрушити стіну байдужості окремий керівних осіб Української студії хронікально-документальних фільмів, яка переважно створювала документальне кіно, нам не вдавалося.
1956 р. начальник Архівного управління МВС УРСР
С. Д. Пількевич направив прокурору республіки наші висновки
(на 10 аркушах) про незадовільну підготовку кінодокументів
Укркінохроніки до передавання на державне зберігання і просив порушити кримінальну справу щодо осіб, винних у втраті
документів. У своєму поясненні на ім’я міністра культури Р. Бабійчука тодішнє керівництво студії звинуватило архів «у незнанні технології виробництва і монтажу кінофільмів», доводило,
що «...окремі плани не пропали безслідно, а є нічим іншим, як
художнім прийомом... і називається затемненням, який застосовується з дня народження кінематографу...».
Зрештою по міністерству культури було видано наказ від
11 квітня 1957 р. № 240, де все було розставлено по своїх місцях. Відтоді студія відмовилася від таких «художніх прийомів».
Ми, звичайно, знали авторів цих «наукових» пояснень, але сьогодні, мабуть, не варто називати їх імен.
Водночас у 1960-ті рр. окреслилася тенденція зберігати
фільми республіканських студій, що вийшли на союзний екран,
в ЦДАКФФД СРСР. З’явився навіть офіційний термін: «кінодокументи загальносоюзного значення». Протягом багатьох років
ми категорично заперечували проти такої постановки питання,
доводили, що всі документальні фільми мають надходити до
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державних архівів тієї республіки, де їх створено. Інше протирічить незмінному принципу – архівний фонд поділу на частини не підлягає і має зберігатися в одному державному архіві. На
жаль, це був голос волаючого в пустелі. З 1964 р. положения про
кінодокументи загальносоюзного значення увійшло до «Инструкции о передаче кинодокументов на государственное хранение» (Москва), а надалі у 1980 р., було закріплене в «Основных
правилах работы государственных архивов с КФФД» (Москва).
Це шкідливе, на наш погляд, рішення стало причиною того, що
до архіву не надійшли фільми Укркінохроніки «Живи, Украина» (1961), «Земля Донецкая – море житейское» (1961), «Сто
дней за океаном» (1966), «По Дунаю и Черному морю» (1966),
«Утро республики» (1983), «Тревожное небо Испании» (1984)
та ін. Фільмів, створених на студії Київнаукфільм, не надійшло
до нас значної більше.
Певні труднощі виникали і в комплектуванні архіву фотодокументами. Фотокореспонденти центральних та обласних
газет вважали фотонегативи своєю власністю, часто тримали
їх удома, не погоджувалися передавати архіву, посилаючись на
авторське право. Водночас ми були переконані (я і зараз так вважаю), що передавання фотонегативів на державне зберігання не
позбавляє автора авторських прав. Заради розв’язання цієї проблеми ми змушені були вживати крайніх заходів – скаржитися,
апелювати до вищих партійних органів – ЦК КП України і обкомів. Це впливало! Зрештою, деякі фотокореспонденти знайшли
вихід із цієї ситуації і почали робити так, щоб і свій архів поповнювати, і задовольняти вимоги державного архіву (як кажуть,
щоб і кози були ситі, і сіно – цілим). Цього і вдалося домогтися
завдяки технічним можливостям дублювання кадрів при фотозйомках.
У приватних архівах колишніх воєнних фотокореспондентів
зберігався неоціненний фотолітопис Великої Вітчизняної війни
(розлучатися з яким вони, звичайно, не хотіли). І тільки у 80-90ті роки багато фотоколекцій із приватних архівів знайшли свій
прихисток у сховищах Центрального державного кінофотофоноархіву України. У цей час було одержано десятки тисяч фотонегативів із особистих архівів колишніх воєнних журналістів:
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фотокореспондента газети «За честь Родины» 1-го Українського
фронту В. П. Юдіна, фронтового кінооператора, заслуженого
діяча мистецтв України В. І. Орлянкіна, фронтового фотокореспондента, протягом багатьох років фотокореспондента газети
«Правда Украины» К. І. Лішка, фронтового фотокореспондента М. А. Мельника, відомих фотокореспондентів українських
центральних газет і журналів Б. Д. Градова, І. М. Хижняка,
Б. А. Бабановоі та ін. Перед від’їздом на постійне проживання
до США в 1994 р. нам передав свій воєнний і повоєнний архіви (а це сотні тисяч фотонегативів) відомий фронтовий і партизанський фотокореспондент, заслужений журналіст України,
лауреат державної премії ім. Т. Г. Шевченка Яків Борисович
Давидзон. А нещодавно з-за кордону надійшла сумна звістка:
Я. Б. Давидзон – чудова людина, легенда і класик української
фотопубліцистики – пішов із життя.
Забезпечення збереженості кіно-, фото-, фонодокументів
на плівкових носіях має свої особливості. Слід врахувати до
того ж, що в 1940-1950-ті рр. усі кінодокументи мали горючу
вибухонебезпечну основу, зберігати їх було необхідно в спеціальних умовах, якнайдалі від жилих будинків. Кіносховище
знаходилося досить далеко від архіву. Спочатку ми орендували
бокси на Київській студії художніх фільмів ім. О. П. Довженка,
пізніше, у 60-ті рр., було зведено спеціальне кіносховище по
вул. Солом’янській, 24, де в той час ще не було головного корпусу центральних архівів, а тим більше – будинку нашого архіву.
Коли з’явився наказ, що забороняв зберігання горючої плівки в
межах міста, нам довелося вивезти частину негативів до боксів
Вінницького обласного кінопрокату, які знаходилися в лісі. Все
це створювало чималі незручності, адже необхідно було проводити науково-технічну обробку документів, їх реставрацію,
видачу в тимчасове користування та ін. Добре, що в той час за
архівом було закріплено машину, а обов’язки водія виконував...
сам Г. С. Пшеничний.
Про специфіку роботи з КФФД Гордій Семенович, не втомлюючись, говорив на всіх зборах, нарадах, конференціях, писав
у статтях, доповідних записках і т. ін. Його виступи завжди були
запальними, він не користувався жодними записами, ніби нама-
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гаючись таким чином переконати слухачів у своїй правоті. Його
мова завжди була колоритною, а виступи – викликали інтерес
аудиторії. Найчастіше Г. С. Пшеничний говорив, звичайно, про
специфіку нашої праці. А вона дійсно існує. Кіноплівка та магнітна стрічка за найсприятливіших умов мала невеликий, приблизно 25-річний, термін зберігання; у нас же фільми й фотонегативи на плівці зберігалися і за 1920–1940-ві рр., а негативиоригінали на склі – навіть за 90-ті рр. XIX ст. Отже, була потреба
в спеціальному обладнанні, лабораторіях, спеціалістах, коштах.
У Москві тоді вже діяв Всесоюзний науково-дослідний кінофотоінститут (НДКФІ), що працював над проблемами розвитку і вдосконалення техніки та технології професійної кінематографії, у тому числі обробки і випробування кіноплівок,
реставрації та зберігання фільмів. Ми нерідко зверталися туди
за допомогою і порадою, користувалися їх рекомендаціями та
розробками. Працівники інституту подеколи приїздили до нас
самі, читали лекції.
1975 р. здійснилася наша заповітна мрія – ми переїхали до
нового триповерхового будинку загальною площею 3265 кв. м,
що було спеціально зведене для архіву, з автоматичною системою кондиціонування повітря. У новому приміщенні було обладнано 7 кіносховищ для зберігання 50 тис. коробок кінодокументів, 3 сховища, розрахованих на зберігання 20 млн. фотонегативів та 3 спеціальні сховища фонодокументів, розраховані
на зберігання 100 тис. коробок магнітних та інших звукозаписів.
Архів мав відтепер окремі, добре оснащені кіно-, фото-,
фонолабораторії для профілактичної обробки та реставрації документів, їх копіювання, кінозал на 60 місць, читальний зал для
користувачів, методичний кабінет, просторі світлі робочі кімнати, холи для розміщення фотовиставок тощо. З великим ентузіазмом усі працівники – і наукові, і технічні – мили, чистили,
шкребли, наводили красу в новому приміщенні. Замість кількох
кімнат у головному корпусі та частини гаража ми одержали тепер справжній палац, де змогли навіть надати притулок одному
з відділів іншого архіву.
Кіносховища у новій споруді були обладнані (вперше у світовій практиці!) спеціальними металевими стелажами унікаль-
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ної конструкції, які винайшов Г. С. Пшеничний. Ці стелажі забезпечують відокремлене зберігання кожної коробки фільмів,
якнайраціональніше використання корисної площі. І, до того ж,
вони значно полегшують працю охоронців фондів, переважно
жінок, при видаванні й підкладанні важких коробок.
Відомо, що винахіднику легше винайти, аніж засвідчити авторство. У цьому зв’язку доречно згадати одну надзвичайно цікаву, майже детективну, історію. Гордій Семенович надзвичайно довго, буквально роками, тягнув з оформленням документації на винахід, нам доводилося навіть підштовхувати його.
Нарешті все було готово, від імені архіву документи надіслали
до Москви, до Державного комітету СРСР у справах винаходів
та відкриттів. Але через деякий час повернули їх для уточнення
якихось незначних деталей. Гордій Семенович знову затягнув
із відповіддю. Коли ж ми направили документи повторно, нам
повідомили, що документація на винахід подібних стелажів вже
надійшла раніше з Грузії від якогось науково-дослідного інституту. Все це справило ефект бомби, що розірвалася. Усе ж таки
ми зрозуміли, чим це спричинено. Свого часу до нас приїздив
начальник науково-технічного відділу Головархіву СРСР Єльський, обіцяв допомогу й сприяння в оформленні винаходу. От і
допоміг! Як директор архіву, я відразу ж виїхала до Москви, до
Держкомітету по винаходах. На щастя, там все зрозуміли; питання було вирішене на нашу користь. Авторське свідоцтво за
№ 1082386 від 27 травня 1981 р. на винахід «Стеллаж Пшеничного для хранения предметов» одержав його справжній автор.
Пізніше, 1984 р., Г. С. Пшеничний одержав Золоту медаль
ВДНГ СРСР за розробку спеціалізованого стелажа для зберігання документів, що забезпечує оптимальні умови зберігання документів та скорочує працевитрати. Сьогодні «стелаж Пшеничного» встановлено у багатьох фільмосховищах України, Росії (в
тому числі і РДАКФД), інших країн.
Значна увага в роботі архіву від початку його існування приділялася проблемі створення науково-довідкового апарату, який
би забезпечував найкращі умови для всебічного використання
кіно-, фото-, фонодокументів. І це цілком зрозуміло. Специфіка організації їх обліку в описах за принципом безперервного
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запису в міру надходження виключає можливість пошуку інформації без застосування каталогів. Саме тому в архіві майже
водночас здійснюються і облік, і каталогізація всіх документів,
що надходять; проведено стовідсоткову (і це не перебільшення)
каталогізацію документів.
Наприкінці 1960-х рр. співробітниками архіву було підготовлено й видано Анотований каталог кіножурналів і документальних фільмів українських студій за 1923–1941 рр. під назвою
«Кинолетопись» (К., 1969). Робота над виданням коштувала великих зусиль. По-перше, ми не мали досвіду такої роботи, не
існувало, по суті, аналогів. Щоправда, суттєву допомогу нам надав завідувач видавничого відділу Архівного управління УРСР,
кандидат історичних наук Іван Лукич Бутич, за що щиро йому
вдячні. І от, коли вже було, як кажуть, що покласти на стіл, виявилося: наша праця не передбачена видавничим планом Управління. Ми були в розпачі. Вирішили з Гордієм Семеновичем, на
той час директором архіву, іти до відділу науки ЦК КП України.
Свята наївність! По дорозі зустріли І. Л. Бутича. Він упевнено
зауважив: «Даремно». Ніби у воду дивився. Зустріли нас, м’яко
кажучи, прохолодно. Запропонували (як на сміх) віддрукувати
на друкарській машинці чотири примірники та й досить (лише
для кого?). Всупереч цьому у 1969 р. «Кинолетопись» таки було
видано. І ось уже впродовж багатьох років цей довідник використовують кіномитці не лише в Україні, а й за її межами. До
речі, передбачаючи це, видали його російською мовою. Надалі
ми підготували анотований каталог «Кинолетопись. Украинская
ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–
1945 гг.» (К., 1975). А нині, у 1990-х рр., майже всі кінодокументи архіву включено за хронологією до анотованих каталогів, які
підготовлено до друку.
Неправильним було б не згадати й про використання аудіовізуальних скарбів архіву. Саме цей напрям його діяльності
спричинив наше знайомство й спілкування із багатьма цікавими людьми – відомими діячами в галузі музичного й театрального мистецтва, літератури. Так, десь у 1950-ті рр. до архіву
завітав як користувач соліст Київського театру опери і балету
ім. Т. Г. Шевченка, народний артист СРСР Михайло Степанович
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Гришко. Його цікавили грамзаписи Федора Шаляпіна. Саме так
були започатковані теплі, дружні стосунки відомого українського співака з Гордієм Семеновичем Пшеничним. А ми завдяки
цьому мали приємність багато разів чути лірико-драматичний
баритон неперевершеного українського виконавця арій, романсів, народних пісень. Михайло Гришко охоче співав перед архівістами на влаштовуваних нами святкових вечорах. Неодноразово митець повідомляв нам про транслювання своїх виступів
по радіо, а потім цікавився справленим враженням. Одного разу
він запросив нас (Гордія Семеновича, мене і ще кількох співробітників архіву) на прем’єру опери К. Данькевича «Богдан
Хмельницький» у новому варіанті. З п’ятого ряду партеру ми
захоплено слідкували за грою актора в ролі славетного гетьмана. Як відомо, М. Гришко за створення цього образу був нагороджений орденом Леніна.
Другом Гордія Семеновича і користувачем фонодокументів архіву був і український композитор Климентій Домінчен.
Значною подією стали виступи перед архівістами талановитого українського письменника Олеся Гончара, а також російського письменника Іраклія Андронникова з його усними оповіданнями.
У 1964 р. до архіву завітала група акторів Київського російського драматичного театру ім. Лесі Українки. Серед них були
заслужені артисти УРСР (згодом – народні артисти України)
Анатолій Решетніков і Микола Рушковський. Актори переглядали в архіві кінострічки німецької хроніки, готуючися до спектаклю за драмою Вадима Собка «Киевская тетрадь». Микола
Рушковський прослуховував також у архіві виступи І. В. Сталіна – вивчав його голос та інтонацію (він виконував роль Сталіна
у спектаклі за п’єсою Любомира Дмитерка «Генерал Ватутін»).
Документами архіву нерідко користувалися й відомі киномитці – сценаристи й режисери, у тому числі заслужені діячі мистецтв В. М. Кузнецов, А. В. Федоров, О. Ф. Швачко, В. М. Шевченко. На жаль, останній із них, який здійснював зйомки на
Чорнобильській АЕС у перші ж дні після аварії, невдовзі по
тому пішов із життя.
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Запам’яталася й наша зустріч із російським письменником
К. М. Симоновим, яка відбулася в Москві 1973 р., під час Всесоюзного семінару з питань; роботи архівістів з кіно-, фото-,
фонодокументами. Костянтин Михайлович у своєму виступі,
говорячи про збирання історичних фотографій, кінострічок,
звукозаписів, порушив тему “зникаючих об’єктів”, тобто нагадав про увагу до людей, голоси яких слід поспішити записати й зберегти. Іноді важливо не те, про що людина говорить,
наголосив письменник, а як вона говорить. Він запропонував,
зокрема, створити всесоюзну картотеку воєнних фотокореспондентів, взяти на облік усі фотодокументи воєнної тематики, що
відклалися в архівних установах країни та приватних колекціях. Висвітлювати діяльність архіву без згадки про людей, які
працюють у ньому, – неправильно й несправедливо. Девіз «кадри вирішують усе» є актуальним, на мій погляд, і сьогодні.
Збільшення документальної бази архіву вплинуло і на зростання кількості наших працівників. До війни Центральний фотокіноархів знаходився в одному з корпусів Києво-Печерського
історико-культурного заповідника (Музейне містечко), в ньому
зберігалися 105330 негативів та 9655 позитивів фотодокументів, 51 тис. м плівки кінодокументів. Штат архіву складали 13
працівників. Як уже згадувалося, відступаючи з Києва, фашисти вивезли більшу частину фотонегативів на склі. Ми одержали
їх із Дрездена і Відня уже в 1946–1947 рр. (та й то не повністю).
Заново створений наприкінці 1943 р. кінофотоархів власного приміщення не мав і розміщувався в будинку Центрального
державного історичного архіву по вул. Володимирській, 22-а,
де займав 13 кімнат. У кінці 40-х–50-ті рр. персонал архіву дорівнював 10–12 особам, у 1965 р. – 22, а у 1980 р. у новому
приміщенні архіву працювали вже 85 співробітників. У цей час
тут зберігалося вже більш як 250 тис. фотонегативів на склі й
плівці, 36 тис. одиниць зберігання кінодокументів, 13 тис. фонодокументів на магнітній стрічці, 5 тис. грамзаписів.
Звичайно, архів завжди мав певні труднощі з добором кваліфікованих наукових та науково-технічних кадрів, фахівців у
галузі роботи з кіно-, фото-, фонодокументами. Цьому не вчили
в жодному навчальному закладі, а лише 1976 р. на історичному
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факультеті Київського університету на кафедрі архівознавства
було введено спецкурс «Кінофотофоноархіви». Підвищення
кваліфікації працівників архіву завжди відзначалося різноманіттям. Однією з форм такої роботи був щорічний курс лекцій,
що супроводжувався практичними заняттями за спеціальним
планом, із залученням лекторів – фахівців кіностудій, радіокомітету, НДКФІ та ін. Ми вивчали історію фотографії та кіно, фізичні та хімічні властивості плівки, обробки, питання роботи з
фото- та кіноапаратурою, різними контрольно-вимірювальними
приладами та ін. Наші працівники стажувалися на кіностудіях
та кінокопіювальній фабриці, виїздили з метою обміну досвідом до ЦДАКФФД СРСР, Держфільмофонду СРСР (Білі Столби
Московської області), до НДКФІ.
Досвід роботи ЦДАКФФД СРСР ми широко використовували в роки становлення нашого архіву. Неоціненною була й допомога працівників цього архіву – вони ділилися з нами своїми
методичними розробками, сприяли поповненню наших фондів
оригіналами та копіями документів української тематики та ін.
Водночас і ми використовували лише найкраще і найкорисніше,
вносячи свої корективи до методики роботи, форм обліку та ін.
Г. С. Пшеничний надзвичайно скрупульозно ставився до
питань підвищення ділової кваліфікації та виховання кадрів.
Він вважав, що наукові робітники архіву мають бути освіченими в усіх галузях знань, оскільки документи, з якими вони працюють, відбивають усі сторони життя суспільства і надзвичайно важливо правильно їх класифікувати, описати, донести до
користувача. Саме тому ми завжди передбачали своїми планами
відвідання музеїв, виставок, перегляд документальних фільмів.
Дбали ми й про постійне ознайомлення з періодикою.
Під час відряджень до фотоархівів промислових підприємств ми завжди намагалися побувати безпосередньо в цехах,
дізнатися про щось нове, цікаве, так, на Макіївському, Дніпропетровському, Запорізькому металургійних заводах я на власні
очі побачила заправку мартенівських печей, розливання сталі,
роботу листопрокатних станів та ін. Я відвідала також цехи
Новокраматорського машинобудівного заводу, турбінний зал
Дніпрогесу та ін. На все життя запам’яталося й перебування у
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штреках шахти «Північно-Черкаська» № 2, розташованої в 40
км від Луганська, де я провела 6 годин – повну шахтарську зміну. Саме з того часу я вважалася в архіві спецом із фотодокументів цієї тематики.
Керівний та науковий склад архіву вже в той час відзначався
стабільністю, а це – позитивний фактор роботи нашої установи.
Центральний державний кінофотофоноархів України (так він
називається з 1992 р.) існує вже 54 роки. 35 років (1943–1978)
ним керував Г. С. Пшеничний, 6 років (1978–1984) – О. М. Базанова, 6 років (1984–1990) – О. М. Коваленко. Ось уже 8 років архів очолює заслужений працівник культури України
Н. М. Слончак.
Слід згадати й те, що за 8 довоєнних років існування ЦФКА
змінилося чотири директори. Першим був П. Т. Маринчук
(1934–1936), потім архів очолювали С. І. Прийменко (1936–
1938), Лібман (три місяці 1938 р.), А. Є. Безуглий (1938–1941).
Подальша доля цих осіб, на жаль, невідома. Ніна Миколаївна
Слончак прийшла до нас у 1965 р., після закінченні історикофілософського факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Швидка,
кмітлива жінка невдовзі опанувала премудрості нашої праці, її
специфіку, поступово пройшла чи не всіма сходинками на шляху професійного зростання – від молодшого наукового співробітника до керівника архіву!
Про стабільність кадрів архіву свідчать такі цифри: 5 з 35
спеціалістів працюють понад 30 років, 10 – більш як 20 років,
близько 10 – понад 15 років. До того ж, це переважно жінки. Чоловіки, за незначним винятком, не витримали, мабуть, випробування низькою платнею. Усіх нас об’єднує цікава робота, відчуття корисності того, що ми робимо. А результатом нашої праці є
передусім всебічне використання кіно-, фото-, фонодокументів
– свідчень історії, духовного і матеріального життя суспільства.
Водночас ми розуміємо, що значна частина роботи архівістів
завжди залишається в затінку, не є і не може бути предметом
громадської уваги, і треба бути психологічно готовим до цього. Жінки-співробітниці архіву виходили заміж (деякі прийшли
сюди вже одруженими), народжували дітей, окремі з них вже
стали бабусями, та це не перешкоджало їм плідно й самовід-
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дано працювати, виконувати службові обов’язки. Більшість із
них обіймають в архіві керівні посади. Це Ніна Слончак, Людмила Пількевич, Софія Скарбовійчук, Антоніна Шелест, Ніна
Топішко, Світлана Рижавська, Ганна Школьник, Лідія Ятченко,
Галина Божук, Тетяна Думанчук, Наталія Щербакова, Лариса
Малькова, Ольга Мисюкевич, Тетяна Шейка, Ірина Славінська.
Кожна з них зробила чималий внесок у роботу по забезпеченню
комплектування, схоронності та використання кіно-, фото-, фонодокументів, у розвиток архівної справи.
Людмила Броніславівна Пількевич, за фахом – викладач іспанської мови, працює в архіві з 1954 р. Обіймала посади наукового співробітника, завідувача відділу, заступника директора. Зараз вона головний архівіст – на ній тримається вся методична робота архіву. Нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. До речі, про нагороди. Архівістів, звичайно,
не нагороджували так часто, як шахтарів, металургів, доярок,
космонавтів. Разом із тим, Грамоти Президії Верховної Ради
УРСР одержали Г. С. Пшеничний, Н. М. Слончак. Кавалерами
Ордена Трудового Червоного Прапора стали Г. С. Пшеничний,
О. М. Базанова. П’ять співробітників архіву відзначені знаком
“Відмінник кінематографії”. Це Г. С. Пшеничний, О. М. Базанова, Л. Б. Пількевич, Н. М. Слончак, С. М. Скарбовійчук. Шість
працівників удостоєні знаком «Відмінник архівної справи»:
Г. С. Пшеничний, Н. М. Слончак, Л. Б. Пількевич, Т. П. Філіпова, А. М. Шелест, В. С. Шульга. У 1988 р. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР було нагороджено сам
архів. Провідний архівіст Тамара Петрівна Філіпова працює в
архіві майже 38 років. Через її руки пройшли сотні тисяч фотонегативів, з яких вона ретельно відбирала найцінніші, ті, що
заслуговують на зберігання в архіві. 23 роки працювала у нас
Олічка Полонська, завідувала кадрами й канцелярією. Її лагідний, урівноважений характер, позитивна енергетика сприятливо впливали на колектив. Її любили. На жаль, ця весела,
життєлюбна жінка пішла з життя дуже рано, у 46 років. Ми її
пам’ятаємо. У фотолабораторії завжди працювали переважно
чоловіки. Слід згадати її завідуючого у 1940–1960-х рр. Георгія
Івановича Мінченка. Він чимало зробив для архіву – вносив і
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впроваджував різноманітні рацпропозиції щодо вдосконалення
фотопроцесів. Безперечною заслугою Г. І. Мінченка є виготовлення для фототеки спеціальних карток на цупкому фотопапері
з високоякісним зображенням з одного боку й описовою частиною – з другого, що замінили картки з наклеєними фотовідбитками. Це дало значний економічний ефект і водночас набагато
поліпшило зовнішній вигляд каталога. Пропозиція Георгія Івановича була сприйнята не відразу. Навіть Гордій Семенович –
прихильник новаторських ідей, боявся, що нові картки швидко
стануть непридатними для використання. Щоб прийняти остаточне рішення, ми включили частину нових карток до каталога
і перевірили їх на міцність. Нове перемогло! Протягом кількох
років картки каталога фотодокументів було повністю замінено – а було їх тоді вже 250 тисяч. Як результат – і економічний
ефект, і естетика та зручність, і уникнення такого непродуктивного виду роботи, як виготовлення і наклеювання фотовідбитків. 1966 р. учнем Георгія Івановича став 19-річний Коля Курін.
Невдовзі він пішов до війська, а потім знову повернувся до нас.
Сьогодні він – інженер відеозапису. Важко підрахувати, скільки
фотовідбитків різного розміру для каталогів, виставок, різноманітних експозицій виготовлено його руками. Заслуговує на
згадку й Іван Георгійович Штиюк, який понад двадцять років
обіймав посаду завідувача науково-технічного відділу. Не буде
перебільшенням зазначити: душею він буквально прикипів до
архіву. Г. С. Пшеничний виступив ініціатором створення фонду
архівного кінофотолітопису, мета якого – зафіксувати всі найважливіші події в діяльності центральних архівів та Головархіву, відзняти нові споруди архівів, сховища та інші приміщення,
дати уявлення про виробничі процеси. Ці зйомки проводили і
Г. Пшеничний, і Г. Мінченко, і М. Курін, і Е. Колосов, і А. Мусейчук. У архіві було створено фільми, які й досі викликають
інтерес: «Архівіст України» (1962), «Радянське архівне будівництво на Україні» (1975), «XVI Международная конференция
Круглого стола архивов» (1976).
Якось один із колишніх працівників Головархіву, спостерігаючи за Г. С. Пшеничним, який швидко пересувався по залу з
кінокамерою, дещо зневажливо зауважив: «Директор, а бігає як
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хлопчик». Добре, що Гордію Семеновичу не була притаманна
така гординя. Він усе робив із захопленням, з горінням, тому
й результати були. Про Гордія Семеновича, його особистість,
вміння горіти й водночас запалювати інших, домагатися поставленої мети, справжнє подвижництво можна говорити багато, та
всіх цих слів буде замало, щоб повною мірою охарактеризувати
цю людину. Для нас вік був не тільки вимогливим керівником,
але й учителем, наставником, старшим товаришем. Любов до
архіву та відданість йому передалися нам саме через нього. У
1950–1960-ті рр. різниця у віці давала йому право і полаяти нас,
і подеколи підвищити на нас голос (саме так він «розряджався»,
як ми говорили). Із часом же, після опанування «специфіки», ми
вже стали однодумцями. Ми цінували його поради й зважали
на його думку. Коли, наприклад, мені доводилося щось «творити» – ті ж методички або тексти наукових виступів, статей,
я завжди хвилювалася – а що скаже Гордій Семенович? Його
думка була вирішальною. Якщо він схвалював, це дійсно було
непогано. А подеколи він говорив: «Гора народила мишу» (цей
вислів був його улюбленим), а потім радив, що можна змінити,
виправити, додати.
Про стосунки Гордія Семеновича з людьми – колегами, друзями, просто знайомими – говорити складно. Він був різним,
іноді здавався непривітним або навіть грубим. Але це зовнішня
сторона, оболонка. Насправді він був розумною, інтелігентною,
скромною і доброю людиною, і до того ж – надзвичайно вразливою. Його любили, але навіть і ті, хто не любив, як правило, поважали. Багатьом він допомагав, причому не тільки в роботі або
побутових питаннях, адже його золоті руки вміли надзвичайно
багато, але й у більш серйозних, життєво важливих ситуаціях,
що подеколи могло навіть позначитися на його благополуччі.
Йдеться передусім про загальну обстановку в державі в ті роки,
тодішню ідеологічну систему. Люди, яким він допоміг свого
часу, сподіваюсь, пам’ятають про це.
Чим для нього був архів? Усім – дітищем, домом, місцем роботи, духовним храмом, нескінченною любов’ю. Чи міг Гордій
Семенович працювати десь в іншому місці? Навряд чи. Наприкінці 1940-х йому пропонували очолити ЦДАКФФД СРСР. Ве-
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лика зарплата, квартира... Виїжджати з України він відмовився.
Запрошували його і на один із заводів. Він лишився в архіві.
Зараз прийнято аналізувати, хто і як сприймав свого часу епоху,
в якій нам довелося народитися, жити, працювати. Але не слід
забувати, що всі ми зростали з усвідомленням думки: «Я другой
такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Тепер,
звичайно, все це сприймається абсолютно по-іншому, відбулася
переоцінка цінностей. Між тим, Гордій Семенович уже тоді краще за багатьох із нас розумів потворність тоталітарного режиму,
лицемірство компартійного керівництва. Він, зокрема, категорично заперечував соцзмагання в наукових установах, у тому
числі і в архівах, доводив формальність цього заходу. Його за
це неодноразово критикували. В архіві, звичайно, воно все ж
проводилося, але займалися цим партійна та профспілкова організації. Найбільш близьким людям він висловлював уже тоді
таку точку зору: країні потрібна багатопартійна система. Його
ідеалом був Андрій Дмитрович Сахаров. Гордій Семенович відразу сприйняв перебудову, демократію, реформи, розпад імперії, народження незалежної України. Пізніше брав близько до
серця пробуксовування реформ, говорив, що навряд чи доживе
до кращих часів. Так і сталося...
Уже в 1960-ті рр. наш колектив був надзвичайно дружним.
Нас ніби оминали плітки, інтриги, підсиджування. Пам’ятаю,
тоді нам було дуже важко називати один одного на ім’я та по
батькові, звертатися на «ви» (а директор вимагав). З часом це,
звичайно, минуло, прийшло нове покоління, з’явилися різні вікові групи. Усі ми часто бували разом: виїжджали до колгоспу
(допомагали селу), бували в турпоїздках, зокрема їздили до Білорусії, Прибалтики, Волгограда. Фотографії про ці тури увійшли до архівного фотолітопису. В одній із таких поїздок наша
група зайняла перше місце у конкурсі на виконання українських
народних пісень. Нібито все це було зовсім недавно. Між тим,
багато з нас, хто починав свій трудовий шлях в архіві, зустріли
тут вже й свої 40, 50, 60... Урочисто відзначав архів ювілеї шановного Гордія Семеновича – 70, 80. У цей час він працював
уже не директором, а фотографом-реставратором. Винайшов
машину для промивання негативів на склі та плівці. Усі негати-
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ви (понад 400 тис.) було піддано реставраційно-профілактичній
обробці. Любив говорити, що доробляє те, чого не встиг зробити, будучи директором. До 70-річчя Гордія Семеновича (1984)
ми зробили альбом, до підготовки якого доклали всю свою фантазію, гумор, повагу і любов до ювіляра. Вітати його тоді прийшли представники Головархіву, інших архівів, друзі й шанувальники з кіностудій, радіокомітету, наші колишні працівники.
Відбулося справжнє свято.
У 1994 р., у день чергового ювілею Гордія Семеновича, зал
прикрашав його портрет у патріаршому вбранні: ми присвоїли
йому звання «Патріарх архівної справи». Гордій Семенович був
сумним – мучили хвороби. Через півтора місяці, на 81-му році
життя, він відійшов у вічність. Нам однаково здається: надто
рано. У грудні 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України
ЦДКФФА присвоєно ім’я Г. С. Пшеничного.
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Тетяна Ємельянова

Цій людині в житті поталанило
(до 95-річчя Г. С. Пшеничного)
Цього року минають 95-ті роковини від дня народження відомого українського архівіста, одного з фундаторів і багаторічного керівника Центрального державного архіву кінофотофонодокументів України Г. С. Пшеничного (1914−1994).
Гордій Семенович Пшеничний народився 3 січня 1914 року
в селянській родині в с. Карабчиїв Сквирського повіту Київської
губернії. Навчався в сільській семирічці, після закінчення якої
1927 р. почав трудову діяльність робітником у Мовчанівському
радгоспі Ружинського району.
1929 р. закінчив курси трактористів і працював у колгоспі «Червоний садок» Ружинського району. Упродовж
1930−1933 рр. навчався у Бердичівському педтехнікумі, після
закінчення якого був направлений на роботу референтом відділу народної освіти Плисківського райвиконкому Вінницької
області. 1934 р. за рекомендацією райкому комсомолу очолив
промкомбінат «Нове життя».
1936 р. призваний до лав червоної армії. Службу проходив у окремому танковому батальйоні 44-ї стрілецької дивізії у
м. Житомирі.
1937 р. Житомирський міськком ЛКСМУ направив Г. С. Пше
ничного на роботу в апарат обкому КП(б)У, де він працював
секретарем особливого сектору. 1938 р. його призначено заступником завідувача обласного партійного архіву обкому КП(б)У.
За рішенням бюро обкому КП(б)У від 28 травня 1939 р. він був
направлений до органів НКВС, а рішенням Житомирського обкому КП(б)У від 16 січня 1940 р. − призначений начальником

30

архівного відділу УНКВС по Житомирській області. У березні
1940 р. Г. С. Пшеничний вступив до лав партії.
Після окупації Житомира нацистами Г. С. Пшеничний серед групи працівників управління НКВС по Житомирській області поступив у розпорядження НКВС УРСР. У серпні 1941 р.
був призначений в управління НКВС по Полтавській області
для термінової підготовки документів для евакуації. За його безпосередньої участі важливі документи були відправлені в м. Балашов Саратовської області. Згідно з наказом ГАУ НКВС СРсР
№ 53 від 1941 р. був призначений начальником групи евакуації
архівів п’яти областей, розташованих у м. Балашові, де перебував до весни 1942 р. У зв’язку з наближенням фронту всі архіви
разом з особистим складом були евакуйовані з м. Балашова до
м. Шафринська, а Г. С. Пшеничний згідно з наказом прибув у
розпорядження оперативної групи НКВС у м. Саратов, звідти –
відправлений у район діючої армії Донського і Сталінградського фронтів, де виконував спеціальні доручення особового відділу фронту.
З початком визволення України Г. С. Пшеничний увійшов
до складу однієї з оперативних груп архівних працівників, які
здійснювали на звільненій від нацистів території пошук та вилучення документів окупаційної влади, інших установ і організацій, що діяли в роки окупації.
1 грудня 1943 р. призначений на посаду начальника Центрального державного архіву кінофотофонодокументів1. Саме
йому доля визначила відроджувати архів після війни, хоч працювати на новій посаді Г. С. Пшеничному було непросто. Давалася взнаки складна воєнна ситуація. Друга світова війна нанесла архіву істотних збитків: було знищено приміщення (корпус
№ 26 Музейного містечка), втрачено документи.
Г. С. Пшеничний цілковито усвідомлював, з якими труднощами доведеться зіткнутися, оскільки ще у листопаді 1943 р.,
провівши обстеження архіву, у доповідній записці на ім’я начальника ГАУ НКВС повідомляв про вкрай важке його становище2.
З відновленням діяльності у грудні 1943 р. архів окремого приміщення не отримав, а був розташований у приміщенні
Центрального державного історичного архіву УРСР по вул. Во-
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лодимирській, 22-а. Після перебудови приміщення і проведення
відповідного ремонту, було обладнано робочі кімнати, архівосховище фотодокументів і фотолабораторія. Для зберігання фотокінодокументів придбано 19 шаф, для робочих кімнат – необхідні меблі. 1945 р. у рамках заходів із протипожежної безпеки
було перебудовано опалювальну систему. Згідно зі звітом про
роботу ЦДАФФКД УРСР за 1945 г., площа архіву становила
300 м², ступінь завантаженості – 150 %3.
У травні 1944 р. НКВС УРСР затвердив штат 18 одиниць і
структуру архіву. Незважаючи на те, що штат архіву був практично укомплектований, упродовж 1944−1945 рр. залишалися
вакантними посади заступника директора з наукової діяльності
та діловода. Крім того, мала місце значна плинність кадрів. Так,
упродовж 1945−1946 рр. звільнилося близько 50 % працівників4. Великим недоліком у забезпеченні кадрами, на чому наголошував Г. С. Пшеничний, стала відсутність кваліфікованих
наукових співробітників, які б знали специфіку роботи з кінофотодокуметами.
Однак, незважаючи на штатну неукомплектованість та фінансову скруту, завдяки власному ентузіазму молодому керівникові вдалося досить швидко налагодити роботу очолюваної
ним установи. Одним із першочергових завдань, які Г. С. Пшеничний поставив перед собою, було відновлення джерельної
бази архіву. Так, попри надзвичайно складні обставини діяльності архіву, в ході робіт із виявлення і збирання аудіовізуальних документів уже з вересня 1944 р. за безпосередньої участі
директора було прийнято на постійне зберігання 140 частин
«трофейної» кінохроніки загальним метражем до 45 тис. м, серед яких налічувалося 35 кіножурналів, що відображали воєнні
епізоди за участю німецьких військ на Східному і Північно-Африканському фронтах5. Завдяки його особистим наполяганням
разом з кінодокументами збиралася і супровідна документація
(фотографії, рекламна продукція, періодика, яка містила огляди
про кінострічки), використана згодом для розшифровки і описування кінодокументів.
Цей важливий аспект своєї діяльності на посаді начальника
архіву Г. С. Пшеничний поєднував з участю у пошукових опера-
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ціях і поверненням в Україну архівних і музейних документів,
вивезених нацистами за межі України. З цією метою у складі
групи працівників архівних установ НКВС УРСР його було відряджено до Німеччини й Чехосло-аччини у 1945 р. У результаті пошукових операцій виявлено і повернено до архіву близько
50 тис. фотодокументів з м. Дрездена (1946), у тому числі 7 тис.
фотодокументів довоєнного секретного фонду архіву і 17190 – з
м. Відня (1947), а також фотокартотеку, яка налічувала 18 тис.
карток6.
Крім того, в 1945 р. у ході оперативно-пошукової операції
на теренах Чехословаччини було знайдено еміграційний архів –
зібрання Українського історичного кабінету в Празі. 4 вересня
1945 р. відбулася його урочиста передача українській стороні.
На церемонії був присутній Г. С. Пшеничний7, якому довелося займатися доставленням цього архіву до м. Києва. Згодом,
у 1959 р. до Києва надійшли документи з колекції Музею визвольної боротьби України в Празі. З цієї колекції фотодокументи (це понад 30 фотоальбомів) було передано до ЦДКФФА
УРСР8. Особливе місце у зібранні фотодокументів посідають
фотоальбоми, що висвітлюють сторінки історії Українських січових стрільців і 2 родинні альбоми української поетеси Олени
Теліги9. Таким чином, було започатковано процес комплектування архіву документами «зарубіжної україніки».
Починаючи з 1948 р. архів приступив до планового комплектування. Згідно з розпорядженням заступника міністра внутрішніх справ СРСР генерал-лейтенанта Рясного і наказом ГАУ
МВС СРСР № 12/3/735 від 31 травня 1948 р. ЦДАКФФД СРСР
передав ЦДАФФКД УРСР оригінали 126-ти номерів кіножурналу «Радянська Україна» виробництва «Укркінохроніка» за
1938−1941 рр. і декілька кінофільмів. У цьому ж році на прохання уряду УРСР Московський Дім звукозапису передав на
постійне зберігання 472 граморигінали записів хронікально-документального характеру і записи художніх творів у виконанні
корифеїв українського мистецтва О. Петрусенко, І. Паторжинського, Н. Ужвій, Ю. Шумського та ін.10.
Г. С. Пшеничний постійно наголошував на тому, що «для
архіву має велике значення виявлення в інших архівах країни

33

(СРСР – авт.) і копіювання документів української тематики
для поповнення копіями хоча б тих, які загинули в період Великої Вітчизняної війни»11. Зрештою, послідовне обстоювання
ним необхідності повернення в Україну, якщо не оригіналів аудіовізуальних документів, то хоча б їх копій, мало практичні результати. Так, у 1956 р. за розпорядженням ГАУ МВС СРСР із
ЦДАКФФД СРСР надійшли до архіву кінодокументи виробництва кінофабрики ВУФКУ та «Українфільму» за 1923−1931 рр.
у кількості 345 од. зберігання.
Важливим чинником, що сприяв процесу концентрації аудіовізуальних документів української тематики, стала участь
архіву в1962−1973 рр. у створенні 26-томної «Історії міст і сіл
Української РСР». З метою виявлення документів української
тематики в інших архівних і музейних установах співробітники архіву були відряджені до міст Ленінграда, Москви. В ЦДІА
СРСР у м. Ленінграді, Державному музеї етнографії народів
СРСР, у колекціонера Тагріна (м. Ленінград), Державному історичному музеї СРСР (м. Москва), ЦДАКФФД СРСР було відібрано і замовлено 146 фотодокументів.
Утім, основними джерелами комплектування архіву були
державні, відомчі, аматорські кіностудії, комітети телебачення
та радіомовлення, редакції газет, фотолабораторії підприємств
та установ, приватні особи та ін. Як відзначала в своїх спогадах
О. М. Базанова12, у процесі комплектування архіву аудіовізуальними документами часто виникали труднощі через небажання
фотокореспондентів або представників окремих відомств передавати свої документи на державне зберігання13.
Усвідомлюючи доцільність кооперації зусиль у цьому напрямку роботи, Гордій Семенович зробив вагомий особистий
внесок у справу взаємодії архіву з джерелами комплектування.
Під його керівництвом запроваджувалися нові підходи до комплектування та експертизи цінності аудіовізуальних документів,
контролю за організацією зберігання їх в архівах кіно- і телестудій, фоноархівах установ радіомовлення республіки. Співробітники ЦДАКФФД УРСР надавали відомчим архівам методичну
та практичну допомога в обліку, описанні і користуванні документами.
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З ініціативи Г. С. Пшеничного та в результаті складної
роз’яснювальної роботи головою Комітету по радіомовленню і
телебаченню при Раді Міністрів УРСР було видано наказ “Про
упорядкування обліку, забезпечення зберігання і передачі кінофотодокументів державному архіву”14.
Варто зазначити, що зміцненню контактів архіву з відомчими архівами сприяла проведена у березні 1962 р. спільно з
Комітетом по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів
УРСР чотириденна нарада-семінар кіноредакторів і завідувачів
фільмотек телестудій України, на якій було заслухано і обговорено низку доповідей, присвячених різним аспектам роботи з
аудіовізуальними документами.
Ще одним пріоритетом у діяльності Г. С. Пшеничного як
керівника установи була належна організація зберігання аудіовізуальних документів.
Поступове накопичення кінодокументів вимагало вирішення проблеми організації забезпечення їх збереженості. У зв’язку
з цим було вирішено тимчасово зберігати кінодокументи на Київській студії художніх фільмів ім. О. П. Довженка. В 1950 р.
комісією з представників АУ МВС УРСР, ЦДАФФКД УРСР і
кіностудій УРСР складено доповідну записку на ім’я міністра
внутрішніх справ УРСР про необхідність будівництва спеціального кіносховища для зберігання кінодокументів, зібраних
архівом15.
У 1964 р. на території будівництва комплексу споруд центральних державних архівів по вул. Солом’янській, 24 введено
в експлуатацію підземне архівосховище кінодокументів, при
якому були обладнані також робочі кімнати кіновідділу. Сюди
було перевезено кінодокументи, які зберігалися на Київській
студії художніх фільмів ім. О. П. Довженка.
Однак, кінодокументи, які надходили на постійне зберігання у 1940–1960-х рр., мали горючу вибухонебезпечну основу (нітрооснову), тому зберігати їх було необхідно за межами міста.
З метою виконання вимог Держпожнагляду УРСР про заборону
зберігати в підземному сховищі кінодокументи на нітрооснові,
Г. С. Пшеничний за допомогою Архівного Управління при Раді
Міністрів УРСР домігся виділення у 1969 р. окремого схови-
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ща Вінницького обласного кінопрокату, куди і було перевезено
кінодокументи. Сховище для тимчасового зберігання кінодокументів складалося із 9 боксів загальною площею 162 м²16.
Розосередження кінодокументів у м. Вінниці створювало
певні труднощі в організації користування ними, оскільки виготовлення копій з них проводилося, як правило, на кіностудіях
у м. Києві. Зі слів О. М. Базанової «за архівом було закріплено
машину, а обов’язки водія виконував сам Г. С. Пшеничний»17.
Таким чином, потреба архіву у новому великому приміщенні залишалася актуальною. З ініціативи та завдяки клопотанню
ГАУ Рада Міністрів УРСР прийняла рішення про будівництво
спеціального приміщення для архіву за індивідуальним проектом, яке було розпочате у 1972 р. на території комплексу архівних споруд. Директор особисто контролював хід будівництва,
а після введення в дію 1 січня 1975 р. окремої триповерхової
будівлі архіву − керував його технічним устаткуванням. Крім
того, Г. С. Пшеничний розробив унікальну конструкцію першого в світовій практиці спеціального стелажа для зберігання кінодокументів, якими були обладнані кіносховища новобудівлі.
Це дало можливість збільшити місткість сховищ порівняно з
проектною на 90%.
Чимало зусиль докладав Г. С. Пшеничний для створення
і удосконалення довідкового апарату. Слід відзначити, що робота з упорядкування та описування документів не відставала
від темпів їх надходження до архіву, тим самим, не створюючи
загрози накопичення значної кількості неописаних документів.
Так, за допомогою описів, знайдених 1943 р. серед руїн КиєвоПечерської лаври, вдалося розшифрувати велику кількість фотодокументів, повернутих із Німеччини (1946) й Австрії (1947)18.
На допомогу для розшифровування фото- і кінодокументів залучалися фахівці київських науково-дослідних та мистецьких
установ, зокрема Історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра і Академії архітектури УРСР.
Слід зауважити, що в ті роки практично ніяких методичних
посібників для роботи з аудіовізуальними документами не існувало, тому більшість питань, у тому числі пов’язаних зі створенням довідкового апарату, доводилося вирішувати на вироб-
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ничих нарадах. Аналіз протоколів нарад дає підстави для висновку про те, що найгостріші дискусії розгоралися з приводу
систематизації, описування і каталогізації документів архіву.
У другій половині 1950-х рр. активізувалася робота зі створення й удосконалення обліку та довідкового апарату. Провідне
місце в системі довідкового апарату до аудіовізуальних документів починають займати каталоги, специфіка яких полягала в
тому, що до кожного виду документів створювалися самостійні
окремі каталоги.
Особливу увагу Г. С. Пшеничний приділяв використанню
інформації аудіовізуальних документів. За його безпосередньої
участі та керівництва проводилася значна робота з виявлення та
залучення до наукового обігу архівних документів. Як приклад
можна навести дані про участь архіву у створенні згадуваної
автором 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР». Так, починаючи з 1964 р., в архіві працювали представники всіх обласних редколегій над відбором фотодокументів для ілюстрування
тому кожної області. Всього в 1964–1970 рр. у читальному залі
архіву працювали 102 автори нарисів. Вони переглянули близько 100 тис. тематичних та іменних карток фототеки. За їхнім замовленням виготовлено і видано близько 6 тис. фотовідбитків.
Як член редколегії видання «Історія міст і сіл Української РСР:
Київська область» Г. С. Пшеничний особисто організовував роботу з виявлення і виготовлення копій кінофотодокументів до
цього тому19.
Варто зазначити, що помітне збільшення обсягів використання аудіовізуальної інформації викликало, в свою чергу, усвідомлення необхідності створення нових довідників – путівників, каталогів тощо. У 1964 р. за безпосередньої участі Г. С. Пшеничного започатковано роботу з підготовки до видання анотованих каталогів кінодокументів. Перший з них – «Кинолетопись.
Аннотированный каталог киножурналов и документальних
фильмов производства украинских студий (1923−1941)» побачив світ у 1969 р. у видавництві «Наукова думка» накладом 1300
екземплярів. На той час аналогів цьому анотованому каталогу
на теренах СРСР не існувало. Досвід, набутий співробітниками
у роботі над каталогом кінодокументів, дав можливість реалізувати підготовку і видання наступних двох довідників: «Киноле-
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топись Украинской ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 гг.» (1975), «Кинолетопись Украинской
ССР за 60 героических лет: 1917–1977» (1977).
Важливим є той факт, що Г. С. Пшеничний був укладачем
доку-ментальних фотоальбомів «Львів у фотоілюстраціях»
(1956), «За власть Советов» (1957), «За владу Рад» (1967), «Кроки п’ятирічок» (1976), збірників документів «В боях за Україну» (видавництво «Дніпро»), «Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1975, т. 1).
Під час перебування на керівній посаді Г. С. Пшеничний
вдумливо і послідовно проводив архівно-технічну роботу, впроваджував нові методики зберігання, описування і використання
архівних документів. Досвід діяльності архіву фахівець узагальнював і оприлюднював на шпальтах «Науково-інформаційного бюлетеня» (з 1965 р. – «Архіви України»).
Він одним із перших в українській історіографії звернувся
наприкінці 1940-х рр. до аналізу проблем використання аудіовізуальних інформаційних ресурсів. Так, у статті «Досягнення
Центрального фото-фоно-кіноархіву» автор не тільки охарактеризував склад і зміст документів Центрального державного архіву фонофотокінодокументів УРСР, зібраних у перші повоєнні
роки, але й визначив конкретні кроки архівістів у напрямку з
розповсюдження та використання архівної аудіовізуальної інформації, визначив основні її форми, серед яких виокремив публікації архівних фотодокументів на сторінках періодичної преси та інформаційне забезпечення споживачів у порядку ініціативного інформування. У цьому нарисі автор здійснив короткий
огляд іс-торії заснування архіву і його долі в роки нацистської
окупації, певною мірою порушивши проблему реконструкції історії установи20.
Серед дописів Г. С. Пшеничного заслуговує на увагу розвідка, в якій дослідник розкрив організаційно-методичну сторону виставкової діяльності21. Цьому ж питанню була присвячена
його доповідь на кущовій нараді з питань користування документами державних архівів УРСР у м. Львові (1956)22.
До іншого напрямку належать праці Г. С. Пшеничного, в
яких порушено питання, що, на його думку, стосуються осно-
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вного завдання архівістів – комплектування архіву аудіовізуальними документами. Цій проблемі він присвятив низку розвідок,
а також численні виступи на кущових нарадах, конференціях,
семінарах23.
Чимало зусиль докладав Г. С. Пшеничний підвищенню ділової кваліфікації та вихованню кадрів. Потреба архіву у фахівцях, які б володіли знаннями й необхідними навичками створення, зберігання і розповсюдження кіно-, фото-, фоноінформації
завжди залишалася актуальною, оскільки жоден навчальний заклад не готував спеціалістів у галузі роботи з аудіовізуальними
документами. Тому надзвичайно важливим було впровадження
у 1976 р. за ініціативи директора на кафедрі архівознавства Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка спецкурсу
«Кінофотофоноархіви».
35-річна діяльність Г. С. Пшеничного на чолі архіву була
спрямована на розбудову інституції, залучення до роботи молодих фахівців і мала показові результати як у сфері зміцнення матеріально-технічної його бази, впровадження нових технологій
зберігання архівних документів, розвитку сфери використання
інформації аудіовізуальних документів.
Після виходу на пенсію Г. С. Пшеничний до кінця життя
продовжував працювати в архіві, залишаючись його серцем і
душею, власним прикладом надихаючи на самовіддану працю
своїх колег.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 115, арк. 29.
Там само, оп. 1, спр. 2432, арк. 2.
3
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Звіт про роботу ЦФКА
за 1945 р. – Оп. 1, спр. 7, арк. 2.
4
Там само. Акт обслідування роботи архіву від 16 листопада
1946 р. – Оп. 1, спр. 10, арк. 2.
5
Там само. Дело № 7. Переписка по использованию документаль
ных материалов по кинофотоотделу (02.12.43 – 20.12.45)
6
Там само. Звіт про роботу архіву у 1946 р. – Оп. 1, спр. 9, арк. 19.
7
Там само, од. обл. 0-58651.
8
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Спогади

Галина Божук

Легендарний Пшеничний
Складно писати про людину, яка вже стала легендою в архівних колах не лише України, а й далеко за її межами, ім’я якої
носить найбільший в державі архів аудіовізуальних документів.
Гордій Семенович Пшеничний – архівіст, винахідник, багаторічний директор Центрального державного кінофотофоноархіву України. Він належав до тих щасливих людей, які живуть
своєю справою і віддають їй усього себе. Не раз і не два доводилося йому долати різноманітні «складно», «важко», «неможливо». І він це робив завжди гідно, чесно, сміливо, бо не міг і не
вмів жити інакше.
Озираючись в минуле, щоразу переконуюся, що серед щасливих дарунків долі – один із найважливіших – знайомство і
тривала співпраця із Г. С. Пшеничним, поміж життєвих скарбів – спогади про нього.
А починалося все в далекому 1980 році. За направленням
кафедри архівознавства Київського державного університету
імені Тараса Шевченка я прийшла працювати до Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР. Наші з
Пшеничним робочі кімнати містилися на одному поверсі, і ми
щодня зустрічалися. Гордій Семенович – сивочолий, у білому
халаті, доброзичливий і завжди заклопотаний. На роботу він
приходив дуже рано і затримувався допізна.
Менше ніж за рік мене призначили завідувачем архівосховища фонодокументів. Досвіду і фахового, і управлінського –
обмаль, через це страшенне хвилювання, сумніви: а раптом
щось зроблю неправильно, раптом не справлюся, не виправдаю
довір’я. Таке внутрішнє напруження заважало й виснажувало.
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Одного разу до мене підійшов Гордій Семенович, ніби у справі, поговорив про якісь буденні речі, розповів кілька історій зі
свого архівного життя, а потім ненав’язливо перейшов до моєї
роботи і переконав, що все гаразд, що я рухаюся правильним
шляхом, а висока результативність – це питання часу й наполегливої праці. З висоти своїх літ і колосального, багаторічного досвіду керівника він відчув, що мені не вистачає слів підтримки і схвалення авторитетної, досвідченої людини. Знаю
від інших своїх колег, що Гордій Семенович завжди намагався
підтримати молодих співробітників, умів вчасно сказати тепле
батьківське слово.
1984 року я перейшла на посаду завідувача архівосховища
фотодокументів. За специфікою роботи спілкуватися з Гордієм
Семеновичем ми стали частіше. На той час йому вже виповнилося сімдесят років, він працював фотографом-реставратором,
але фактично завідував лабораторією забезпечення збереженості фотодокументів. У його підпорядкуванні було два фотографи, які займалися виготовленням копій фотодокументів та
контрольних відбитків для каталожних карток, та два реставратори, які забезпечували проведення загальної консерваційно-реставраційної обробки фотонегативів. У переважній більшості це була механічна обробка фотодокументів на спеціально
сконструйованій самим же Пшеничним машині. Після стелажів
«ялинка» для зберігання кінодокументів цей пристрій був його
черговим винаходом. Як дуже професійний і всебічно обізнаний фотограф Гордій Семенович детально знав усі технологічні
процеси консерваційно-реставраційної обробки фотонегативів
і придумав, як механізувати та пришвидшити цю роботу. Машина була введена в експлуатацію 1979 року для обробки негативів нульового розміру й дозволила значно збільшити продуктивність праці. Гордій Семенович стежив за її роботою, постійно щось удосконалював залежно від того, які негативи оброблялися. Проводилися експериментальні роботи з реставрації негативів другого, третього, четвертого, п’ятого розмірів. Досвід
показав, що для реставрації негативів другого розміру на плівці
можна використати машину для обробки нульового розміру, виготовивши спеціальні колеса за шириною плівки. Для негативів
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всіх розмірів на склі потрібно виготовити горизонтальні ванни
і спеціальні колеса з іншим принципом кріпленням на них негативів. Усе це було йому під силу і приносило велике моральне
задоволення.
Г. С. Пшеничний щедро ділився своїм досвідом зі співробітниками архіву, брав участь у чисельних семінарах із реставрації
фотодокументів. 13 червня 1984 року колегія Головархіву СРСР
розглянула питання «Про установку для механізації консерваційно-профілактичної і реставраційної обробки фотодокументів». В ухваленому рішенні зазначалося, що колегія Головархіву
СРСР, розглянувши матеріали про розробку і виготовлення співробітником ЦДАКФФД УРСР Головархіву УРСР Г. С. Пшеничним установки для механізованої консерваційно-профілактичної й реставраційної обробки документів, схвалила цей винахід.
З метою поширення і впровадження передового виробничого
досвіду інформувала про нього головархіви союзних республік.
У кінці 80-х років ця установка була передана до Російського
кінофотоархіву. А для західних областей України Гордій Семенович виготовив меншу пересувну установку.
Після цього в нього з’явилася нова ідея щодо створення
страхового фонду фотодокументів, шляхом суміщення в одному
кадрі зображення і анотації. На той час це було досить складно,
ніхто ще такого не робив. Під невтомним керівництвом Пшеничного експерименти архівних фотографів Куріна М. О. та
Мусійчука А. І. увінчалися успіхом.
Талант Гордія Семеновича виявлявся у великому і в малому. В Україну приїхала відома дослідниця-архівістка, професор
Гарвардського університету Патриція Кеннеді Грімстед. У неї
був хороший, на той час модерний фотоапарат. Ненароком вона
впустила його і чудо техніки розсипалося на деталі. Патриція
дуже засмутилася, почала з’ясовувати, де можна фотоапарат полагодити. Хтось у Головархіві порадив їй звернутися до Пшеничного. Вона засумнівалася, але все ж таки попросила допомогти. Гордій Семенович вперше бачив такий фотоапарат, але
не розгубився, спритно розібрав його до гвинтика, знову склав,
правильно зарядив плівку і... фотоапарат запрацював. Гостя
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була в захваті, все повторювала й повторювала, що Пшеничний
– великий майстер.
Усі в архівних колах знали про захоплення Гордія Семеновича роботою з металом. На свої ювілеї він замовляв щось потрібне для справи і для душі. Так у ЦДКФФА з’явився токарний
верстат і важкий прес, які використовуються й до цього часу.
Він не минав жодного металевого виробу, який зламалися або,
на думку інших, віджив своє. У його робочій кімнаті та в комірці було багато різного металевого начиння, яке він реанімував
або ж воно ставало у пригоді, коли Гордій Семенович щось ремонтував колегам та друзям, удосконалював чи ладнав новий
виробничий пристрій, наприклад, зі старого стоматологічного
обладнання вийшло гарне устаткування для виготовлення фоторепродукцій.
Гордій Семенович був світлою людиною, яка випромінювала тепло і затишок. Дуже любив молодь, дітей, залюбки спілкувався з малечею співробітників, любив і пишався своїм сином.
Добірне зерно, посіяне Г. С. Пшеничним, дає добрі сходи. Напрацювання, винаходи, ідеї Гордія Семеновича вдосконалюють і розвивають його учні, колеги, теперішні співробітники Центрального державного кінофотофоноархіву України
ім. Г. С. Пшеничного. Під щасливою зорею і незримим заступництвом свого багаторічного керманича архівний корабель іде
правильним курсом, впевнено долаючи усі життєві шквали і
шторми.
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Тетяна Варава

Уроки Пшеничного
У грудні 1979 р. я прийшла влаштовуватися на роботу в
ЦДКФФА України. Співбесіду проводили Олена Миколаївна
Базанова, директор архіву, і фотограф-реставратор Гордій Семенович Пшеничний (згодом я дізналася, що довгі роки він був
директором архіву і є його засновником). Співбесіда проходила
дуже доброзичливо, хоча питань було багато, як від Олени Миколаївни, так і від Гордія Семеновича. Майбутнє керівництво
мені сподобалося, а бажання працювати в цьому закладі зміцніло. З січня 1980 р. я стала співробітником ЦДКФФА України.
Я багато подорожувала і завжди хотіла мати власні світлини з мандрівок на згадку, тож вирішила опанувати фотосправу і
створити свою колекцію фотознімків. З цим питанням я й звернулася до Гордія Семеновича. Він був уважною і чемною людиною, дуже цікавою у спілкуванні. У нього можна було отримати
поради на всі випадки життя. Гордій Семенович завжди радо
ділився своїми професійними секретами й нікому не відмовляв
у допомозі.
Пшеничний спочатку прочитав мені невелику загальну лекцію про фотосправу, а потім виділив маленьку лабораторію,
щоб я могла навчитися не лише фотографувати, а виготовляти
фотознімки. Дуже швидко Гордій Семенович навчив мене проявляти плівку і друкувати світлини. Виходило не все відразу, але
завдяки терпінню Г. С. Пшеничного, його таланту педагога, поступово з’являлися потрібні вміння і навички.
Багато разів мені доводилося звертатися до Г. С. Пшеничного з проханням полагодити фотоапарат. Враховуючи те, що я
завжди брала його з собою в походи, з ним частенько щось тра-
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плялося. Гордій Семенович і в цьому добре розумівся, й завжди
його лагодив. Загалом складалося враження, що він все знає і
все вміє. Цікаво було за ним спостерігати, коли він щось робив –
дуже зосереджено, без метушні, без жодного зайвого руху. Весь
інструмент, потрібний йому для роботи мав своє місце і був під
руками. Г. С. Пшеничний був дуже охайним, як зовнішньо, так
і в праці.
Щоразу, коли я приходила до Гордія Семеновича в лабораторію з черговим питанням, він терпляче, детально розповідав
щось нове про різні тонкощі фотосправи: про загальну гармонію, рух і ритм, контрастність і ракурс, масштабність і перспективу, світло і колір, фотофільтри і їхню потрібність, та багатобагато іншого.
Г. С. Пшеничний був дуже гарним вчителем, він розповідав
із захопленням, ентузіазмом, інформація подавалася легко, з гумору, що сприяло кращому засвоєнню матеріалу. Найціннішим
у навчанні був його власний, багаторічний досвід, яким він охоче ділився. Гордій Семенович розповідав такі, на перший погляд, дрібниці, про які ніде не прочитаєш, і можеш довідатися
лише від людини, яка досконало знає свою справу. І він був такою людиною, закоханою в справу, якою займався. І це почуття
переходило до всіх, хто мав щастя з ним спілкуватися.
Завдяки Г. С. Пшеничному, його урокам і неоціненному
досвіду фотосправа стала моїм захопленням на багато років.
Куди б я не їхала, де б я не подорожувала, завжди брала з собою фотоапарат і робила багато світлин. Деякі мої знімки, які
мали історичну цінність, були прийняті на державне зберігання
до ЦДКФФА України наприкінці 1980-х років.
З 1996 р. я почала працювати в Інституті архівознавства
НАНУ. Співробітники Інституту тоді працювали над збірниками з історії Академії Наук. До цієї роботи долучилася і я, серед
іншого добирала фотодокументи до збірників. Звичайно, мені
в цій роботі дуже допомогли уроки Пшеничного і досвід, придбаний у ЦДКФФА.

48

Наталия Калантарова

Встреча с Г. С. Пшеничным
Г. С. Пшеничный – это имя стало легендарным в Центральном архиве кинофотодокументов СССР, куда я пришла работать
в 1988 году на должность начальника производственно-технического отдела. Л. П. Запрягаева, директор архива того времени,
знакомя меня с работой архива, с большой гордостью показала оснащение хранилища с кинодокументами на триацетатной
основе стеллажами «ёлочка». Это было завораживающе: ровненькие блестящие коробочки с киноплёнкой, расположенные
как бы в воздухе. И вот тогда я услышала историю, которую
вспоминаю часто, когда вхожу в хранилище с кинокоробками,
теперь уже хранящие не только документы на триацетатной
основе, но и на нитрооснове. Эти стеллажи сконструировал
легендарный директор Центрального архива кинофотофонодокументов Украины. Он и архив – они давно преданы друг другу,
со времён Великой Отечественной войны. Гордей Семёнович
спас и сохранил архив от гибели в этой жуткой мясорубке, когда были разрушены многие человеческие ценности, он вывез
его из Киева, который был захвачен «фашистскими войсками».
Меня, воспитанной в уважении к участникам войны, не знавшей деда- хирурга, который погиб под Смоленском и которым
я могла восхищаться и гордится только по рассказам мамы и
бабушки, пробрали «мурашки», но самое главное, что этот человек был жив и здоров, и продолжал трудиться на благо своего
архива.
Я никогда не думала, что придется с ним встретиться. Но
он приехал к нам в архив и привёз ещё одно своё изобретение –
установку для консервации фотонегативов. В нашем архиве на
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хранении находится свыше одного миллиона единиц хранения
негативов и провести их консервационно- реставрационную обработку, купая по одному негативу в ванночках, было невозможно согласно технологическому процессу. А установка Г. С. Пшеничного позволяла всё это сделать в обозреваемом будущем.
Эта встреча была единственной, но она оставила очень яркий след в моей жизни.
Сейчас его стеллажами «ёлочка» оснащены Российский
государственный архив научно-технической документации,
Центр хранения страхового фонда, Госфильмофонд России и
др. В 2012 году нам удалось оснастить этими стеллажами и нитрохранилище нашего архива.
Я была очень рада, когда узнала, что Центральный
государственный архив кинофотофонодокументов Украины
стал носить имя Г. С. Пшеничного. Наверное, это только малая
толика благодарности этому легендарному человеку. В архивной отрасли не так уж много специалистов такого уровня. И мы
должны их помнить.
Архив часто посещают экскурсии специалистов архивного
дела, и мы всегда рассказываем не только о том, что мы храним,
но и показываем, где и как мы храним, и вспоминаем Гордея
Семёновича Пшеничного.
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Николай Курин

Неповторимый Гордюша!
Пшеничный, безусловно, был легендарной личностью в
архивной среде. Гордей, Гордюша, а именно так его называли
многие в нашем профессиональном братстве, несомненно, являлся незаурядным и человеком, и специалистом.
Он был своеобразным отражением той сложной и противоречивой советской эпохи ХХ века, которую современной
молодёжи сложно понять. Пройдя через коллективизацию, голодомор, войну, восстановление хозяйства страны, культ личности Гордюша остался человеком с большой буквы. Следует
упомянуть не только о его ярком жизненном пути, головокружительной карьере, но и о блистательной изобретательской деятельности. И это, несмотря на многочисленные препятствия и
подводные камни, как в первом, так и во втором случае.
Достаточно вспомнить многолетнюю эпопею с признанием
его авторства и получения индивидуального патента на изобретение «ёлочки» – «стеллажа Пшеничного». Ведь это его детище получило мировую известность во многих отечественных и
зарубежных кинопроизводствах и архивах. Сколько же здоровья и нервов пришлось потратить Гордею Семёновичу, чтобы
получить признание высших инстанций и преодолеть бюрократические препоны чиновников советской эпохи. Однако наш
Гордюша умел держать и не такой удар. Он всё выдержал и
вышел победителем в многолетней изнурительной борьбе. Да
это для всех, кто знал Гордея Семёновича, не являлось секретом, потому что биография нашего героя, была сплошь и рядом
отмечена многими увлекательными событиями. В связи с этим,
вспоминается его деятельность по возвращению на родину
вывезенных оккупантами архивных документов, или детективная история в послевоенной Праге, которая завершалась получением уникальных документов украинской иммиграции.
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Гордей Семёнович всегда был в творческом поиске новых
путей по улучшению и модернизации технической стороны
архивного дела. Он не только сам реализовывал новаторские
идеи, но и привлекал специалистов со стороны, причём самых
лучших. И они сотрудничали с энтузиазмом и азартом.
Популярность в родственных архивных организациях, да и
не только, у Гордея Семёновича была фантастической. Услышав
фамилию Пшеничного люди всегда шли навстречу. Это имя
было словно пароль, открывающий любые двери. Авторитет
у Гордея был феноменальный и неоспоримый. Он наравне общался с академиками и дипломатами, членами правительства
республики и с партийными секретарями ЦК КП. Его знание и
опыт ценили руководители архивных служб Украины и СССР.
Со многими Гордей Семёнович дружил долгие годы.
При участии Пшеничного была издана многотомная история городов и сёл УССР, многочисленные труды историков и
архивистов, различные фотоальбомы, созданы фильмы. Он
воспитал целую плеяду высокопрофессиональных архивистов,
которые в последствии стали руководителями нашего архива,
учёными с высокими научными званиями. Уровень профессиональной подготовки коллектива кинофотофоноархива был при
Гордее выше, чем в других архивах. Он практически каждый
год признавался одним из лучших учреждений всего Союза.
Пшеничный, как никто другой, умел создавать среди сотрудников удивительно тёплый микроклимат. Коллектив был понастоящему дружен. Усилиями Гордея была создана настоящая
семья профессионалов. Доброжелательность, уважение, взаимопомощь доминировали над всем. А во главе угла была фигура нашего любимого директора. Он обладал редким качеством,
не повышая голоса вызвать желание работать и сверхурочно,
и через «не могу», и когда надо проявить огромный энтузиазм
и напористость. Не помню ни одного случая, чтобы кто-то почувствовал раздражение или грубость с его стороны за какой-то
просчёт или ошибку. Умел Гордей Семёнович поддержать человека, протянуть руку помощи.
Уважение к личности Гордея Семёновича Пшеничного сохраняется и сейчас, спустя многие годы после его кончины. Добрая душа Гордюши греет нас повседневно. Будем помнить Вас
всегда…
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Алексей Михайлик

Наш Гордей
Гордей… С возрастом, когда тебя начинают величать по
отчеству, приходит понимание, что только нюансы интонации
помогают различить, сколько искренности вкладывается в подобное обращение.
В восемнадцать лет ко всем, кто старше тебя, пусть и не
намного, а тем, кому за тридцать и подавно, как-то естественно
обращаться или называть по имени и отчеству. Поэтому, придя
работать в кинофотофоноархив, странно мне было слышать в
непринужденной беседе коллег вместо почтительно-официального Гордей Семенович просто Гордей. Я удивился, но расспрашивать не стал.
Однажды меня вызвали к Самому, то есть к директору. Какие мысли и чувства может вызвать срочный вызов к директору
обычного хранителя фондов со стажем работы пару месяцев,
думаю объяснять не стоит.
Еще большую гамму чувств вызвало само задание – ехать с
Пшеничным в музей Корнейчука снимать кино! Плохо помню,
о чем говорили в легковушке во время поездки на место съемок,
но в памяти отложилось, что волнение быстро улеглось, уверенная деловитость Гордея Семеновича и передалась мне.
Была ранняя осень, еще не холодно. Близость реки придавала месту съемки некоторую размытость, декоративность. Начали без спешки. Пшеничный снимал ручной камерой, я же бегал
со штативом, и это давало возможность наблюдать за его работой. Гордей Семенович работал легко, чувствовался его профессионализм. Любой человек мало-мальски знакомый с операторской работой знает, как сложно работать на натуре, без искусственного освещения, снимать мизансцены с разными людьми.
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Мы отсняли необходимый материал, и начали быстро собираться в обратный путь. Мой штатив никак не складывался.
До сих пор вспоминаю это чувство неловкости и досады.
Пшеничный подошел, посмотрел на мои мучения, взял и спокойно, отвернув нужные гайки, быстро его собрал.
Всю дорогу я смотрел на штатив и злился – мне было неловко взглянуть на директора, казалось, он тоже думает о моей
нерасторопности. Но нет, он заговорили о чем-то пустячном,
весело и непринужденно. И вот тогда, наверное, пришло ощущение отсутствие барьера между подчиненным и начальником,
легендарным Пшеничным.
Я проработал под началом Пшеничного довольно приличное время, было разное: и создание стеллажа «елочка» из какойто странной конструкции, и сдача забытой берданки, и многое
другое. Но сейчас, по прошествии лет, я понимаю, что именно
после той съемки, при упоминании директора, во мне как-то
особенно тепло, как эхо, отзывалось именно слово – Гордей,
точнее – наш Гордей.
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Костянтин Новохатський

«Я вас привєтствую»,
Гордію Семеновичу!
У людському житті так ведеться, що друзі набуваються переважно у першій його частині. Школа, армія, інститут, початок
самостійного життя зводять із багатьма людьми. У цей час людина зазвичай більше відкрита світові. Ми обираємо, нас обирають… І я не був винятком у цьому закономірному життєвому
процесі.
Про Гордія Семеновича Пшеничного я вперше почув, приїхавши до Києва на студентську практику на початку 70-х років.
Мою увагу привернули «соковиті» ім’я та прізвище директора
кінофотофоноархіву. Тоді шляхи наші не перетнулися – у кожного були свої справи: центральні українські архіви освоювали
новозбудований комплекс на Солом’янці, завершувалося переміщення й облаштування, йшло активне укомплектування кадрами, а ми, студенти-практиканти, працювали в бібліотеці та
історичному архіві.
Перші особисті контакти у нас зав’язалися через п’ять років, коли я після закінчення інституту за розподілом молодих
спеціалістів прибув у 1972 році до Києва і почав працювати у
Головархіві. В 1975 році в Києві проводилася перша і єдина у
тодішньому Радянському Союзі міжнародна конференція «Круглий стіл архівів». Підготовка була напружена. Київські архіви чепурилися, готували нариси про себе, створювали яскраві
буклети. ЦДАКФФД УРСР, як він тоді називався, нарешті, на
п’ятому десятку свого існування, переїздив у «власну хату».
Особливе навантаження і відповідальність лягали на відділ наукового використання документів та інформації Головархіву, в
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якому я тоді працював: складання програми конференції, листування з учасниками, підготовка робочих матеріалів, контакти з іншими організаціями, задіяними у цьому заході, та безліч інших питань. Я безпосередньо відповідав за такі важливі
«дрібниці» як папка учасника конференції, емблема, запрошення на заходи, бейджики. Це все матеріальні речі, які треба було
не лише придумати, намалювати чи написати, але й виготовити
у певній кількості. І ось тут поради і підказки такої досвідченої, практичної, не лише «головатої», а й «рукатої» людини, як
Гордій Семенович, виявилися на вагу золота. Уявіть собі, чого
коштувало в умовах централізованого постачання і планового
виробництва навіть за дорученням Ради Міністрів розмістити
термінове замовлення на виготовлення кількох десятків вітчизняних бейджиків (тоді навіть слово таке не вживалося).
Після конференції ми з Гордієм Семеновичем створювали
про неї фільм і версію з англомовним озвученням. Пригадую, з
якою повагою ставилися до Гордія Семеновичем на студії «Укркінохроніка».
У процесі роботи виникла приязнь і суто людська симпатія,
хоча ми були, як кажуть, у різних вагових категоріях. Різниця у
віці 35 років. Він на тому етапі життя, коли, як я вже говорив,
друзів не набувають. Майже стільки на той момент він пропрацював і директором архіву. Та ще якого архіву! Знаний і авторитетний не лише в республіці, а у всьому Союзі архівіст, він
був на вищій точці своєї кар’єри. Я ж ще на перших сходинках
цієї драбини, «довчався», набирався досвіду після вищої освіти.
Хоча років мені було майже стільки, скільки йому, коли він у
самий розпал війни очолив архів.
Зараз у мене є свої міркування, чому він прийняв мене у
своє товариство. Я колись уже наводив слова Льва Толстого, що
нас люблять не за те, що ми такі гарні, а що гарні ті, хто нас
любить. Але ні про яку любов тоді, звичайно, не йшлося, та я
особливо і не переймався подібними матеріями. Просто приємно було поспілкуватися у вільний час. Ми говорили далеко
не лише про архівні справи. Було помітно, що і Пшеничному
це також приємно. Гордій Семенович взагалі з увагою та інтересом ставився до людей, особливо до молоді. До тих, хто чогось
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прагнув, чимось цікавився, не лише говорив, але й робив. Про
це зараз, через десятиліття, згадують М. Курін, О. Лошицький,
О. Панченко, В. Правдивий. Могли б очевидно згадати й ті, кого
вже немає серед нас…
Г. С. Пшеничний високо цінував добре ставлення до себе,
бо й сам по-доброму, позитивно був налаштований до людей,
шанував дружбу. Це особливо було відчутно у його згадках про
друзів молодості П. І. Павлюка, І. П. Олійника, Г. П. Неклесу.
Взагалі-то його важко було завести на спогади, але, чесно кажучи, мене якось і не дуже обходило його минуле – з ним було
цікаво, так би мовити, нинішнім. Я тоді навіть не здогадувався,
що він фактично не має якоїсь системної, вищої освіти, його
природний розум, здоровий селянський глузд, налаштованість
на сутність предмета чи справи вражали. У кожній технічній,
технологічній, методичній новинці його цікавили передусім корисність, будова, можливості і шляхи удосконалення. Саме завдяки такому підходу в архіві, та й не лише в архіві, а й в архівній справі в цілому з’являлися його винаходи та рацпропозиції.
Мені теж перепало від тих щедрот: Гордій Семенович розповів,
як перетворити звичайний дверний замок на замок із секретом
(саме тоді наша сім’я облаштовувалася у першій власній домівці). Як правило, його допомога була саме такою – дієвою, конкретною, практичною. За багато років «інженерно-технічної»
діяльності директора в його підсобці, яка водночас слугувала
і за слюсарну майстерню, накопичилися незлічені «багатства»:
якісь поламані прилади, відходи, гайки, болти і т.п. І досі в моїй
домашній майстерні як інструментальний ящик зберігається подарований ним футляр від, мабуть ще трофейного, патефона.
У наших чоловічих розмовах хлопці-«гордійці», не переходячи, звичайно, меж поваги до старшого, відчували себе досить
вільно. Гордій Семенович, як усі люди, що знають собі ціну,
допускав і жарт щодо себе, і сам умів пожартувати. Для мене
важливо було отримати його схвальне слово, але ще важливіше
було не почути насмішкуватого, іронічного зауваження.
Я вже якось порівнював його з роланівським Кола Брюньйоном. І не лише за гостре, влучне, соковите слівце, а передусім
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за втілення самого народного духу, життєвої філософії, ставлення до світу, праці й людей.
Стверджувати, що архів для Гордія Семеновича був другою
домівкою, не можу – вдома у нього не бував. Навпаки, здавалося, що саме в архіві був його основний дім.
Після виходу у 64-річному віці на пенсію він не міг залишити архів. Зрозуміло, переходити першому керівнику на рядову
посаду у своїй же установі, навіть заслужено і з повагою непросто з багатьох причин. До честі обох сторін ця ситуація у
тодішньому ЦДАКФФД лише підтвердила «знак якості» їхніх
взаємин. І знов прагнення бути максимально корисним…
Г. С. Пшеничний – безпрецедентне, унікальне явище в архівній справі. Коли б я спеціально вивчав історію закордонних
архівів, то додав би, у світовій архівній справі також. За чималий час діяльності у цій сфері я нічого подібного не зустрічав. І
не лише час перебування на посаді – 35 років – я маю на увазі.
Взагалі-то затримка на одній посаді, як стверджують фахівці з
управління та часто підтверджує практика, небезпечна річ: накопичуються інерція, втома, самозаспокоєння, плюс вік. Але це
був не той випадок – не той архів, не той директор.
Період його керівництва архівом був надзвичайно непростим в українській архівній справі: приміщення, устаткування,
кадри, рятування розкиданого війною, налагодження зв’язків
з джерелами комплектування, напрацювання методик роботи,
створення пошукового апарату – всюди проблеми. А для архіву
з нетрадиційними носіями ці проблеми потроювалися. Власного приміщення взагалі немає: із зруйнованої Лаври переїзд
до Софії, розшук і повернення вивезених, схованих (навіть у
вугільній ямі) документів, початок планового приймання документів від редакцій і кіностудій, відокремлене зберігання небезпечної горючої кіноплівки, створення кістяка колективу, збалансування усіх видів робіт, щоб не накопичувалися неопрацьовані
матеріали. Скільки ще довелося вирішувати всього іншого. Яке
там самозаспокоєння! Ішли роки, щодня виникали нові проблеми. Як колись влучно сказав К. Симонов: «Враг был силен. Тем
больше наша слава»…
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Звичайно, завдяки й такому директорові архів ЦДАКФФД
УРСР вийшов на перші позиції не лише у республіці, а по багатьох показниках і в країні. Я б сказав навіть більше: завдяки закладеному свого часу Гордієм Семеновичем у фундамент архіву
(будівлі, колективу, справи) кінофотофоноархів і зараз крокує в
ногу з часом, хоча проблем не меншає.
Ідучи з посади, Гордій Семенович передав наступникам
(показово, що всі наступні керівники – учні Пшеничного) спеціально збудоване й оснащене технологічним (у тому числі
частково винайденим ним) устаткуванням приміщення, наповнене цінними і незамінними джерелами української історії,
напрацьовані й апробовані в архіві методики роботи з усього
технологічного циклу, а найголовніше – висококваліфікованих
фахівців-патріотів архіву, вихованих в архіві на його традиціях,
та високий авторитет архіву.
До речі, про патріотизм. Коли б Гордія Семеновича свого
часу прямо спитати: чи є він патріотом, переконаний, він би іронічно посміхнувся і якось би пожартував на кшталт: спитайте
рибу, чи патріотка вона річки. Не любив він красивих, пишних
слів. Він і свою високу справу, справу життя, робив буденно,
непафосно. У цій справі, власне, і був його високий патріотизм.
З роками, вже у 90-х, ми якось втратили один одного. Більше, звичайно, у цьому винен я. А, може, ніхто не винен. Прийшов інший час: період мого формування закінчився, настала
пора інтенсивної віддачі. І прийшов час утрат. Одна із заповідей Пшеничного, яку свято зберігаю, дуже проста, складається
всього з чотирьох слів: менше говорити, більше робити.
Я вдячний долі, що на певному етапі мого життя вона звела
з цією унікальною людиною. І вдячний його колишнім колегам
і учням за те, що дали можливість сказати кілька слів про цю
непересічну, чудову людину, про її шлях від відомого до знаменитого, а тепер уже й легендарного Пшеничного. І не лише в
своїй майстерні, а й у душі зберігаю дари Гордія Семеновича. І
досі без напруження пам’яті чую його характерне, ледь насмішкувате, але таке щиросерде «Я вас привєтствую!».
Цілком свідомий, що ці кілька сторінок не є навіть штрихами до портрета, але нехай і вони збережуться, бо все менше
залишається тих, хто його знав.
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Володимир Пшеничний

Згадуючи батька
гордій – Майстер
Гордій Семенович був майстром з великої літери. Багато
речей він міг зробити своїми руками й поважав людей, які так
само, як і він, своїми руками створювали щось корисне і водночас красиве. Він був фахівцем-універсалом у різних галузях
техніки, починаючи з мотоциклів, автомобілів, різних електроприладів і закінчуючи фото-, кіноапаратурою. Крім того, він був
обізнаний з багатьма зовсім різними за природою технологічними процесами від фотографії до обробки металу, дерева, тощо.
Гордій Семеновича завжди приваблювала техніка. Свій
трудовий шлях він почав у шістнадцять років трактористом
сільськогосподарської комуни, яку на Житомирщині заснували
німці-колоністи. У своєму рідному селі Карабчиїв Ружинського
району Житомирської області Гордій Семенович сконструював
детекторний радіоприймач, завдяки якому односельці вперше
почули радіопередачі. Після закінчення педагогічного технікуму відбував строкову військову службу в танковому батальйоні
під Житомиром, був водієм танка. Там він зробив важливу технічну пропозицію, яка дозволяла підвищити точність стрільби
з гармати танка, що рухається. На той час засобів стабілізації
положення танкової гармати ще не існувало. Кмітливого хлопця помітили, й командування танкового батальйону направило
його в Харків до вищого військового училища. На жаль, там він
тяжко захворів, протягом тривалого часу лікувався у шпиталі, а
потім демобілізувався.
Мотоцикли і фотоапарат були його пристрастю. У перші
повоєнні роки, коли батько вже був призначений директором
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кінофотоархіву, він мав американський військовий мотоцикл
«Harley» з коляскою. Це була дуже потужна машина, і Гордій
Семенович завжди їздив по місту на великій швидкості. Іноді
брав з собою мене. Пригадую такий випадок. Одного разу, коли
я їхав разом з батьком, сидячи в колясці, він на великій швидкості раптово круто повернув мотоцикл, коляска стала дибки, і я,
як циркач, вилетів на дорогу. На щастя, обійшлося без серйозних ушкоджень. Перший мотоцикл у батька з’явився ще перед
війною в Житомирі. Він розповідав потім, що коли мені було
лише три роки, садовив мене перед собою на бак мотоцикла і
разом зі мною їздив Житомиром. Це тривало доти, поки я випадково притулився голою ногою до розжареного циліндра і
отримав опік. Після цього мене вже ніякими умовляннями неможливо було посадити на мотоцикл. Я лякався і тікав, як тільки чув гуркіт мотоцикла.
Пригадую, що ще на початку п’ятдесятих років на архівне
подвір’я по вулиці Володимирській 22а притягнули буксиром
маленьку трофейну німецьку машину-«черепашку» «Steyer-50».
Це була власність професора історії К. Гуслистого, який працював тоді в Інституті історії АН УРСР. Авто було в жалюгідному
стані, проте його володар сподівався, що автомеханік та водій
начальника Головархіву Володимир Сиромятников спроможуться його реставрувати і вдихнуть у цю купу іржавого заліза
якесь життя. «Професор з автомобілів» подивився на цю «развалюху» й відмовився від можливості заробити на її ремонті.
Господар кинув машину просто неба в дворі архіву, й вона простояла там ще півроку аж до весни. А далі професор К. Гуслистий подарував своє «авто» Гордію Семеновичу, з яким був у
давніх приятельських стосунках. Гордій Семенович із вдячністю прийняв цей «дар» і почалася довга епопея повернення до
життя цього «антикваріату». Батько розібрав її «по кісточках»,
драяв, мив, латав корпус, потім узявся за відновлення двигуна.
На військовому ремонтному заводі, де на той час начальником
був його добрий приятель, замовив виготовлення нових циліндрів замість вкрай зношених німецьких. Через півроку поруч із
ЦФФКА стояла свіжопофарбована в зелений колір «черепашка», колеса в якої теж були не свої, а, здається, авіаційні.

61

Коли мені було дванадцять-тринадцять років, на цьому авто
я разом з батьком уперше відвідав його рідне село Карабчиїв та
сусідню Верхівню, куди він ходив до школи. Між іншим, село
Верхівня славне не лише тим, що у тамтешній сільській школі
навчався мій батько, а й маєтком графині Евеліни Ганської, у
якому деякий час жив Оноре де Бальзак.
Мій батько був майстром-універсалом, міг полагодити
будь-який електроприлад, радіоприймач, телевізор. Перший телевізор у нашій оселі був саморобний, зібраний його руками з
допомогою талановитого інженера Семенова, який на той час
працював у кінофотоархіві. Коли я вже був студентом, цей саморобний, без кожуха телевізор ще так-сяк працював, і перманентно займатися його ремонтом батько доручив мені.
Батько був неабияким майстром по роботі з металом, чудово «відчував» матеріал, мав великий арсенал інструментів для
його обробки. Де б він не був у відрядженні, в Україні чи за кордоном, він завжди купував за власний кошт нові інструменти та
пристрої для обробки металу.
Власними руками батько міг полагодити й черевики, якщо
в когось із співробітників несподівано зламався каблук, він без
зайвих слів допомагав вирішити цю проблему.
Щодо ж до мого хисту, щось робити руками, то навіть коли
я вже був дорослим, він до певного часу ставився дещо скептично та поблажливо, як соліст-прем’єр до танцюриста з кордебалету. Пригадується один смішний і зворушливий випадок. Коли
я отримав нову квартиру, то перш за все вирішив поставити на
вхідні двері новий замок. Коли про це від мами довідався батько, він дуже здивувався, що я маю намір робити це самотужки
і не звернувся до нього за допомогою. Батько розхвилювався й
почав переконував маму, щоб вона зупинила мене, бо це не так
просто, як мені здається. Коли ж я запросив його «прийняти роботу», він роздивлявся дуже прискіпливо, але за виразом батькового обличчя я зрозумів, що перший іспит на кваліфікацію я
витримав.
Потім був іще один іспит, значно серйозніший, також
пов’язаний із облаштуванням цієї квартири. Наразі батько рішуче промовив: «Треба засклити балкон. Зробимо це самі»,
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взагалі-то це означало: «Я цю справу беру на себе». До речі,
треба зауважити, що квартира розташовувалася на дев’ятому
поверсі шістнадцятиповерхового будинку. Батько мав намір робити рами не з дерева, як у всіх людей, а металеві (з дюралю).
Він приготував окремі деталі, а потім ми змонтували їх безпосередньо на місці. Таким чином засклили одне крило балкону.
Я бачив, що батькові вже нелегко дається така робота, тому рішуче заявив: «Друге крило я зроблю сам». Він не сприйняв мої
слова серйозно, усміхнувся і промовив: «Самотужки це неможливо». Однак через півтора місяця він був дуже здивований результатом, але залишився задоволений. Батько був надзвичайно
вимогливий, як до себе, так і до інших. Він не визнавав халтури,
не міг дозволити собі свідомо порушувати свій принцип: «Робити щось абияк – себе не поважати».

Друзі
Гордій Семенович мав веселу вдачу, був відкритою, щирою, компанійською людиною. Цілком природно, що поруч із
ним завжди було багато людей, з якими він приятелював довгі
роки. З усього загалу він окремо виділяв людей, які були його
друзями – таких завжди не буває багато. Це в основному ті, з
ким він пройшов війну та перші повоєнні роки. Деяких з них я
добре знав ще з дитинства. Мабуть, найближчим до батька був
його земляк Гуртовенко Павло Микитович, уродженець сусіднього села Верхівні, з яким вони разом ходили до школи. Павло
Гуртовенко був скромною людиною героїчної біографії. В мої
шкільні роки батько розповідав, що в кінці війни Павло Гуртовенко відзначився при визволенні Чехословаччини. У складі
диверсійної групи він був десантований глибоко в тил ворога,
де вдалося захопити невелике, але стратегічно важливе чеське
місто. Вже після війни його нагородили чеським орденом і присвоїли почесне звання громадянина цього міста.
Серед батькових друзів, працівників архівів, можу відзначити: Григорія Неклесу, Павла Івановича Павлюка, Федора Павловича Шевченка, Івана Павловича Олійника, Марка Якимовича Варшавчика, Павла Єрмакова.
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У п’ятдесяті роки минулого століття ми мешкали в невеличкому флігелі, розташованому на території архіву по вулиці
Володимирський 22а. Тоді в цьому будиночку, який ховався
поза старою будівлею архіву, жили сім’ї архівістів: П. Гудзенка, С. Стрельского, А. Грінберга, С. Яковлева, Г. Ганночка. Все
життя цих людей, наших сусідів, їхні стосунки поза архівними стінами, багато років проходили у мене перед очима. На той
час всі вони були молодими тридцяти-сорокарічними людьми
й значно пізніше стали поважними істориками, кандидатами та
докторами історичних наук, співробітниками Інституту історії
АН УРСР, а дехто професорами КДУ (С. Стрельський, С. Яковлев). Пригадую, як найбільш спортивні з працівників архіву
проводили свій вільний від роботи час влітку. В дворі архіву
був облаштований за всіма правилами волейбольний майданчик
із сіткою, і під час обідньої перерви починалися змагання. Організатором та душею цих змагань був Петро Замковий, чудовий гравець. Захоплення людей було таке, що іноді гурт гравців
залишався після робочого дня на змагання з волейболу. Гордій
Семенович залюбки брав участь у цих змаганнях. Волейбол не
був його стихією. Поруч із П. Замковим та В. Крагліком він не
міг розраховувати на лідерські позиції, йому не вистачало навичок. Та це аж ніяк не могло зупинити Гордія Семеновича. Він
був азартною людиною й брак уміння компенсував ентузіазмом.
За моїми спостереженнями в Гордія Семеновича з багатьма
співробітниками архіву, значно молодшими за нього, склалися
неформальні, по-справжньому товариські стосунки. Він завжди
відчував себе гравцем єдиної команди, яка робить спільну справу. За різних обставин я часто бував в архіві й не раз чув від
нього імена: Костя (Новохатський), Ніна (Топішко), Коля (Курін). Він приваблював людей своєю щирістю, веселою вдачею,
чуйністю.

Гордій був парубок моторний,
на різні витівки проворний
У Головархіві був справжній більярдний стіл, який притягував чоловіків, і майже кожного дня після роботи там розгор-
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талися баталії. Тут батько був неперевершеним майстром-снайпером.
Ще була в нього одна пристрасть – шахи. В архіві було декілька партнерів-суперників. Одного з них – Косарева – я дуже
добре пам’ятаю. Він, як і батько, після роботи не поспішав додому й проводив за шахівницею по дві-три години.
Пригадую один кумедний випадок, який трапився якось
улітку. На той час мені було дванадцять-тринадцять років. Одного разу під вечір у наш двір заїхав чорний автомобіль, з нього
вийшов офіцер і запитав мене, де живе Пшеничний. Я відповів,
що це мій батько, але вдома його немає. Він сказав, що за дорученням міністра ВС батька розшукують у терміновій справі
й запитав, чи не знаю я, де він наразі може бути. В ті часи неподалік архіву, на вулиці Житомирський було одне дуже популярне місце, щось на зразок вечірнього клубу. Удень цей заклад
працював, як звичайна їдальня, а ввечері, як пивний зал. У мене
було припущення, що цього вечора батько разом зі своїми приятелями перебуває саме там, однак я нічого не сказав офіцеру,
лише погодився спробувати знайти його. Несподівано мені запропонували сісти в машину і рушили на пошуки. Вже за п’ять
хвилин автомобіль стояв поруч із «пабом», я увійшов у пивний
зал і дійсно побачив там батька. Він дуже здивувався, коли побачив мене, і відверто занепокоївся, коли довідався, що його чекають на вулиці. На щастя, ця історія закінчилася благополучно.
Як потім з’ясувалося, батька розшукували, бо терміново знадобився якийсь трофейний фільм, що зберігався у ЦФФКА.
Пригадуючи друзів Гордія Семеновича, хочу особливо відзначити саме тих людей, з сім’ями яких у моєї мами та мене
склалися щирі, добрі стосунки, що тривали роками. Це були:
Павло Іванович Павлюк, Федір Павлович Шевченко, Леонід
Степанович Кондаков. Доречно також згадати колишнього директора Головархіву Семена Даниловича Пількевича та його
дружину Марію Ігнатіївну, з якими в Гордія Семеновича склалися неформальні дружні стосунки. Вони його дуже поважали
і з приємністю запрошували разом зі мною у вихідні дні на відпочинок. Пам’ятаю, як ми разом з його доньками їздили до лісу
в Кончу-Заспу та на рибалку.
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У Гордія Семеновича було чимало досить несподіваних знайомих – відомих людей, з якими він був у приятельських стосунках. Веселий, доброзичливий, зацікавлений, він прихиляв
до себе різних людей, які як відвідувачі приходили до архіву в
особистих справах. Він був знайомий з багатьма діячами культури, письменниками, вченими, легко знаходив з ними спільну
мову. Так, батько познайомився з народним артистом, відомим
співаком М. Гришком, який потім, протягом кількох років на
свята давав концерти в архіві.
У Гордія Семеновича ніколи не було упередженого ставлення до будь-яких явищ, подій, особистостей. Коли траплялася
нагода і він зустрічався з цікавою людиною, то намагався почути від неї щось нове, знайти якийсь невідому для нього інформацію. Я був свідком і слухачем розповідей учасника партизанського руху в Україні, Героя Радянського Союзу Всеволода
Івановича Клокова, який в той час працював в архіві. Разом з
тим, батько розповідав мені, що мав тривалі бесіди з колишнім
генералом УПА Василем Куком, коли той відвідував історичний архів. Розповіді таких різних людей про боротьбу в роки
війни в Україні давали батькові унікальну можливість встановити справжню картину цих борінь. Вочевидь, для нього це було
необхідно та конче важливо.

Не ми обираємо свою долю, а вона обирає нас
Вже після того, як батька не стало, згадуючи його життєвий шлях, я не раз замислювався над питанням: як так сталося,
що випадково потрапивши ще молодою людиною до архіву, він
залишився вірним архівній справі на все життя. Адже Гордія
Семеновича з його пристрастю до техніки, з його винахідливістю легше було б уявити інженером-конструктором, керівником
якогось проекту чи навіть директором заводу. Насправді, те, що
батько багато років очолював кінофотоархів не було випадковістю, бо він мав неабиякий хист до цієї справи. В одній людині
збіглися такі риси, як любов до техніки, наполегливість, винахідливість і чудове знання фотокінотехніки та фотокінотехнологій. Саме така людина могла створити такий унікальний заклад як Центральний архів фотофонокінодокументів.
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Для Гордія Семеновича робота була справою життя, він цим
жив. Я добре пам’ятаю той час, коли почалося будівництво нового сучасного приміщення архіву. Батько брав безпосередню
участь у проектуванні споруди, вирішував проблеми з фінансуванням, як танк, долав бюрократичні перепони. Пригадую, як
він засмутився, коли вже на стадії будівництва з’ясувалося, що
через прорахунки проектувальників у підземній частині будівлі
вологість середовища перевищує норму. В таких речах він був
безкомпромісним та наполегливим і вимагав усунення всіх недоліків.
Гордій Семенович – творча особистість. Він завжди шукав
нові шляхи вирішення різних проблем. Яскравий приклад –
створення оригінального стелажа для зберігання кінодокументів. Все відбувалося на моїх очах. Батько показував мені перші
ескізи свого майбутнього творіння. Коли нарешті в його уяві
остаточно «намалювалась» конструкція стелажа, він докладно
розповідав про його переваги перед уже існуючими. Гордія Семеновича цікавило, чи є в його проекті риси винаходу? Принагідно зазначу, що я на той час працював провідним інженером
в одному з відділів Інституту кібернетики АН УРСР і особисто
мав дев’ять авторських свідоцтв на винаходи, щоправда в зовсім інший галузі. Я підтримав батька в його прагненні отримати авторське свідоцтво й розповів, як виконати патентний
пошук. З цим він звернувся до інституту патентної експертизи
і, зрештою, його конструкція стелажа була визнана винаходом.
Згодом вона отримала найвищу оцінку на Виставці досягнень
народного господарства країни, а її автор отримав золоту медаль ВДНГ. Батько дуже пишався цією нагородою. Коли його
не стало, я як спадкоємець залишив її в архіві, який носить його
ім’я, вважаючи, що саме там належить бути цій нагороді.
Гордій Семенович все своє життя був дуже енергійною людиною. Я не пригадую, щоб він коли-небудь брав лікарняний
лист, навіть коли почував себе зле. В останні роки в нього були
проблеми з серцем, однак він ніколи не бідкався, намагався завжди виглядати бадьоро, хоча це вимагало неабияких зусиль.
Я бачив, як важко йому кожного ранку долати досить крутий і
довгий шлях по вулиці Кавказькій, особливо взимку. Але він не
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уявляв себе немічною людиною, з усмішкою повторював відомі
слова: «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути».
Він завжди мав ясний розум, але фізичний стан поступово
погіршувався. Здається, 1991 року влітку разом зі мною батько
за кермом «Таврії» останній раз їздив у своє рідне село Карабчиїв до двоюрідної сестри Марії. Ми приїхали в п’ятницю, а
рано вранці в неділю вирушили до Києва. Село досить велике,
через нього проходить широкий шлях, обабіч якого ростуть великі старі тополі. Проїжджаючи, ми побачили попереду метрів
за тридцять двох чоловіків, які порпалися біля одного з дерев.
Коли автомобіль порівнявся з ними, дерево раптово похилилося
в наш бік і почало стрімко падати. Батько встиг відреагувати,
натиснув на газ, і ми миттєво проскочили, почувши, як за нашими спинами величезне дерево впало на землю. До Києва їхали
мовчки, потім батько визнав, що від біди нас відділяли лічені
секунди. Невдовзі після цього випадку він продав машину. Таким чином підвівши символічну риску під великим етапом свого життя, пов’язаним з автомобілем і не тільки.
Гордій Семенович був щасливою людиною перш за все
тому, що займався улюбленою справою, якій присвятив все своє
життя.
Я вдячний всім працівникам архіву за добру пам’ять про
нього.
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Антоніна Шелест

Людина з золотими руками
1975 року я закінчувала історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка й потрібно
було думати про працевлаштування. За рекомендацією професора кафедри архівознавства С. О. Яковлєва звернулася до
відділу кадрів Головархіву УРСР, а звідти мене спрямували до
ЦДАКФФД УРСР.
У нещодавно введеному в експлуатацію новому приміщенні архіву, пахло свіжою фарбою, у просторих, світлих кімнатах відбувалося невідоме, таємниче архівне життя, і з’явилося
несподіване відчуття затишку, відчуття рідної домівки, якою
справді став для мене кінофотофоноархів.
Після успішної співбесіди заступник директора Олена Миколаївна Базанова запропонувала мені вийти на роботу ще до
закінчення університету.
У перший робочий день, 13 березня 1975 р., я познайомилася з директором архіву, Гордієм Семеновичем Пшеничним, інтелігентним, привітним, усміхненим чоловіком з густою сивою
шевелюрою.
Зарахували мене на посаду молодшого наукового співробітника відділу кінодокументів. Відділ очолювала Людмила
Броніславівна Пількевич. У ньому вже працювали мої знайомі
Варя Ющенко (після заміжжя Шульга) і Ліда Ятченко, які на
рік раніше закінчили університет, а ще Софія Скарбовійчук і
ветеран архівної справи Лідія Пилипівна Квітченко. Відділ кінодокументів на другому поверсі займав чотири кімнати: 218,
219, 220, 221. Моє робоче місце було в 218 кімнаті, там я пропрацювала до 2008 р., тридцять три роки.
В університеті на кафедрі архівознавства курс «Кінофотофоноархіви» ще не викладався, тож потрібно було вчитися
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працювати із документами з нетрадиційними, плівковими носіями. Дякуючи моїй першій наставниці Людмилі Броніславівні
Пількевич та старшим товаришам, я успішно опановувала нову
справу.
Співробітники архіву називали себе гордійцями. І це було
почесно. А Гордія Семеновича поза очі ми ніжно називали
Гордюшою. Він був вимогливим і справедливим керівником,
користувався великою повагою серед колег-архівістів не лише
українських, а й всього Радянського Союзу. У нас часто бували
делегації з Росії, Білорусії, Прибалтики, Казахстану, переймали
архівний досвід. А вчитися було чому.
Із введенням у дію нового приміщення, збудованого за
спеціальним проектом та під пильним наглядом директора, архів отримав і нові архівосховища. Уперше у світовій практиці
сховища кінодокументів були оснащені металевими стелажами унікальної конструкції, розробленої Гордієм Семеновичем
Пшеничним (за цей винахід він був нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР і отримав патент). До цього кінодокументи
зберігалися у підземному сховищі на території архівного комплексу. У ньому було 44 бокси, кожний місткістю 1000 коробок.
Розпочалося переміщення кінодокументів. Процес був трудомісткий і доволі виснажливий, але колектив у нас був дружний
і злагоджений, з жартами та сміхом ми долали втому й прилаштовували наші скарби в новому місці постійного зберігання.
1980 року Головне архівне управління СРСР надіслало
нову структуру архіву, і з’явився новий відділ – забезпечення
збереженості та обліку кінофотофонодокументів. Це був найбільший відділ архіву. Йому підпорядковувалися три архівосховища. За штатним розписом із п’ятдесяти п’яти співробітників у відділі працювало двадцять п’ять осіб. Мені запропонували його очолити. Я довго вагалася, зважувала чи вистачить
мені досвіду і знань. І в цій непростій ситуації на допомогу
прийшов Гордій Семенович Пшеничний, який після виходу на
пенсію продовжував працювати фотографом-реставратором у
фітовідділі. Він підбадьорив мене і запропонував свою допомогу й підтримку. Так почалася наша чотирнадцятирічна праця
пліч-о-пліч у новому відділі. Майже кожний робочий день розпочинався з п’ятихвилинки. Гордій Семенович заходив, сідав
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на стілець біля вікна, і ми обговорювали нагальні проблеми. А
думати було над чим.
На нашу долю випала велика і відповідальна робота: перекопіювання кінодокументів з нітрооснови на триацетатну, знищення кінодокументів на нітрооснові, доукомлектовування відсутніх елементів кінокомплектів, виявлення особливо цінних
кінофотофонодокументів та виготовлення страхового фонду. В
архіві була оснащена потужна кінолабораторія, в якій щороку
виготовлялося сотні тисяч метрів копій кінодокументів для потреб архіву та користувачів. Завдяки наполегливій праці спеціалістів різних напрямків, які так ретельно підбирав Гордій Семенович і його послідовники на посаді директора (Олена Миколаївна Базанова, Олександр Миколайович Коваленко, Ніна Миколаївна Слончак), архів на початку 1990-х років одним із перших з-поміж споріднених архівів колишнього СРСР завершив
копіювання кінодокументів з нітроосновою, виготовив страхові
копії на усі виявлені особливо цінні кінофотофонодокументи.
У Гордія Семеновича, як і в кожної людини, бував різний
настрій, але він ніколи не відмовлявся допомогти і не лише в
питаннях роботи, а й у вирішенні багатьох побутових проблем.
Гордій Семенович мав добре серце, щиру душу і Золоті руки.
Пишу з великої літери і без лапок. Про його Золоті руки знали
не тільки ми, а й наші діти, співробітники інших архівів. Мабуть, не було на світі такої речі, яку Гордій Семенович не зміг
би полагодити, дати їй нове життя.
Гордій Семенович Пшеничний вірою і правдою прослужив
архіву п’ятдесят років. До останнього був зі своїм колективом,
своїм дітищем. Пригадую, як по-домашньому, тепло і затишно
відзначали його 80-річчя. А невдовзі, 23 лютого 1994 р., його
не стало. У День захисника Вітчизни, і це, мабуть, символічно.
Гордій Семенович був справжнім Воїном, Захисником, Людиною з великої літери.
З грудня 1998 р. ЦДКФФА України носить ім’я Г. С. Пшеничного. Словосполучення «Архів Пшеничного» вже стало
усталеною, звичною і майже офіційною назвою, підтвердженням високої планки професіоналізму і продовженням традицій,
закладених його засновником.
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ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-133500.
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Старший науковий співробітник ЦДАКФФД УРСР О. Полонська
вітає фотографа архіву Г. Пшеничного з 65-річчям від дня
народження. Київ, 27 грудня 1979 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-133499.

Фотограф-реставратор
ЦДАКФФД УРСР
Г. Пшеничний
в кіносховищі
біля стелажів,
виготовлених
за його проектом.
Київ, 1980 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-129343.
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Фотограф-реставратор ЦДАКФФД УРСР Г. Пшеничний
серед гостей архіву. Київ, лютий 1980 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-136451.

Фотограф-реставратор ЦДАКФФД УРСР Г. Пшеничний
за промивкою негативів у день суботника.
Київ, 18 квітня 1981 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-140912.
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Представники Головархіву СРСР під час відвідання лабораторії
забезпечення збереженості фотодокументів ЦДАКФФД УРСР.
Зліва направо: А. Коваленко, Л. Двойних, Т. Щербиніна, О. Базанова,
Г. Пшеничний. Київ, грудень 1982 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-133685.
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Авторське свідоцтво Державного комітету СРСР у справах винаходів
та відкриттів № 1082386 від 1 грудня 1983 р., видане Г. С. Пшеничному
на винахід «Стелаж Пшеничного для зберігання предметів».
З фондів ЦДКФФА України ім. . Г. С. Пшеничного.
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Співробітник ЦДАКФФД УРСР М. Курін вітає
фотографа-реставратора архіву Г. Пшеничного з 70-літнім ювілеєм.
Київ, 3 січня 1984 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-136634.

Члени дирекції ЦДАКФФД УРСР. Зліва направо: 1-й ряд –
Г. Пшеничний, С. Скарбовійчук, О. Базанова, Г. Божук, О. Резухіна;
2-й ряд – Н. Слончак, О. Полонська, Г. Школьник, Л. Галаган,
Т. Думанчук, В. Баран. Київ, 20 червня 1984 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-213648.
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Засідання дирекції ЦДАКФФД УРСР. Справа наліво: Л. Галаган,
С. Скарбовійчук, О. Резухіна, Г. Пшеничний. Проводить засідання
директор архіву О. Базанова. Київ, 20 червня 1984 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-213649.

Заступник начальника Головархіву УРСР В. В. Кузьменко (ліворуч)
вручає Почесну грамоту Головархіву СРСР фотографу-реставратору
Г. С. Пшеничному. Київ, 1985 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-172462.
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Постанова Головного комітету ВДНГ СРСР № 660-н
від 11 листопада 1984 р. про нагородження Г. С. Пшеничного
золотою медаллю ВДНГ СРСР.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
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Начальник Головархіву УРСР О. Мітюков вручає золоту медаль
ВДНГ СРСР фотографу-реставратору ЦДАКФФД УРСР
Г. Пшеничному на розширеному засіданні колегії Головархіву УРСР.
Київ, 16 лютого 1985 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-140963.

Директор ЦДАКФФД УРСР
Г. Пшеничний. 1980-ті рр.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-120525.
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Учасники Всесоюзного семінару-інструктажу осіб, відповідальних
за консерваційно-профілактичну та реставраційну обробку
фотодокументів, на практичних заняттях в ЦДАКФФД УРСР.
Проводить заняття фотограф-реставратор архіву Г. Пшеничний.
Київ, 18 червня 1985 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-140914.

Посвідчення від 27 березня 1986 р. про нагородження
Г. С. Пшеничного нагрудним знаком «Відмінник архівної справи».
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

113

Автобіографія Г. С. Пшеничного від 23 вересня 1987 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
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Автобіографія Г. С. Пшеничного від 23 вересня 1987 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

115

Фотограф-реставратор ЦДАКФФД УРСР Г. Пшеничний біля
установки для механізованої обробки фотонегативів на різних
носіях. Київ, 1987 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-146200.

Завідувач архівосховища фотодокументів ЦДАКФФД УРСР
Г. Божук біля стелажів. Київ, 1989 р.
Автор зйомки – Г. С. Пшеничний.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-150133.
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Група архівістів після урочистих зборів, присвячених нагородженню
фотографа-реставратора ЦДАКФФД УРСР Г. Пшеничного
орденом Трудового Червоного Прапора. Зліва направо: О. Базанова,
Б. Іваненко, Г. Пшеничний, Л. Пількевич, В. Кузьменко. Київ, 1989 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-194760/

Члени делегації американських архівістів під час відвідання
ЦДАКФФД УРСР. Зліва направо: директор архіву
О. Коваленко, колишній директор архіву Г. Пшеничний (5-й),
начальник Головархіву УРСР Б. Іваненко (8-й).
Київ, 14 квітня 1989 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-146159.
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Посвідчення від 10 серпня 1989 р. про нагородження
Г. С. Пшеничного орденом Трудового Червоного Прапора.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
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Начальник Головархіву України Б. Іваненко (зліва направо),
фотограф-реставратор ЦДКФФА України Г. Пшеничний, заступник
начальника Головархіву України В. Лозицький під час святкування
80-річчя від дня народження Г. Пшеничного. Київ, 3 січня 1994 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-190652.

Співробітники ЦДКФФА України в день 80-річчя Г. Пшеничного.
Зліва направо: 1-й ряд – начальник Головархіву України Б. Іваненко,
директор архіву Н. Слончак, Г. Пшеничний,
головний архівіст Л. Пількевич. Київ, 3 січня 1994 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-149725.
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Завідувач архівосховища фотодокументів ЦДКФФА України
Г. Божук вітає фотографа-реставратора, колишнього директора
архіву Г. Пшеничного з 80-літнім ювілеєм.
Праворуч – директор архіву Н. Слончак. Київ, 3 січня 1994 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-190655.

Група співробітників ЦДКФФА України біля нової фасадної
таблички, встановленої в зв’язку з присвоєнням архіву імені
Г. Пшеничного. Зліва направо: Н. Щербакова, С. Скарбовійчук,
Л. Пількевич, О. Базанова, А. Шелест, Н. Топішко, І. Штиюк.
Київ, 5 лютого 1999 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-214929.
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Вечір пам’яті Г. С. Пшеничного. Виступає начальник Головархіву
України Р. Я. Пиріг. Київ, 9 лютого 1999 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-214949.

Читання, присвячені пам’яті Г. С. Пшеничного. Зліва направо:
О. Базанова, кандидат історичних наук І. Бутич. Виступає син
Г. Пшеничного Володимир. Київ, 9 лютого 1999 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-214946.
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Директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Н. О. Топішко
виступає під час наукових читань з нагоди 95-ї річниці
від дня народження Г. С. Пшеничного.
Київ, лютий 2009 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-243994.

Учасники наукових читань з нагоди 95-ї річниці від дня народження
Г. С. Пшеничного ознайомлюються з виставкою фотодокументів у
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Київ, лютий 2009 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-244005.

Г. С. Пшеничний.
Вибране

Досягнення Центрального
фотофонокіноархіву
Центральний державний архів фонофотокінодокументів –
порівняно молода науково-дослідна установа Радянської України. Його організація стала можливою завдяки фотографії та її
дітищу – кінематографії, що після перемоги Великої Жовтневої
соціалістичної революції набирають у нас особливо швидких
темпів розвитку.
Починаючи з моменту свого виникнення, цебто з 1839 p.,
фотографія в колишній царській Росії була монополією буржуазії, зброєю захисту приватної власності та рабської праці, засобом насадження в масах буржуазної моралі. За допомогою фотографії буржуазія отруювала свідомість трудящих. Тільки після
перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції фотографія в руках пролетаріату, що переміг, стає могутнім чинником
піднесення культурного рівня радянських людей, неоціненним
пропагандистом ідей більшовицької партії, літописцем всенародної боротьби за побудову соціалізму в нашій країні.
Великого значення надавав фотографії В. І. Ленін, ставлячи
її поряд з кіно. Володимир Ілліч вказував діячам культурного
фронту на важливість використання фотографії як засобу більшовицької пропаганди. Він писав у своєму листі Наркомосу 17
січня 1922 року, що треба показувати не тільки кіно, але й цікаві
для пропаганди фотографії з відповідними написами.
Документи, створені кінооператорами чи просто фахівцями-фотографами, є тим матеріалом великої історичної вартості,
за допомогою якого наші нащадки дістануть уяву про події наших днів. Здійснюючи ідею Ленінського декрету «Про реорганізацію й централізацію архівної справи» й надаючи великого
історичного значення збереженню фотокінодокументів, Рада
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Народних Комісарів РРФСР 4 лютого 1926 року видала постанову «Про передачу Центральному архіву РРФСР негативів,
фотознімків і кінофільмів, що мають історико-революційне значення». Центрархіву внаслідок цієї постанови були передані
фото- й кінонегативи, які показують події й наших діячів, а саме:
боротьбу народу за владу Рад під керівництвом партії більшовиків, радянське будівництво, соціалістичний побут тощо. Так
було покладено початок існування єдиного в світі архіву світлових записів у м. Москві. Уряд Української PCP, наслідуючи
приклад братерської російської радянської республіки, 5 квітня
1930 р. затвердив «Положення про єдиний державний архівний
фонд УРСР». За цим положенням до ЄДАФ, крім звичайних
документальних матеріалів, включались негативи фотознімків
і кінофільмів в дореволюційний і післяреволюційний періоди,
які відкладалися на території УРСР і які мають історико-революційне значення, в тому числі й такі, що були забраковані під
час їх апробації. Негативи, якщо вони були відсутні, замінялись
відповідними позитивами. Концентрація фотокінодокументів
створила базу для спеціального фотокіноархіву в м. Києві.
Успішне виконання першого п’ятирічного плану індустріалізації й колективізації нашої країни сприяло бурхливому розвиткові фотокінопромисловосгі – матеріальної й науково-технічної бази фотографії й кінематографії. 1929 року засновано
науково-дослідний кінофотоінститут. 1930 року державна промисловість випускає перші радянські фотоапарати. 1931 р. побудовано фабрики кіноплівки в Переяслав-Заліському й Шостці.
1934 року налагоджено серійний випуск радянських плівочних
фотоапаратів ФЕД. Фотографія й кінематографія все більше й
більше розповсюджуються й проникають в найвіддаленіші закутки неосяжного Радянського Союзу.
Внаслідок діяльності радянських фоторепортерів, кінооператорів, фотохудожників і цілої армії фотокіноаматорів, шляхом
фотографії й кінематографії створюються цінні фотокінодокументи. В них здебільшого висвітлені події, які становлять собою важливі сторінки історії. Це Челюскінська епопея й прокладання північної траси в льодах Арктики, механізація вуглевидобутку й цілковите оновлення Донбасу за роки сталінських
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п’ятирічок, перетворення пустель в родючі грунти, виникнення
безлічі новобудов в дрімливих лісах тайги, подвиги Героїв Соціалістичної Праці на колгоспних ланах тощо.
Нова величезна кількість фотодокументів потребувала спеціального сховища та відповідного устаткування, щоб їх можна
було опрацьовувати з науково-технічного погляду. Зберігання
фотокінодокументів з загальними архівними матеріалами унеможливлювалось і було недоцільним. На черзі дня постало питання організації спеціального архіву фонофотокінодокументів.
Президія ЦВК СРСР 1932 року схвалила постанову про організацію Центрального фонофотокіноархіву СРСР, на який покладалось завдання: збирання, систематизація, архівно-технічне й
наукове опрацювання фонофотокіноматеріалів і їх зберігання
для історичної науки й використання в практиці соціалістичного будівництва.
Того ж 1932 року, 20 червня, ЦВК и РНК УРСР своєю постановою за № 122 затвердили Положення про архівну справу
на Україні, яким було передбачено організацію Центрального
фотокіноархіву УРСР. На нього покладались завдання аналогічні до тих, що їх здійснював в загальносоюзному масштабі
Центральний фотокіноархів СРСР. За час свого існування, до
віроломного нападу німецько-фашистських загарбників 1941
року на Радянський Союз, архів сконцентрував у себе понад 100
000 фотодокументів великого науково-історичного, культурного
й практичного значення. Це документи про події революції 1905
року, Жовтневої революції й громадянської війни на Україні, документи, що відображають побут, культуру й мистецтво українського народу, реконструкцію сільського господарства України, будівництво Дніпрогесу, Харківського тракторного заводу,
заводів Краматорська; Ворошиловграда, Кривого Рога, Києва,
стахановський рух в промисловості та сільському господарстві.
Для впорядкування й належного опрацювання фотокінодокументів архів мав добре устатковану фотолабораторію, а для їх
зберігання – кінозал та спеціальні шафи.
Окупувавши 1941 року Київ, німецько-фашистські варвари
цілі шафи документів Центрального фонофотокіноархіву УРСР,
що залишились не евакуйовані, перевезли з архівосховища (19-
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й корпус Лаври) в приміщення школи по вул. Прорізній № 17,
а звідси під керівництвом Вінтера, цього гітлерівського ката від
науки, воєнного злочинця, що називав себе доктором, вивезли
до Німеччини. Частина їх загинула в руїнах Лаври. Апаратуру й устаткування гітлерівці поламали й розікрали. Таким чином, з колишньої документальної й матеріально-технічної бази
ЦФФКА УРСР на день визволення Києва від німецько-фашистських загарбників нічого не залишилось. Відповідно з постановою РНК СРСР від 29 березня 1941 року за № 723 й наказом
Народного комісара внутрішніх справ СРСР № 021 від 1 грудна
1943 р. Центральний державний архів фонофотокінодокументів
УРСР організований заново.
Виявлення, збирання, а також створення фотокінодокументів було почато в період Сталінградської битви. Співробітники
Архівного управління, прикомандировані до особливих відділів Донського й Сталінградського фронтів, зібрали значну
кількість документальних матеріалів, в тому числі фотознімки
та ілюстрації, які показують події Великої Вітчизняної війни
й боротьбу радянського народу проти німецько-фашистських
загарбників. По Україні збирання фотокінодокументів проводилось з січня 1943 року, коли героїчна Червона Армія почала
звільняти українську землю від німецько-фашистської погані.
Ворог, поспішно відступаючи, найцінніші документи вивозив,
а решту знищував. Однак, при детальній перевірці приміщень,
де розташовувались німецькі підрозділи чи штаби, зібрано багато фотокінодокументів, які мають велике практичне й науково-історичне значення. Значна кількість фотокінодокументів,
вивезених німецько- фашистськими окупантами під час своєї
панічної втечі з Києва, знайдена в Дрездені, Відні й повернена
ЦФФКА УРСР.
Крім того, архів поповнився цінними фотодокументами,
створеними шляхом фотографування співробітниками архіву, які входили в оперативні групи архівних органів України,
й шляхом репродукцій цінних позитивів, що були в установах
чи в приватних громадян. Так, наприклад, під час визволення
України сфотографовані численні звірства й руїни, що їх тут заподіяли німецько-фашистські окупанти.
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Всього зібрано й зараз зберігається в архіві до 150 000 негативів і позитивів і до 100 000 метрів кінофільмів. За своїм
змістом вони розподіляються на фотодокументи дореволюційного й післяреволюційного періодів. Документи дореволюційного періоду представлені значним числом фоторепродукцій з
історії народів СРСР та історії УРСР. Ця група фотодокументів
характеризує склад і діяльність революційних гуртків і організацій РСДРП в Києві, Катеринославі, Харкові й інших містах
України, страйковий рух, збройну боротьбу до й під час революції 1905 року, повстання саперів Києва, показує місця заслань
політичних в’язнів, період Жовтневої соціалістичної революції
й громадянської війни на Україні. Деяка кількість фотоілюстрацій висвітлює окремі епізоди імперіалістичної війни, головним
чином Південно-Західний фронт царської Росії 1915–1916 pp.
До фотодокументів дореволюційного часу відноситься
велика група фотонегативів, які всебічно зображують історико-культурний пам’ятник українського народу, злочинницьки
зруйнований німецькими варварами, – Києво-Печерську Лавру.
Є фотознімки зовнішнього й внутрішнього вигляду більшості
будов Лаври: Троїцько-Надворітньої церкви, Економічної церкви, дзвіниці церков і корпусів на Далеких і Близьких печерах,
а також Успенського собору XII–XVIII ст. Представлений весь
настінний живопис XVIII–XX ст., ліплення, внутрішнє оздоблення лаврських церквів і т. д. Великий інтерес являють фотознімки рідкісного церковного посуду, старовинних ікон і бігаточисленних зразків живопису, шитва, тканин, що є найціннішими пам’ятками мистецтва. Серед фотознімків є велика кількість
репродукцій стародруків XVII–XVIII ст., що видавались типографією Києво-Печерської Лаври. Наявність фотодокументів
Києво-Печерської Лаври мас особливо важливе значення, через
те, що Успенський собор і інші будови Києво-Печерської Лаври
зірвані німцями 1941 р. під час окупації Києва, а значна частина
дорогоцінностей, які зберігались у Лаврі, була пограбована або
знищена.
Найбільш ранні фотодокументи пореволюційного періоду
нашого архіву відносяться до оборонної тематики. Вони ілюструють історію окремих частин Червоної Армії: 4-ї Київської,

129

3-ї Бесарабської, 46-ї Територіальної дивізій в період 1921–1926
pp. Ряд фотознімків показують призов у Червону Армію, навчання в військових частинах і військово-оборонну роботу в
добровільних товариствах. Є значна кількість фотодокументів
про суспільно-політичне життя УРСР: демонстрації, урочисті
паради, з’їзди, конференції, наради, зльоти і ін. Окрема група фотознімків відображує підготовку й проведення виборів у
Верховну Раду СРСР і УРСР, а також в місцеві ради депутатів
трудящих. Особливу цікавість мають фотознімки унікального
характеру, як наприклад фотознімок О. М. Горького під час перебування в Харкові серед вихованців дитячої колонії його імені
в 1928 році і під час його проїзду через Київ 1933 р. Фотознімки В. М. Молотова під час його перебування на Харківському
паровозобудівельному заводі ім. Калініна, фотознімки Г. К. Орджонікідзе під час його перебування в м. Житомирі, фотознімки М. І. Калініна на відкритті Дніпробуду 1933 p., фотознімки
державних і партійних діячів УРСР, а також фотознімки діячів
літератури, мистецтва та науки УРСР.
Велика кількість фотодокументів ілюструє соціалістичну
індустріалізацію нашої країни в роки сталінських п’ятирічок,
зокрема будову й пуск гігантів, а саме: Дніпробуду, ХТЗ, Сталінобуду, блюмінгів, шахт, рудень та інших промислових підприємств У країни. Є також велика кількість фотопортретів стахановців і ударників промислових підприємств УРСР. Значна
кількість фотодокументів показує соціалістичне будівництво
на селі, перехід дрібновласницьких селянських господарств на
шлях колгоспів. Всебічно представлено виробничо-господарське й культурне життя цілої низки колгоспів і радгоспів УРСР.
Є знімки передових людей сільського господарства.
Цілий ряд фотознімків відбиває ріст культури в нашій країні, розвиток української літератури й мистецтва. В архіві зберігаються репродукції рукописів окремих творів українських і
російських письменників: Гоголя, Коцюбинського, Т. Г. Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Є ілюстрації до їх творів
та досить велика кількість репродукцій малюнків та ілюстрацій Т. Г. Шевченка В цій же групі фотодокументів є портрети й
матеріали до біографій українських і російських письменників.
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Частина фотодокументів показує розвиток театрального мистецтва й художньої самодіяльності Української PCP, зокрема Київського оперного театру (окремі сцени з поставлених театром
опер, декорації, артисти в ролях, ескізи костюмів тощо).
Група фотодокументів висвітлює роботу вищих і середніх
навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, культурно-освітніх
установ, піонерських організацій, дитячих установ, масовий
розвиток фізкультури в нашій країні.
Німецько-фашистські загарбники перетворили міста України в руїни, знищили дощенту цілі їх квартали, попалили селища. Через те істотну цінність являють знімки того їх вигляду,
який вони мали до 1941 року. Фотознімки відновлюють в нашій пам’яті довоєнну красу Києва, Харкова, Дніпропетровська,
Одеси, Кривого Рога, Сталіно, Запоріжжя, Львова та інших міст
й сіл східних і західних областей України.
Фотодокументи архіву відображають Велику Вітчизняну
війну радянського народу проти німецько-фашистських загарбників 1941–1945 pp. Серед цих фотодокументів є знімки, які
показують героїчну боротьбу Червоної Армії за звільнення від
німецько-фашистських загарбників міст і сіл України, форсування Дніпра й звільнення столиці України – Києва, портрети
героїв знаменних битв. На фотодокументах зафіксовані бойові
епізоди, життя й побут славних партизан України. Крім цього,
є знімки, що показують звірства, які чинились німецько-фашистськими окупантами на Україні, пограбування українського населення, масового його вивезення на каторгу в Німеччину.
Такий короткий зміст фотокінодокументів, що зберігаються в
ЦФФКА УРСР.
Водночас з виявленням і концентрацією фотокінодокументів, архівом проведена велика робота по науково-технічному їх
опрацюванню, як-от: розшифровування, складання анотацій,
інвентарне описування. Виявляючи й збираючи фотокінодокументи, ми разом з тим збирали різноманітні описи, записи,
картотеки, тобто все те, що стосувалось документів і давало
можливість науковим співробітникам їх розшифрувати. Так, за
допомогою описів, знайдених 1943 р. серед руїн Києво-Печерської Лаври, розшифровано велику кількість фотодокументів,
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повернутих 1946 р. з Німеччини, дана вичерпна анотація на
фотодокумент, який відбиває роботу штабу Південно-Західного фронту царської армії в 1916 році, але про який нам майже
нічого не було відомо. На допомогу в розшифруванні фотокінодокументів архів запрошував різних фахівців столичних науково-дослідних та мистецьких установ. Внаслідок напруженої
праці колективу нашого архіву за станом на 1 червня 1948 року
розшифровано 90 000 документів, складено анотацій і описано
70 000 документів, складено тематичних карток для фототеки
25 000 штук, зроблено з негативів 65 000 контрольних фотовідбитків, розшифровано й складено анотацій на 80 000 метрів
кіноплівки.
Забезпечивши збір і надійне збереження фотокінодокументів, колектив науковців нашого архіву організував їх використання в інтересах народного господарства, історичної науки, а
також з агітаційно-пропагандистською метою. Щоб допомогти
відбудувати народне господарство нашої країни після війни,
архівом виявлено й передано відповідним організаціям велику
кількість фотознімків зруйнованих окупантами об’єктів. Знімки
довоєнного турбінного залу дали велику користь в проведенні монтажної праці на Дніпрогесі. За їх виявлення й передачу
відбудовникам Дніпрогесу нач. будівництва т. Логінов виніс колективу ЦФФКА подяку. Академії архітектури УРСР і Архітектурному управлінню при Раді Міністрів УРСР нами передано
значну кількість фотознімків для проектування й відновлення
будинку Київського державного університету, Києво-Печерської Лаври, Хрещатика. Для експонування на виставках, що
їх організували клуби, бібліотеки й інші культосвітні установи
столиці, архів виявив і підібрав до 4000 фотознімків, в тому числі:
а) для виставки, яку організувало Українське товариство
культурвого зв’язку з закордоном для трудящих Англії й Америки, – 250 фотознімків;
б) для виставок, що їх організували музеї Києва, Одеси, Миколаєва, Вінниці, Чернівець, Харкова, Кишинева, Котовська, –
до 3000 фотознімків.
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З документів ЦФФКА наш колектив організував у клубі
МВС УРСР велику виставку на тему «30 років Великої Жовтневої соціалістичної революції» обсягом на 12 великих щитів. На
експозиціях виставлено до 300 фотодокументів, які показують
підготовку й проведення Жовтневої соціалістичної революції,
а також велетенські успіхи, здобуті нашим народом за 30 років
радянської влади. Виставка користувалась у відвідувачів великим успіхом. Міністерству освіти УРСР, для використання як
ілюстрації під час викладання в початкових школах, республіканській Партійній школі при ЦК КП(б)У, Київській офіцерській школі МВС УРСР тощо було підібрано й передано до 5000
комплектів (тем) зображень. Значна кількість фотокінодокументів передана Київській студії художніх фільмів, якою вони використовувались для створення кінокартин «Подвиг разведчика»
й «Третий удар». Фотодокументи також використовувались науковими співробітниками Академії архітектури в дисертаційних
працях тощо.
Зараз ЦФФКА УРСР розміщений в 13 добре відремонтованих кімнатах, з яких дві великі спеціально устатковані для
архівосховища. Сховище для негативів на склі обладнане спеціальними шафами, які сконструйовані науковими співробітниками архіву: дві шафи негативів розміру 13х8, місткістю на
20000. Сховище для кінофільмів і негативів на плівці обладнане
спеціальними шафами, насиченими вогнестійким розчином. В
сховищах архіву встановлені спеціальні сигналізатори. В архіві
є фотолабораторія з відповідною апаратурою, яка дає можливість опрацьовувати фотодокументи, а для праці з кінофільмами
устатковано спеціальний кінозал і встановлено кінопроекційний апарат. Співробітниками фоновідділу виготовлений звукозаписувальний апарат і обладнане відповідне приміщення для
звукозапису й звукоперепису на целулоїдні платівки. Крім фотоі фонокіновідділів на правах структурної частини архіву 1945
року створена реставраційна майстерня. Вона має своїм завданням реставровувати цінні документальні матеріали, фотодокументи та провадити профілактичні заходи щодо їх збереження.
За час існування цієї майстерні реставровано до 25000 документів великої історичної ваги. Крім того, переважній більшості
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державних архівів подана практична допомога в дезинфекції й
дезинсекції документальних матеріалів. Загалом треба сказати,
що ЦФФКА УРСР за період своєї діяльності, після вигнання німецьких окупантів з Києва, провів дуже велику роботу. Цьому в
значній мірі сприяла правильна організація праці нашого колективу, врахування багаторічного досвіду роботи ЦФФКА СРСР.
Ми набули досвіду в організації й комплектуванні такого типу
архівів. І коли цей досвід узагальнити, то він стане неабияким
надбанням радянської архівознавчої науки.
Такі ті досягнення, що ними колектив ЦФФКА зустрів 30-ті
роковини Ленінського декрету «Про реорганізацію й централізацію архівної справи».
Тепер ми ставимо перед собою такі завдання:
а) максимально використати всі джерела комплектування
нашого архіву кіно-, фото-, а особливо фонодокументами, яких
в ньому ще мало;
б) шляхом інспекторського контролю за роботою архівів
фото- й кіноустанов домогтись систематичного надходження
фотокінодокументів в ЦФФКА УРСР; в) для систематизації фотокінодокументів скласти класифікатор й тематичну фототеку.
Проблемним своїм завданням найближчих 2–3 років ми
вважаємо створення фотодокументів з історії, минулого українського народу. Це нами здійснюватиметься шляхом репродукції
різноманітних зображень і фотографуванням пам’ятників матеріальної культури.
Колектив ЦФФКА УРСР, як і весь радянський народ, що
під керівництвом партії Леніна–Сталіна бореться за виконання
післявоєнної сталінської п’ятирічки в чотири роки, покладені
на нього завдання виконає.
Пшеничний Г. Досягнення Центрального фото-фоно-кіноархіву // Науково-інформаційний бюлетень. – 1918 – 1948. – № 2 (3). –
С. 18 – 22.
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Сокращенная стенограмма
выступления начальника Центрального
государственного архива кинофотофонодокументов
УССР на республиканском совещании
руководящих работников архивных органов
и государственных архивов Украинской ССР
Работа Центрального государственного архива кинофотофонодокументов УССР, как и всех государственных архивов Союза ССР, была направлена на обеспечение сохранности
собранных в архиве кинофотофонодокументов, упорядочение
их и усовершенствование учетно-справочного аппарата, всестороннее использование кинофотофонодокументов в интересах
нашего государства и контроль за состоянием и работой с кинофотофонодокументами. Все эти вопросы нашли должное отражение в нашей повседневной практической работе, и было бы
интересно подробно об этом вам рассказать. Однако из-за недостатка времени считаю необходимым детально остановиться на
самых важных и сложных вопросах нашей работы – на сохранности кинофотофонодокументов и на комплектовании архива
материалами.
Сохранности кинофотофонодокументов в нашем архиве
уделяется самое серьезное внимание. Работа по обеспечению
сохранности документов проводится по двум направлениям: по
линии создания в приспособленных под хранилища помещениях наилучших условий для хранения тех или иных документов
и по линии профилактических мероприятий, направленных на
продление жизни документов.
Проблема размещения Центрального государственного
архива кинофотофонодокументов УССР в 1945 г. была самой
трудной, т. к. отсутствие специального помещения заставило
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нас разместиться в приспособленном помещении. Последующие годы работы показали, что в разных хранилищах одного
и того же здания, особенно в летнее время, была разная температура воздуха и относительная влажность. Данные наблюдений были учтены при размещении документов архива. Так,
в южное хранилище, где всегда повышена температура и понижена влажность, помещены фотодокументы на стекле, а
в северном хранилище, где температура и влажность воздуха
близки к нормальной, размещены фотодокументы на кинопленке и фонодокументы (ферромагнитная пленка, металлические
матрицы и граммпластинки). Это сделано для того, чтобы несколько предохранить кинопленку и ферромагнитную пленку
от пересыхания. Однако эти мероприятия не могут в полной
мере обеспечить нормальные условия хранения, поэтому, при
необходимости, мы искусственно поддерживаем соответствующий термогидрометрический режим. В зимнее время температура воздуха регулируется кранами в обогревательной системе.
Для повышения влажности применяется метод интенсивного
испарения воды. Для понижения влажности нами применяется хлористый кальций, который имеет свойство десятикратного
поглощения воды.
Значительную работу Центральный государственный архив
кинофотофонодокументов УССР провел по линии профилактических мероприятий, направленных на обеспечение длительного хранения кинофотофонодокументов. Среди этих мероприятий необходимо отметить проведение дополнительной лабораторной обработки фотонегативов. Эта работа вызывается тем,
что фотонегативы, поступающие к нам, в большинстве плохо
промыты. Невымытые соли гипосульфита разрушают подслой,
и негатив, если не принять мер, может погибнуть. Для этого
мы использовали способ промывки, предложенный ЦНИЛ, несколько усовершенствовав его. Мы дополнительно обработали все хранящиеся в архиве фотонегативы. В дальнейшем все
негативы, описанные и поступающие в хранилище на постоянное
хранение, будут предварительно лабораторно обрабатываться
по вышеизложенному способу. Перед промывкой, хранящиеся
в архиве фотонегативы, тщательно просматриваются с целью
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отбора негативов, которые могут быть повреждены в процессе
промывки. С таких негативов фотолаборатория архива делает
страховые дубль-негативы, путем контратипирования без промежуточного позитива. Метод контратипирования разработан
Центральной научно-исследовательской лабораторией ГАУ
МВД СССР, но нам пришлось также усовершенствовать его и
только после этого ввести в практику работы архива.
В профилактические мероприятия по обеспечению сохранности документов входит также чистка металлических матриц
граммофонных записей, которую мы провели в конце 1953 года.
Технологический процесс чистки матриц нами позаимствован
в Московском Доме звукозаписи, а нужное оборудование для
этого изготовлено на месте.
Проблема хранения кинодокументов пока для нас является самой трудной. За последние годы Центральный
государственный архив кинофотофонодокументов УССР провел большую работу по проверке технического состояния кинодокументов. Всего проверено и заактировано 270000 метров кинопленки. Этим самым мы определили, каким реставрационным
и профилактическим мерам нужно подвергнуть те или иные
киноматериалы. Проверка показала, что большинство их плохо промыто и на них уже выступили соли гипосульфита; на
некоторых обнаружены следы разложения эмульсии. Это требует от нас незамедлительной лабораторной обработки их.
Как ни странно, в настоящее время в условиях Киева эту работу провести невозможно, т. к. на существующих кинопредприятиях отсутствует необходимое оборудование. Эксперименты
по промывке и реставрации наших негативных киноматериалов проводятся Харьковской кинореставрационной мастерской.
Каковы будут результаты от этих экспериментов – еще неизвестно. Но во избежание гибели очень ценных кинодокументов
необходимо немедленно организовать эту работу на одном из
предприятий Союза ССР, с условием обязательной приемки кинодокументов от ЦФФКА всех союзных республик.
Второй вопрос, на котором я хочу остановиться, – это вопрос комплектования архива документами. Центральный
государственный архив кинофотофонодокументов УССР, как
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и архивы этого профиля других республик, является молодым
учреждением, не имеющим достаточного опыта работы по
комплектованию. Но и тот небольшой опыт, который имеется,
никто – ни Главное архивное управление МВД СССР, ни Архивное управление МВД УССР – не обобщают. Непонятна позиция
и Историко-архивного института и кафедры архивоведения Киевского университета. Они забывают о существовании архивов,
хранящих кинофотофонодокументы, не читают лекции и не
разрабатывают вопросы, связанные с работой ЦФФКА.
При создавшемся положении вопросы комплектования –
важнейшая задача, которую нужно решить в ближайшее время.
Ибо уже сейчас интенсивность накопления кинофотофонодокументов настолько возросла, что иногда не хватает специальных
знаний у сотрудников для правильной их обработки и хранения.
С развитием науки и техники развивается и наша отечественная фотография, кинематография и звукозапись. Беспрерывный
рост благосостояния нашего народа и небывалый расцвет культурной жизни народов СССР создают условия быстрого накопления огромного количества кинофотофонодокументов, представляющих большую научно-историческую и культурную ценность. В настоящее время нет ни одного общественно-политического события, как за рубежом, так и в нашей стране, которое
бы не нашло должного отражения в фото-, кино- и звукодокументах. Задача советских архивистов – собрать эти документы,
лучшие и ценные из них отобрать для хранения и всесторонне
использовать их в интересах нашей Родины.
Комплектование Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов УССР началось со времени его деятельности после освобождения г. Киева от немецко-фашистских захватчиков. Основой документальной базы архива явились: фотокинодокументы, собранные оперативными группами
архивных органов на освобожденной от врага территории, и
фотодокументы, возвращенные из стран Европы, которые немецко-фашистские оккупанты при бегстве вывезли из городов
Украинской ССР. Это были фотодокументы существовавшего
до войны ЦФФКА УССР и некоторых республиканских музеев.
Планового комплектования архива в то время не было; оно носи-
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ло случайный характер, так как в учреждениях и предприятиях
УССР в первые послевоенные годы кинофотофонодокументы
только накапливались и в архив не поступали.
В результате изучения источников комплектования сотрудниками архива было установлено наличие кинофотодокументов украинской тематики в Центральном государственном
архиве кинофотофонодокументов Союза ССР, в Московском
Доме звукозаписи и др. учреждениях. После соответствующей
договоренности и разрешения ГАУ МВД СССР, Центральный
государственный архив кинофотофонодокументов СССР передал нашему архиву значительное количество этих кинодокументов. Московский Дом звукозаписи передал нам на хранение
металлические матрицы граммзаписей, относящихся к украинской тематике. Эти документы и стали основой документальной
базы существующего кинофоноотдела Центрального государственного архива кинофотофонодокументов УССР.
В 1947–48 гг. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов УССР приступил к организации планового поступления документов в архив. Первым шагом в этой работе было то, что архив, учитывая важность комплектования и
имея кадры, с санкции Архивного управления МВД УССР, стал
проводить инспекторскую работу по контролю над деятельностью и состоянием кинофотофоноархивов учреждений областей
УССР, от правильной постановки которых зависит успех комплектования архива. Вначале мы обследовали и взяли на учет
кинофотофоноархивы крупных учреждений, которые являются
основными источниками комплектования архива, а именно:
а) киноархивы
Украинской
студии
хроникальнодокументальных фильмов, Киевской киностудии учебно-технических фильмов, Киевской киностудии художественных фильмов и кинолаборатории Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
б) фоноархивы Главного управления радиоинформации Министерства культуры УССР, Дома народного творчества УССР,
Лаборатории звукозаписи УССР, Института искусствоведения,
Института фольклора и этнографии Академии Наук УССР;
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в) фотоархивы редакций республиканских газет и журналов, редакций областных газет, фотоархивы облотделов треста
«Укрфото», музеев, театров, институтов.
В дальнейшем мы подвергли обследованию и взяли на учет
фотоархивы крупных промышленных комбинатов (заводов, фабрик и др. предприятий, имеющих фотолаборатории), где создаются фотодокументы. Всего нами взято на учет 220 кинофотофоноархивов учреждений.
Основная цель нашей работы по контролю за кинофотофоноархивами учреждений УССР заключалась в том, чтобы в первую очередь выявить архивы учреждений и организовать правильное поступление, учет и сохранность документов, создающихся на данном предприятии (учреждении), так как именно
от работы этих низовых фотофонокиноархивов зависит успех
комплектования.
Следует отметить, что особое внимание
при обследовании мы обращаем на техническое состояние документов и качество составленных к ним аннотаций (подтекстовок).
Проведение самого квалифицированного обследования
архивов учреждений – это только начало дела. Основная роль
отведена контролю за выполнением предложений по актам.
В актах даются конкретные предложения с указанием срока их выполнения. Для более оперативного наблюдения за
выполнением этих предложений ведется специальная книга
контроля, куда записываются основные предложения актов.
В тех случаях, когда наши предложения не принимаются во
внимание, мы обращаемся в вышестоящие органы. По нашим
представлениям ЦК КП Украины указал редактору Львовской
областной газеты на невыполнение наших предложений по
улучшению работы фотоархивов. Копия этого указания была
разослана всем редакторам газет и журналов, тем самым, соответствующая эффективность была достигнута. Подобный
пример можно привести из обследования нашими сотрудниками фотоархивов металлургических заводов «Запорожсталь»,
им. Петровского, им. Сталина, им. Кирова, им. Ворошилова,
которые отказывались выполнять предложения о наведении
должного порядка в хранении документальных материалов и
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передаче их на постоянное хранение в ЦФФКА УССР. После
соответствующего письма Министра внутренних дел Украинской ССР Министерство металлургической промышленности
Союза ССР дало указание руководителям предприятий о наведении порядка в хранении фотодокументов и передаче их в
республиканские государственные архивы.
Добиться выполнения предложений, изложенных в актах
проверки архивов учреждений – дело нелегкое и требующее
много времени и энергии. Иногда бывает и так, что соответствующий порядок в архиве наводится ценой административного взыскания. Так было в фотоархивах облотдела треста
«Укрфото» Ворошиловградской и Черновицкой областей, когда
по нашему представлению трест «Укрфото» приказом объявил
выговор начальникам этих отделов.
Инспекторская работа, проводимая нами, направлена на то,
чтобы добиться общего улучшения состояния и работы архивов
всей системы. Однако случаев неудовлетворительной работы
кинофотофоноархивов учреждений, а иногда и игнорирования
наших требований, еще очень много. Почти все они зависят от
того, что сверху нет единого указания по ведомствам всех министерств, а снизу добиваться указаний, подобно тем, которые
были сделаны по нашему представлению Министерством черной металлургии – дело очень сложное и, по сути, не наше.
Инструкция же № 85 со всеми ее недостатками ни для одного
учреждения не является обязательной. Многие положения этой
инструкции идут вразрез требованиям самой жизни и деятельности фотоархивов учреждений (вопросы экспертизы, учета,
сохранности). Видимо, почувствовав оторванность этой инструкции от жизни, ГАУ МВД СССР выработало проект новой
инструкции по работе фотоархивов учреждений, но, к сожалению, этот новый проект мало чем отличается от старой инструкции, многое просто переписано и, следовательно, основные недостатки старой инструкции перенесены в проект новой. Если
этот проект будет принят то, он не только не поможет нам наводить порядок в фотоархивах учреждений, но даже, наоборот,
кое в чем будет дезориентировать сотрудников архива.
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Одновременно с проверкой кинофотофоноархивов учреждений в областях, мы практически обучали этому делу инспекторский состав архивных отделов с тем, чтобы они в дальнейшем могли проводить обследования самостоятельно. Уже освоили и проводят эту работу сотрудники Архивного отдела Одесской, Харьковской и других областей. Для оказания им помощи
ЦФФКА УССР, анализируя их акты, дает соответствующие замечания, направленные на улучшение инспекторской работы.
В результате организационных мероприятий и проведенной
работы с архивами учреждений Центральный государственный
архив кинофотофонодокументов УССР за последние годы пополнился ценными кинофотофонодокументами.
Значительно сложней решается вопрос с экспертизой документов. В архив из различных источников поступает масса кинофотофонодокументов, разных по форме и содержанию. Среди них имеется много ценных документов и много
ненужных как для истории, так и для практического использования. Здесь трудность заключается в том, какими соображениями руководствоваться при отборе ценных документов.
Всю работу по экспертизе фото- и кинодокументов в настоящее
время мы также сосредоточили у себя. Это вызвано тем, что
фотокиноархивы учреждений не имеют перечня документов,
подлежащих постоянному хранению, и чтобы избавить себя от
трудоемкой, кропотливой и не совсем для них понятной (без инструкции) работы, некоторые учреждения уничтожали все свои
фотодокументы под тем предлогом, что они не имеют научной и
практической ценности. Именно после таких случаев (вопреки
инструкции № 85), мы запретили архивам учреждений проводить экспертизу на месте. Поэтому все материалы поступают к
нам. Так мы взяли на себя большой участок работы, которая не
входит в обязанности государственного архива и отнимает у нас
много времени, но без этого мы не получили бы фотодокументов вообще, или получили бы не то, что надо. Однако, взяв всю
работу по экспертизе на себя, мы также ее проводим на свой
риск, со своей точки зрения, вне сомнения, допуская ошибки
как в одну, так и в другую сторону. Это объясняется также от-
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сутствием и для нас какой-либо установки по экспертизе кинофотофонодокументов.
При проведении экспертизы мы оставляем на хранение ту
группу фотодокументов, которая отражает кадры с/х, состоит
из фотоснимков людей, результаты труда которых выходят за
обычные нормы данного колхоза, района, области, т. е. снимки передовиков с/х, награжденных орденами, героев труда,
участников с/х выставки и т. д. Из фотоснимков, отражающих
производственные процессы, мы оставляем те, которые более
полно отражают успех коллективного труда в колхозах, уровень
механизации с/х, сезонные работы в с/х. Например, работа на
механизированном току, работа агрегата, состоящего из трактора и нескольких сеялок, или снимок, показывающий новинку
механизации в с/х – картофелеуборочный комбайн в работе и т.
д. Мы исходим при этом из того, что подобные снимки должны
показывать людей и работу не одной-двух, а всех областей республики.
Однако, проводя работу по экспертизе таким образом, мы
не уверены, что оставляем все только необходимое, точно так
же, как не уверены в том, что документы, выделяемые нами в
утиль, действительно никогда не понадобятся никому из исследователей. Мы не уверены в этом потому, что и у себя в архиве мы не имеем перечня фотодокументов, подлежащих хранению в госархиве, и во многих случаях судьба фотодокумента
зависит от мнения сотрудника, проводящего экспертизу. Такое
бессистемное, случайное комплектование госфотоархивов будет до тех пор, пока не будут выработаны единые установки по
отбору фотодокументов. Для планомерного комплектования госархивов фотокинодокументами необходимо разработать перечень фотодокументов, не подлежащих дальнейшему хранению
в архивах учреждений, и перечень фотодокументов, которые
должны храниться в государственном архиве.
Выступление Г. С. Пшеничного на Республиканском совещании
руководящих работников архивных органов и государственных архивов Украинской ССР // Научно-информационный бюллетень. –
1954. – № 2 (18). – С. 51 – 60.
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Кіно-фото-фонодокументи – на службу
соціалістичному будівництву
Використання документальних матеріалів Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР тісно
пов’язане з життям нашої країни, направлене на виконання поставлених КПРС перед радянським народом великих завдань
комуністичного будівництва.
Мабуть немає жодного явища в житті Радянської України,
яке не знайшло б свого відбиття в кінофотофонодокументах.
Тому колектив співробітників архіву наполегливо працює над
тим, щоб документальні матеріали приносили користь, служили інтересам народу.
Успіх використання кінофотофонодокументів у великій
мірі залежить від організації всебічної інформації зацікавлених
установ, організацій, підприємств і осіб про наявність і зміст
матеріалів в архіві. Для цього були використані періодична преса, кіно, радіо, телебачення, виставки документів, лекції, екскурсії в архів і т. п.
За останні три роки з фондів нашого архіву на сторінках
періодичної преси опубліковано понад 200 фотознімків і статей
до них та кілька спеціальних кореспонденцій, основою яких
служили матеріали архіву, їх можна було прочитати на сторінках журналів і газет нашої республіки: «Україна», «Радянська
жінка», «Советская Украина», «Социалистическая культура»,
«Перець», «Наука і життя», «Зміна», «Знання та праця» (журнали); «Молодь України», «Київський комсомолець», «Радянська
Україна», «Колгоспне село», «Літературна газета», «Вечірній
Київ», «Південна правда» (Миколаїв), «Красная звезда» (Москва), «Комсомольское племя» (Одеса), «Тревога», «Известия»,
«Крылья победы», «Київська правда», «Советская культура»,
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«Сталинское племя», «Рабочая газета», «Советский спорт»,
«Радянська культура», «Литературная газета», «Радянський міліціонер», «Крылья Родины», «Бугская заря» (Миколаїв), «Комсомольская правда», «Крылья Украины», «Ленинское знамя».
Газета Київського військового округу «Ленинское знамя»
опублікувала кілька архівних знімків періоду утворення Червоної Армії, а у великій кореспонденції «Документы эпохи» про
наш архів вона писала: «Відомий французький письменник-комуніст Анрі Барбюс під час одного із своїх приїздів у Радянський Союз через хворобу був позбавлений можливості зробити
подорож по нашій країні, яку він так любив і успіхами її завжди
захоплювався. Для того, щоб якось заповнити цю прогалину,
А. Барбюс попросив, щоб йому продемонстрували хронікальні
кіножурнали. Письменник настільки захопився тим, що побачив на екрані, що на протязі тижня кожний вечір по кілька годин
передивлявся радянську кінохроніку за багато років». «Це було
наче великою мандрівкою, яку я здійснив, – писав потім А. Барбюс на сторінках «Правды», – я бачив радянський світ стисло,
але, незважаючи на це, в усіх його справжніх розмірах, з його
широтою і глибиною, з його життям. Це було ущільненням, синтезом часу. Я миттю оглянув цілу епоху».
Ці слова À. Барбюса мимоволі згадуються після відвідання
в Києві Центрального державного архіву кінофотофонодокументів Української PCP. В цьому невеликому приміщенні біля
відомого Софійського собору зберігається безліч скарбів – понад тисячу хронікальних, науково-популярних та художніх
фільмів, починаючи з 1912 року; десятки тисяч фотодокументів, велика кількість фонографічних матеріалів – грамофонних
пластинок, записів на феромагнітну плівку та ін. Це – справжні
документи епохи. Вони переносять нас на багато років назад,
допомагаючи відновити в пам’яті багато яскравих сторінок з
життя нашої Вітчизни, побачити те, що нам відомо з розповідей
дідів та батьків.
Незабутнє враження справляють кінокадри, на яких зображено Смольний 26 жовтня 1917 p., виступ В. І. Леніна на
площі біля приміщення Московської Ради перед відправкою на
фронт робітничих загонів, вступ Червоної Армії в звільнений
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від петлюрівців Київ, урочисте відкриття Дніпрогесу, епізоди
Корсунь-Шевченківської битви, відбудовані після вигнання фашистських загарбників міста України...
Знайомлячись з фондами архіву, ти неначе присутній при
багатьох історичних подіях в житті нашого народу. Великий інтерес являє собою знятий до 10-річчя Радянської влади фільм
«Документы эпохи». Ось перед нами хвилюючі кінокадри –
солдати вітають на фронті перемогу Жовтневої революції. Вони
оголошують війну війні й виступають на боці революційного
пролетаріату. На екрані крокують перші загони Червоної гвардії. Обличчя бійців сповнені рішучості відстояти рідну Радянську владу. Підготовлені архівом для Київської телестудії передачі «Жовтень на Україні», «Боротьба українського народу за
побудову соціалізму» були показані по телебаченню міст Харкова, Сталіно та Одеси.
Українська студія кінохроніки зробила кінозйомку роботи
нашого архіву і включила її в кіножурнал «Радянська Україна»
№ 22 (1957 p.), який бачили мільйони кіноглядачів республіки.
З метою встановлення зв’язків з музеями, клубами та іншими
культурно-освітніми установами, архів складав інформаційні
листи і через Міністерство культури посилав на місця. За домовленням з Музейним управлінням УРСР, на республіканській
нараді працівників музеїв наші архівісти прочитали лекції про
склад і зміст кінофотофонодокументів архіву, а потім була проведена по архіву екскурсія.
Наведені приклади говорять про те, що при бажанні і правильній організації роботи архіву можна використати багато засобів для популяризації архівних документів з метою широкого
практичного використання їх в інтересах комуністичного будівництва.
Комуністична партія та Радянський уряд поставили великі завдання перед архівістами України. Виконуючи ці завдання,
колектив Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР провів значну роботу по використанню архівних документів. Тільки за останні три роки архівом підібрано,
підготовлено й видано кінопідприємствам Радянського Союзу
20 науково-технічних та популярних кінофільмів для розмно-
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ження і повторного випуску на екрани країни. Серед них «Кукурудза», «Словечанские льноводы», «Побут шахтарів Донбасу», «Киев – столица УССР», «Завод заводов», «Наука на службе промышленности», «Перевозка войск морем», «Академик
Е. О. Патон», «Кукуруза – культура больших возможностей»,
«На Іртиській заплаві», «Ми з Донбасу» та ін.
Колектив співробітників архіву підібрав, підготував і передав кіностудіям Радянського Союзу для використання сюжети
понад 180 назв кінофільмів і кіножурналів для створення 30
нових художніх, хронікально-документальних та науково-популярних фільмів: «Киянка», «Советское градостроение»,
«Вручение Украине второго ордена», «Вакуумное устройство»,
«Орленок», «Народ обвиняет», «125 лет Киевскому университету», «Штепсель женит Тарапуньку», «Город, в котором
мы живем», «Физическая тренировка сухопутных войск»,
«Трансформаторный завод», «О Гиталове», «О шлакоблоках»,
«Производство и сварка труб», «Цвети, Молдова», «Концерт ансамблей УССР», «Сашко», «Легкая промышленность», «Героический путь», «В семье единой», «Электрошлаковая сварка»,
«Дружба равных» та ін.
Значно розширився обсяг використання кінофотодокументів у телепередачах. Телестудії Києва, Москви, Одеси і Харкова використали тисячі метрів кінодокументів архіву для своїх
передач: «В боях за Радянську Україну», «Во славу Советской
Армии», «Наши шефы», «Поет революції – Сосюра», «Бажан
і львівські письменники», «Наші бойові друзі», «Українські
спортсмени-парашутисти», «Грізні роки», «По залах музею
В. І. Леніна», «КПУ в боротьбі за індустріалізацію», «Слухайте Сергія Чекмарьова», «Поет-партизан Воронько», «Соколині
крила», «Вони будуть офіцерами», «Невідомий», «Вогненний
поїзд», «Там, де гриміли бої», «Нас кличуть вдалечінь широкі
шляхи», «По історичних місцях», про T. Г. Шевченка, П. Тичину, А. Малишка, про міста Одесу, Київ та ін. Для створення учбових кінопосібників Київський державний університет
використав сюжети 22 назв кінодокументів. Кінофільми «Ми
з Донбасу», «Выращивание уток», «Умеете ли вы ими пользо-
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ваться», «Кукуруза» та ін. використано для експорту в країни
соціалістичного табору.
Експозиція пам’ятника-музею в с. Нова Петрівка (КП генерала армії М. Ф. Ватутіна і члена Військової ради М. С. Хрущова) побудована в основному на фотознімках з архівних документальних фільмів: «Победа на Правобережной Украине», «Битва
за нашу Радянську Україну» тощо.
За обсягом не менше ніж кінодокументи, а за різноманітністю тематики ще ширше були використані фотодокументи. Майже всі музеї Української PCP після XX з’їзду КПРС поновили
і поповнили свої експозиції нашими фотодокументами періоду
Жовтневої революції, громадянської війни та соціалістичного
будівництва.
Для більш повного задоволення запитів установ і поповнення загублених у період війни матеріалів, архівом проведена
велика підготовча робота по виявленню, розшифруванню та
анотуванню фотодокументів у своєму архіві, а також в архівах і
музеях України, Москви і Ленінграда.
Крім використання наших документів для постійної експозиції в музеях, архів підібрав, виготовив, анотував та передав
партійним органам, клубам та іншим культурно-освітнім установам велику кількість фотодокументів для тематичних фотовиставок та фотоальбомів. Під час підготовки до святкування
40-річчя Великого Жовтня кожна область, район, організація
прагнули якнайкраще показати героїчну історію революційної
боротьби і свої досягнення за роки Радянської влади.
Найстаріші київські заводи – вагоноремонтний ім. Січневого повстання та «Арсенал» ім. В. І. Леніна – підготували
виставки, альбоми та збірники спогадів. На славному прикладі революційного минулого робітників цих заводів, шляхом
показу документальних фотографій, виховується молоде покоління. «Соціалістична Київщина» – так називається альбом,
підготовлений Київським обкомом партії. Ровенський обком
партії ілюстрував збірник «Радянська Ровенщина за 40 років»,
Дарницький райком КПУ випустив брошуру «Робітнича молодь
Києва на барикадах Великого Жовтня». Про героїчні подвиги
комсомольців в роки громадянської війни ї соціалістичного бу-
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дівництва розповіли фотовиставки Харківського та Київського
обкомів і Жовтневого райкому (м. Київ) ЛКСМУ, Київського топографічного технікуму, середньої школи м. Тули. ЦК ЛКСМУ
підготував й розмножив велику виставку для комсомольських
організацій України. Широко і всебічно використано матеріали
архіву Вищою партійною школою при ЦК КПУ при підготовці
посібника з історії КП України.
Документи архіву використовували різні організації з агітаційно-пропагандистською метою – Київський Будинок офіцерів Радянської Армії, Київський політехнічний інститут, Товариство Червоного Хреста, Макіївський металургійний завод,
Палац піонерів і багато, багато інших. Книжково-журнальні
видавництва республіки використали значну кількість фотодокументів архіву для ілюстрації книг та брошур. Так, Інститут
історії мистецтв АН УРСР підготував до видання 3 томи «Нарисів радянського кіно»; Інститут історії АН УРСР – ілюстроване
видання «Історія Києва» і підручник для вузів – «Історія Української PCP». Підручники для середньої школи «Історія України»
та «Історія СРСР» готує видавництво «Радянська школа».
Велика кількість статей Української радянської енциклопедії також буде ілюстрована архівними документами. З ілюстраціями вийшли у світ книжки: «Великі роки Г. І. Петровського»,
«Гірнича справа на Україні за 40 років».
Кінофотофонодокументи нашого архіву використовуються
далеко за межами Української PCP. На прохання Молдавського
краєзнавчого музею проведено підбір і виготовлено фотознімки про діяльність Г. Котовського. Музею архітектури м. Москви
передано знімки руйнувань у м. Києві, Центральному військово-історичному музею СРСР – матеріали про повстання саперів. Передані також матеріали архіву для експозиції в Свердловський музей Я. М. Свердлова, Літературний музей Якуба
Коласа в БРСР та ін.
Все більше використовується кінофотодокументів архіву в
країнах народної демократії. Матеріали про болгаро-радянську
дружбу передані Софійському музею, про партизанів України – Будинку освіти в Братиславі і Словацькому видавництву
політичної літератури. Для виставки у Празі відправлено багато
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експонатів про бойові дії Чехословацького корпусу на території
України проти німецько-фашистських загарбників. Фотодокументи архіву про руйнування Хрещатика були експоновані на
виставці Радянського Союзу в Нью-Йорку, а зараз готуються
матеріали для виставки у Парижі. Кінофотодокументи про руйнування міст УРСР та їх відбудову були показані представникам
американських будівельних фірм та житлової секції економічної комісії ООН для Європи.
Центральний державний архів кінофотофонодокументів
УРСР підготував по архівних матеріалах фотоальбом «За владу
Рад» обсягом в 15 друкованих аркушів, а видавництво «Мистецтво» видало його тиражем у 10000 екземплярів. Разом з Архівним управлінням Української PCP архів підготував велику
виставку «Героїчна боротьба трудящих України за перемогу
Великої Жовтневої соціалістичної революції і встановлення Радянської влади на Україні». У 1958 р. до 40-річчя ленінського
декрету про реорганізацію і централізацію архівної справи була
підготовлена також велика фотовиставка. З неї цього року зняті фотокопії, які у вигляді фотоальбома розсилаються всім державним архівам УРСР.
Широке використання кінофотофонодокументів у першу
чергу залежить від наявності документів, а це означає, що поряд з прийомом в архів на зберігання кінофотофонодокументів
від архівів діючих установ, колектив співробітників нашого архіву систематично провадить виявлення і копіювання фото- і
кінодокументів для поповнення втрат, завданих архіву під час
Великої Вітчизняної війни. Успіх використання залежить також
від науково-технічного упорядкування документів, особливо
від стану описів, монтажних листів і правильної систематизації кінофотофонотеки, над чим Центральний державний архів
кінофотофонодокументів УРСР повсякденно працює, вносячи
свою скромну частку у справу будівництва комуністичного суспільства в нашій країні.
Кілька слів про організацію практичного використання
фотодокументів обласних державних архівів. До 1959 р. кінофотофонодокументи на Україні були сконцентровані в одному
місці – Центральному державному архіві кінофотофонодоку-
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ментів УРСР. Така централізація сприяла, особливо в післявоєнний час, найбільш повному збору і забезпеченню зберігання
найцінніших ілюстративних матеріалів всієї республіки. Проте
відсутність документальної бази на місцях ускладнювала можливість використання цих матеріалів. Назріло питання про концентрацію поки що тільки фотодокументів місцевих установ в
обласних архівах, що безумовно буде сприяти більш повному
зберіганню документів, а також всебічному їх використанню.
Пшеничний Г. Кіно-фото-фонодокументи – на службу соціалістичному будівництву //Науково-інформаційний бюлетень. –
1960. – № 1 (39). – С. 17 –21.
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Джерела комплектування Центрального
державного архіву кінофотофонодокументів
УРСР кінодокументами
Розвиток науки і техніки в першій половині XX ст. викликав створення нових видів документів, які мають винятково
важливе політичне, науково-історичне, художнє, культурне і
практичне значення. Це кіно-, фото- і фонодокументи у вигляді
негативів, кінофотознімків та записів звуку різними методами
на різноманітних видах матеріалів, кількість яких дуже швидко
збільшується, а якість виготовлення з кожним днем удосконалюється. Організація нагромадження і довготермінового зберігання цих документів в наш час стала невідкладним завданням
державних архівів.
Центральний державний архів кінофотофонодокументів
УРСР порівняно молодий архів Радянської України. Він, по
суті, організований після вигнання в 1943 р. німецько-фашистських загарбників з Києва, бо в роки Великої Вітчизняної війни довоєнні документальні матеріали та устаткування були
розграбовані, а приміщення зруйновано. Тепер на зберіганні в
архіві є значна кількість кінофотофонодокументів, які зібрані з
різних джерел у післявоєнний період, а також надійшли до архіву в плановому порядку з архівів установ. Кінофотофонодокументи нашого архіву за своїм змістом епізодично висвітлюють
усі сторони життя і боротьби українського народу за побудову
комуністичного суспільства в нашій країні. Досить і короткої
характеристики та кількох прикладів, щоб довести велику цінність кіно-, фото-, фонодокументів – неоцінимих багатств радянського народу.
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Дожовтневий період представлено, в основному, в фотодокументах. Це, насамперед, документи про революційний рух на
Україні: склад і діяльність революційних гуртків та організацій
РСДРП у Києві, Харкові, Катеринославі та ін., події під час першої російської революції 1905–1907 рр. Значна кількість фотодокументів розповідає про події періоду реакції 1908–1912 рр.,
про бойові дії, життя і побут солдатів російської армії під час
першої світової імперіалістичної війни 1914–1918 рр. У фотодокументах відображена також історія Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 р. у Росії і на Україні: демонстрації,
мітинги, революційні виступи в містах і селах. Широко висвітлені в документах також місця ув’язнення та заслання політичних в’язнів. У архіві зберігається багато документів з видами
міст і селищ того часу, зокрема вулиць, парків, пам’ятників і
окремих будинків у м. Києві тощо. Багато кінофотодокументів висвітлюють події 1917–1920 рр.: підготовку й проведення
Великої Жовтневої соціалістичної революції, зокрема Січневе
збройне повстання робітників київського заводу «Арсенал»;
боротьбу проти націоналістичної Центральної ради, проти німецьких окупантів, білогвардійських банд, перемогу Червоної
Армії над внутрішньою і зовнішньою контрреволюцією, інтервентами і т. п. Надзвичайну цінність являє собою фільм «Документи епохи», випущений до 10-ої річниці Радянської влади.
Тут кінокадри показують, як солдати на фронті вітають перемогу Жовтневої революції, оголошують війну війні і виступають
разом з революційним пролетаріатом. Маршем проходять перші
загони Червоної Гвардії, бійці якої сповнені рішучості відстояти
рідну Радянську владу. Інші кадри показують частини Червоної
Армії, що відправляються на фронт для боротьби з Денікіним.
Кінооператорам вдалося сфотографувати втечу військ інтервентів з Одеси, наступ Першої Кінної армії, вигнання білополяків
з Києва. Можна побачити уславлених полководців Радянської
Армії М. В. Фрунзе і К. Є. Ворошилова, М. О. Щорса і С. М. Будьонного. Друга частина фільму розповідає про мирне будівництво молодої Радянської республіки. Тяжку спадщину дістав
наш народ: зруйновані мости через Дніпро, затоплені водою
шахти Донбасу, руїни й розвалини на місці заводів, фабрик, за-
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лізничних станцій; не вистачає палива, хліба. Але очолюваний
Комуністичною партією народ з нечуваним ентузіазмом бореться з розрухою. Кінооператор сфотографував, як демобілізовані воїни Червоної Армії заготовляють лісоматеріал для потреб
народного господарства, відбудовують міста. І ось вже перший
поїзд проходить по залізничному мосту в Київ, димлять труби
піднятих з руїн підприємств, пішло на-гора донецьке вугілля.
Урочисто відзначають трудящі України свято Великого Жовтня. Це – перше Жовтневе свято в республіці. Ще не заліковані
рани, завдані імперіалістичною і громадянською війнами, але
якою радістю осяяні обличчя трудящих Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, що вийшли на святкову демонстрацію.
«Мы свой, мы новый мир построим!», «Да здравствует дружба
народов!» – читаємо на транспарантах. Заключні кадри фільму присвячені міжнародній солідарності трудящих. Тут широко
використано зарубіжну кінохроніку. Глядач ніби присутній на
мітингах робітників у Китаї, Англії, Німеччині, Чехословаччині, які гаряче вітають створення першої в світі соціалістичної
держави.
Досить повно представлено в кінофотодокументах розвиток
соціалістичної індустрії на Україні в роки перших п’ятирічок.
Це – будівництво і пуск таких гігантів, як Дніпрогес, ХТЗ, будівництво блюмінгів, шахт, рудників та інших промислових
підприємств. Є багато фотознімків і кінокадрів про новаторів
виробництва, стахановців, швидкісників, де показано їх працю,
побут і відпочинок. Значна кількість документів висвітлює соціалістичне будівництво на селі – період колективізації, виробничо-господарське і культурне життя колгоспів і радгоспів, рух
п’ятисотенниць, ударників, допомогу міста селу і т. п. Зберігаються документи, що ілюструють зростання культури, науки і
техніки, розвиток української літератури і мистецтва, роботу
вищих і середніх учбових закладів, установ охорони здоров’я,
розвиток фізкультури і спорту та ін.
Про Велику Вітчизняну війну 1941–1945 рр. детально розповідають кінофотодокументи тих років. Це знімки бойових
дій наших військ по звільненню міст і сіл України від гітлерівських загарбників. Особливо багато в архіві кінофотодоку-
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ментів про уславлених партизан України, зокрема про бойові
епізоди з’єднань Ковпака, Федорова, Наумова, Сабурова та ін.
В архіві зберігаються надзвичайної цінності фільми «Битва за
нашу Радянську Україну» і «Перемога на Правобережній Україні», створені видатним радянським кінорежисером О. Довженком. В кіно- і фотодокументах цього періоду висвітлюються
героїчні сторінки оборони Києва в 1941 р., форсування Дніпра
і звільнення столиці Радянської України, героїчна праця нашого народу в тилу. Боротьба трудящих України за відбудову народного господарства у післявоєнні роки також знайшла своє
відображення в документах архіву. Цій темі присвячені фільми:
«Дніпрогес відроджується», «Запоріжсталь в строю», «Дніпрогес дав струм», «Донецькі шахтарі» та багато інших. Найбільш
повно в кінофотодокументах висвітлені хвилюючі події останніх років на Україні: натхненну працю комсомольців і молоді
республіки на освоєнні цілинних і перелогових земель, на будівництві шахт, рудників, доменних печей. Розповідається про
дальший розвиток промисловості, будівництва, про новаторів і
передовиків – М. Мамая, В. Семинського, О. Кольчика і т. д.
Фотознімки та кінокадри відбивають бурхливий розвиток сільського господарства і трудовий подвиг героїв колгоспного села
М. Озерного, Є. Долинюк, С. Виштак та багатьох інших. Надзвичайну цінність і великий інтерес являють собою документи,
що висвітлюють керівну роль Комуністичної партії в політичному, економічному і культурному розвитку Радянської України. В архіві також зберігається велика кількість фонодокументів, у яких відбито виконавську майстерність таких видатних
корифеїв українського мистецтва, як О. Петрусенко, І. Паторжинський, Н. Ужвій, А. Бучма, Ю. Шумський, М. Романов та
багатьох інших.
Всі ці документи в архіві приведені в належний порядок,
зберігаються і всебічно використовуються в інтересах нашого суспільства. В архіві завжди можна зустріти представників
різних установ і людей багатьох професій – учених, художників, журналістів, письменників, артистів, режисерів, інженерів,
офіцерів Радянської Армії, викладачів, студентів. Тут вони знаходять необхідні матеріали. До нас звертаються не лише з об-
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ластей України та інших братніх республік, але й з-за кордону, з
країн соціалістичного табору.
Архів безперервно комплектується новими кінофотофонодокументами різноманітної тематики і все зростаючого обсягу.
Тому питання комплектування архіву кінофотофонодокументами і організації їх довготермінового зберігання стали перед нами
проблемою, яку конче необхідно вивчити і позитивно вирішити.
До останнього часу архів приймав на зберігання в основному
кінодокументи від Української кіностудії хронікально-документальних фільмів: періодичні кіножурнали «Радянська Україна»,
«Піонерія», «Радянський спорт», «Молодь України», спеціальні
випуски, присвячені окремим подіям, кінолітопис тощо. Прийняті також документальні кінофільми виробництва Київської
кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка, Київської кіностудії науково-популярних фільмів, Одеської і Ялтинської кіностудій. Однак на всіх цих студіях зберігається ще багато хронікально-документальних, біографічних, науково-популярних та
учбових кінофільмів різної тематики, які повинні бути прийняті
і зберігатись постійно в нашому архіві.
Окремо слід спинитись на новому джерелі комплектування,
яке виникло в результаті великих успіхів у розвитку економіки,
науки, техніки й культури в нашій країні. Мова йде про телебачення, яким охоплюється не тільки дедалі ширша територія
Радянського Союзу, а й столиць країн Європи. Досить відзначити, що вже тепер тільки на території Української PCP організовано і діє 16 телестудій – в Києві, Харкові, Дніпропетровську,
Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, Херсоні,
Сімферополі, Кіровограді, Сумах, Чернівцях, Конотопі та Керчі. Телебачення щодня у своїх різноманітних програмах передач
використовує велику кількість кінофотодокументів, як власного виробництва, так і тих, що одержує з інших кіноорганізацій.
Всі ці документи висвітлюють наше повсякденне, багатогранне
життя і мають велике політичне, наукове, культурно-освітнє та
практичне значення і, природно, повинні надходити в державні
архіви для постійного зберігання.
Отже, нас, радянських архівістів, повинна цікавити і проблема створення та нагромадження кінодокументів на телесту-
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діях республіки. Адже через погану організацію дійового контролю за архівами відомств, особливо в перші післявоєнні роки,
багато документальних матеріалів загинуло. Тому ми повинні
добре розібратися в процесі створення кінофотодокументів на
телевізійних студіях і вжити всіх заходів до більш повного надходження цих документів на державне зберігання.
Нагромадження кінодокументів на телестудіях республіки
відбувається дуже швидко. Багато з них за останні роки повністю заповнили свої невеликі фільмосховища, побудовані за типовим проектом. Якща на початку організації телебачення на
Україні студії передавали телевізійні новини два–три рази на
тиждень, то тепер студії великих міст передають телевізійні новини щодня, маючи в своїх штатах від 2 до 5–8 кінооператорів,
які щодня роблять багато кінозйомок з громадсько-політичного,
економічного і культурного життя області і давно випередили
студію кінохроніки як за обсягом продукції, так і за різноманітністю тематики. Розуміючи таке становище і враховуючи,
що успіх комплектування державних архівів багато в чому залежить від постановки дійового контролю з боку архівістів
за кіноархівами установ, Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР зразу ж приступив до обстеження
кіноархівів телестудій і надав їм методичну та практичну допомогу в обліку, описанні і організації зберігання студійних документальних кінозйомок. В результаті перевірок, проведених
у 1960–1961 рр., ми прийшли до висновку, що необхідно уніфікувати облік кінофотодокументів на телестудіях і в редакціях
радіомовлення, а також вжити негайних заходів для забезпечення зберігання цих матеріалів.
З нашої ініціативи голова Комітету по радіомовленню і
телебаченню при Раді Міністрів УРСР видав наказ «Про упорядкування обліку, забезпечення зберігання і передачі кінофотодокументів державному архіву». Наш архів разом з Архівним
управлінням при Раді Міністрів УРСР розробив форми обліку
і виготовив книги для всіх телестудій і фоноархівів установ радіомовлення республіки, причому на початку кожної книги, за
прикладом бібліотечних інвентарних книг, викладена коротка
інструкція про проведення обліку кінофонодокументів.
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Виходячи з того, що почату справу треба довести до кінця,
Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР
у 1961–1962 рр. провів повторну перевірку ходу виконання наших вказівок і наказу голови Комітету по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР про облік кінофотофонодокументів за новою формою. З того, що вже виконано, можна
зробити висновок, що своєчасне проведення згаданих заходів
сприятиме наведенню належного порядку у відомчих архівах
і дальшому плановому комплектуванню державних архівів кінофотофонодокументами. Як заключний захід, ми разом з Комітетом по радіомовленню і телебаченню в березні цього року
провели чотириденну нараду-семінар кіноредакторів і завідуючих фільмотеками телестудій України, на якій було заслухано
і обговорено ряд доповідей і повідомлень, зокрема про роль і
завдання кіно в пропаганді рішень XXII з’їзду КПРС; про використання кінофотоматеріалів у студійних передачах; про стан
обліку і зберігання кінодокументів на телестудіях України; про
склад і зміст кінофотодокументів Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР та ін. Крім того, проведено
екскурсію до нашого архіву з метою показати облік і зберігання
наших матеріалів, а також використання їх телестудіями України.
Таким чиноім, можна сподіватись, що заходи по упорядкуванню обліку і зберігання кінодокументів на телестудіях забезпечать їх збереженість і передачу на державне зберігання до
архіву. При цьому слід врахувати деякі особливості кінодокументів на телестудіях, де крім кінокартин і тематичних кіновипусків щодня випускаються телевізійні новини, які складаються з окремих сюжетів різноманітної тематики і пов’язані між собою загальним дикторським текстом, який повинен зберігатись
як монтажний лист на кінофільм або кіножурнал; крім того, як
обліково-описова документація повинні зберігатись операторські монтажні листи, де більш детально розкривається зміст
кожного окремого сюжету, це стосується до кінодокументів, які
з тих чи інших причин не були використані в телевізійних передачах. Другою особливістю телевізійних кінозйомок є те, що
в більшості випадків відсутній позитив, оскільки телевізійна
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апаратура може при передачі в ефір перетворювати негативне
зображення на зображення позитивне. Таким чином, архів виявляється без позитиву, що ускладнює використання таких кінодокументів.
Важливим джерелом комплектування Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР є кінолабораторії установ, організацій і підприємств УРСР, які здебільшого
випускають документальні кінофільми. Наприклад, виробнича
кінолабораторія Київського державного університету за період
своєї діяльності (з 1949 р.) випустила понад 100 кінофільмів, які
використовуються учбовими закладами країни для підготовки
спеціалістів вищої кваліфікації і виховання нашої молоді. Такі
фільми як «Закон у дії», «Навчання та праця», «За вірним компасом» та інші розповідають і показують, як практично здійснюються рішення КПРС про зв’язок школи з виробництвом
і науки з практикою будівництва комуністичного суспільства.
Цікаві кінофільми випускаються кінолабораторією Київського
медичного інституту: процеси складних операцій завдяки кіноекрану стають доступними тисячам лікарів і студентів. Про передові методи роботи і прогресивну технологію в промисловості і будівництві розповідають кінофільми, випущені кінолабораторією Дніпропетровського раднаргоспу. Багато фільмів, що заслуговують на увагу, випускають інші кінолабораторії установ і
підприємств Української PCP.
Великий інтерес для державного зберігання являють собою
кінофільми любительських кіностудій. Вже тепер їх на Україні
налічується до 350, в тому числі в Донецькій області – 53, в
Київській і Вінницькій – по 40, в Одеській – 36, Львівській – 27,
Дніпропетровській – 24, Луганській – 20, Кримській і Харківській – по 19, Житомирській – 11 і т. д. Армія кінолюбителів
зростає щодня, а кіномистецтво проникає в усі куточки Радянської України. Створювані таким чином кінофільми фіксують
героїчну працю і життя нашого народу, будівника комуністичного суспільства в нашій країні. Республіканський і союзний
огляди любительських кінофільмів показали творче зростання і культуру виробництва любительських кіностудій як щодо
розширення тематики фільмів, так і щодо майстерності їх зйо-
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мок. Багато фільмів любителів не поступаються, а інколи навіть кращі за професіональні кінофільми. Наприклад, багатьом
запам’ятались такі кінофільми любительської студії Харківського електромеханічного заводу, як «Комуністи в боротьбі за
технічний прогрес», де показана роль партійної організації заводу у впровадженні прогресивних методів праці, або фільм «Репортаж з переднього краю» – про бригади комуністичної праці.
Подібні фільми випускають і сотні інших кіностудій України.
Газета «Правда» від 29 липня ц. р. писала, що кінолюбителі Стрийського вагоноремонтного заводу Львівської області
почали вести кінолітопис рідного підприємства. На кіноплівку
фотографуються творчі будні колективу, який бореться за звання підприємства комуністичної праці. В кінокадрах розповідається про технічний прогрес, трудові подвиги робітників та інженерів, невтомну діяльність новаторів. Громадська кіностудія
вже створила ряд короткометражних фільмів. Недавно на заводському екрані демонструвався фільм «Сторінки звичайної
біографії», який присвячено передовому робітникові дільниці
підготовки вагонів Льву Обушко. Так день у день створювався
правдивий літопис про творче змагання на одному з найбільших
підприємств області.
Наведені приклади створення кінодокументальних фільмів
телестудіями, кінолабораторіями установ і любительськими кіностудіями з залученням до цієї роботи великої кількості любителів кіномистецтва свідчать про новий етап у розвитку радянської кінематографії.
Таким чином, державні архіви, крім кіностудій Міністерства культури УРСР, мають нові джерела комплектування кінодокументами. Водночас для Центрального державного архіву
кінофотофонодокументів УРСР має велике значення виявлення
в інших архівах країни і копіювання кіноматеріалів української
тематики для поповнення хоча б копіями кіноплівок, що загинули в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
В сучасних умовах не менш складним завданням є відбір
кінодокументів для постійного зберігання в державних архівах.
Якщо питання наукової експертизи цінності документів на паперовій основі розроблені і є достатній досвід їх відбору для
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постійного зберігання, то питання відбору кінодокументів для
постійного зберігання до останнього часу не розроблені взагалі.
На нашу думку, загальні принципи наукової і практичної оцінки текстових документальних матеріалів на паперовій основі
можуть бути застосовані і при оцінці кінодокументів з урахуванням їх особливостей і характеру. Отже, дослідження кінодокументів з джерелознавчих позицій, розробка критеріїв і принципів їх відбору для зберігання повинні стати головною темою
наукової роботи державних архівів кінофотофонодокументів,
оскільки вивчення вже нагромадженого досвіду роботи і теоретична розробка в цьому напрямі будуть сприяти вирішенню
практичних завдань архівів.
Ще до розробки теоретичних основ комплектування архівів
і незалежно від ряду інших суб’єктивних факторів ми повинні
будемо приймати кінодокументи для постійного зберігання в
архів у все зростаючому обсязі. Тому нам необхідно використати вже нагромаджений практичний досвід і не допускати помилок у справі відбору матеріалів для архіву. Нам здається, що
легше визначити кіноматеріали, які не підлягають зберіганню
в архіві, ніж навпаки. При відборі матеріалів для зберігання в
архіві треба виходити з принципу, що перший-ліпший кінодокумент є продуктом індивідуальної творчості людей (авторів)
і епізодично відображає подію, процес, факт тощо. Він нібито
аналогічний газеті, книзі, окремому літературному творові, які
незалежно від цінності зберігаються в книжковій палаті, і державний архів у цьому випадку теж треба розглядати з цієї позиції.
Таким чином, всі документальні кінозйомки повинні надходити для зберігання у державний архів, причому насамперед
необхідно прийняти документальні фільми, періодичні кіножурнали, спеціальні випуски, тематичні випуски, кінолітописи,
телевізійні новини і т. п. В другу чергу слід приймати науково-популярні і учбові фільми, створені на базі документальних
кінозйомок і любительські кінозйомки, які дістали схвалення
громадськості. Решту фільмів можна приймати чи не приймати
в архів залежно від наявності сховища.
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Слід додати, що питання комплектування пов’язані з проблемою довготермінового зберігання плівки, оскільки вона за
своїми фізико-хімічними особливостями не може зберігатись
довгий час і періодично буде перекопійовуватись на нову основу, тобто продовження зберігання документів йтиме шляхом
багаторазового повторного дублювання. Тоді, мабуть, буде вирішуватись питання про те, який кінофільм дублювати раніше, а
який пізніше. По суті, це буде відбір цінних кінодокументів для
продовження їх зберігання.
Пшеничний Г. Джерела комплектування Центрального державного архіву кіно-фото-фонодокументів УРСР кінодокументами // Науково-інформаційний бюлетень. – 1962. – № 6 (56). – С. 12–
18.
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Кінофотодокументи про В. І. Леніна
Серед документальних матеріалів Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР провідне місце посідають документи радянського періоду. В них епізодично, в образній формі відображені всі етапи життя Радянської України,
починаючи з перемоги Великого Жовтня і до наших днів. Документи архіву свідчать про втілення в життя ленінських заповітів – соціалістичні перетворення на Україні. Особливу цінність
мають кінофотодокументи про В. І. Леніна та його соратників
по революційній боротьбі за встановлення Радянської влади.
Володимира Ілліча знімали на кіноплівку близько 40 разів.
Проте Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, де зберігаються оригінали кінофотодокументів, має матеріали лише
двадцяти зйомок, обсягом 874 метри негативної і позитивної
плівок. Більшість з них дійшла до нас в урізаному вигляді, а
деякі навіть не мають зображення В. І. Леніна. Тут висвітлюються лише події, зв’язані з виступами В. І. Леніна. В Інституті
зберігається також 427 фотознімків Леніна (більшість негативів
виготовлені на склі), 1200 фотознімків членів сім’ї Ульянових
та фотографії місць, пов’язаних з життям і діяльністю В. І. Леніна. Звичайно, це далеко не всі фото, на яких ми могли б побачити образ вождя, і тому необхідно вести дальший пошук цих
документів. Кожна розшукана кінострічка чи фотографія – це
додатковий штрих до живого ленінського портрета.
Деякі кадри про В. І. Леніна вмонтовані в документальні
кінофільми, що були випущені українськими кінематографістами в перші роки Радянської влади і збереглися лише в єдиному
примірнику в нашому архіві. Один з таких кінофільмів – це «Документи епохи». Його змонтовано в 1928 р. з документальних
кадрів, знятих з періоду імперіалістичної війни і до святкування
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10 річниці Великого Жовтня. Цей фільм переносить нас на багато років назад, допомагає відродити в пам’яті яскраві сторінки з
життя нашої Батьківщини, побачити те, що нам відомо з розповідей наших батьків і дідів. Події на фронті світової імперіалістичної війни. Ми бачимо, як ллється кров людська за інтереси
капіталістів. Тисячі обдурених солдатів умирають в окопах, а
Микола II гонить нове поповнення. Назріває революція. Страйки робітників, мітинги, демонстрації. Відречення царя від престолу. Перемога Лютневої революції. Розбиті царські герби.
Члени Тимчасового уряду, юнкери, офіцери біля Зимового палацу. На екрані червоногвардійці, які охороняють Смольний –
штаб пролетарської революції. 7 листопада 1917 р. – початок
нової ери. Перед нами хвилюючі кадри – солдати на фронті вітають перемогу Жовтня, вони оголошують війну війні і переходять на бік революційного пролетаріату. Марширують перші
загони Червоної Гвардії, обличчя бійців сповнені рішучості відстояти рідну Радянську владу.
Документальні кадри свідчать про самовіддану боротьбу
українських робітників і селян під проводом більшовиків України проти Центральної ради, проти всіх ворогів українського
народу. Показані частини Червоної Армії і її прославлені командири, державні і партійні діячі України, партизанський рух, що
охопив широкі народні маси. На екрані спливають титри «За соціальне і національне визволення трудящих України виступив
проводир більшовицької партії...» На трибуні В. І. Ленін.
Друга половина фільму «Документи епохи» розповідає
про мирне будівництво молодої радянської республіки. Тяжкі
наслідки залишла війна – зруйнований міст через Дніпро, затоплені шахти Донбасу, в руїнах заводи, фабрики, залізничні
станції. Не вистачає палива, хліба. На боротьбу з розрухою піднімається керований Комуністичною партією трудовий народ. І
знову ми бачимо дороге обличчя В. І. Леніна, який виступає в
Москві на Красній площі біля постаменту з написом «Здесь будет сооружен памятник Освобожденному труду». Праця, тільки
праця... Кінооператор зафіксував цікаві епізоди – демобілізовані воїни Червоної Армії на заготівлі дров, відбудові мостів.
Проходить перший потяг по Київському залізничному мосту,
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задиміли труби зведених з руїн підприємств. І раптом страшна
звістка – Леніна не стало... Кінематограф доніс до нас засмучені
обличчя людей на траурних мітингах, демонстраціях у Києві,
Одесі, Харкові, портрети Леніна, обрамлені чорними стрічками,
приспущені прапори. 27 січня, 7 годин вечора. Погасло світло.
Завмер транспорт. Зупинилися верстати. Лише гудки заводів і
фабрик линуть у далеч.
До землі нахилені прапори, артилерійські залпи. Спалахує
світло і з грудей тисяч єдиним подихом вихоплюється «Смело,
товарищи, в ногу!». І знову кадри про соціалістичне будівництво. До ладу стають шахти Донбасу, запалали домни Дніпропетровського металургійного заводу. Суднобудівники Миколаєва спускають на воду пароплав «Эмбанефть». Працюють
машинобудівні заводи. Змінюється обличчя українського села.
Ми бачимо господарство Ксаверівської трудової сільськогосподарської комуни ім. 5-ої річниці Жовтня Черняхівського району
Волинської округи. Трактори на полях України, про що мріяв
В. І. Ленін.
Робітники і селяни залишили гвинтівки, сіли за книжки.
Розвивається культура, в кадрі робітничий театр ім. Г. І. Петровського, репродуктор, антена. Урочисто відзначають трудящі
України свято Великого Жовтня. Це одне з перших жовтневих
свят у республіці. Ідуть славнозвісні кадри кінофільму – про
те, як втілюються в життя ленінські заповіти – мітинг на закладинах Дніпрогесу: виступає В. Я. Чубар, присутні В. П. Затонський, М. О. Скрипник.
Завершується фільм показом міжнародної солідарності трудящих. Тут широко використана зарубіжна кінохроніка. Глядач
ніби присутній на мітингах в Китаї, Англії, Німеччині, Чехословаччині, де трудящі вітають створення першої соціалістичної
держави.
В архіві зберігається ще одна кінострічка, яка відтворює незабутній образ вождя. Вона вмонтована в кінофільм про голод,
що спіткав молоду державу в 1921–1922 рр. Радянський уряд
України і В. І. Ленін вживають термінових заходів щодо ліквідації голоду. Перша частина фільму не збереглася. На початку другої частини напис: «Як почалась боротьба з голодом?».
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Ми бачимо всеукраїнського старосту, голову Центральної комісії допомоги голодуючим Г. І. Петровського, його заступників
Д. 3. Мануїльського, В. Я. Чубаря та ін. Вони розгорнули велику
роботу на місцях щодо збору коштів і цінностей для допомоги
голодуючим Поволжя. В. І. Ленін, перемагаючи тяжку хворобу,
знаходив час, щоб довідатися, чим живе країна, народ. Він пише
«Звернення до селян України», в якому закликає українців подати росіянам допомогу: «Хай з кожного повіту, забезпеченого
хлібом, пошлють хоч би двох-трьох виборних від селян в Поволжя, щоб відвезти туди хліб, щоб на власні очі побачити розміри лиха, нужди, голоду, щоб, повернувшись, розповісти своїм
землякам про необхідність спішної допомоги».
Третя частина фільму, на екрані напис: «Усе було віддано
на допомогу Поволжю, а лихо вже росло і на Україні». Голод
на Україні. Шостий Всеукраїнський з’їзд Рад виділив спеціальний фонд – 1 500 000 пудів хліба. З’їзд незаможних селян дав
клятву допомогти населенню голодних губерній. Відрахування із зарплати робітників, організація недільників по видобутку вугілля для обміну на хліб для голодуючих; на селянських
зборах проводиться самообкладання; червоноармійці частину
свого пайка передають дитячим будинкам. Селяни с. Давидівки
Мелітопольського повіту першими ухвалили обміняти церковні
цінності на хліб для голодуючих. Гасло Комуністичної партії
«Ні однієї голодної смерті». Селяни одержують продовольчі позики, сільськогосподарський реманент, худобу, медичну допомогу, допомогу дітям, інвалідам.
У п’ятій частині фільму ми бачимо кадри з виступом
В. І. Леніна на одному з засідань. Логічно це пов’язано з допомогою голодуючим, але з дуже скупих написів цього стверджувати не можна, тому що в цей час Володимир Ілліч хворів і,
можливо, кінокадри відносяться до іншої події. В свій час фотовідбитки з цих кадрів були направлені в Москву для вивчення.
Але ця дослідницька робота ще не закінчена. Заключні кадри
фільму показують відбудову народного господарства України.
В кінці лист Г. І. Петровського з подякою всім, хто допомагав
голодуючим України.
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Ці кінофільми збереглися в архіві в єдиній позитивній копії
завдяки архівістам, які в період Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу (1941–1945 рр.) вивезли їх у глибокий тил – на
Урал до м. Златоуста.
В архіві є кінодокументи про увіковічення пам’яті В. І. Леніна. Ми бачимо на екрані уже споруджені до Великої Вітчизняної війни пам’ятники вождеві в Києві, Житомирі, Миколаєві,
Горлівці, закладини та відкриття пам’ятників у м. Севастополі,
Мархлевському районі Житомирської області, с. Покровці Дніпропетровської області. Один з кіножурналів розповідає про
гранітний моноліт, видобутий для Мавзолею В. І. Леніна в Головинському кар’єрі на Житомирщині.
Ім’ям В. І. Леніна нині по всіх містах і селах України названа велика кількість фабрик, заводів, гідроелектростанцій,
колгоспів тощо. Це також найшло своє відображення в кінофотодокументах архіву. В останні роки до архіву надійшов на зберігання історико-революційний фільм «Ульянови в Києві», виробництва Київської студії науково-популярних фільмів, 1964 р.
Цей фільм розповідає про одну з хвилюючих сторінок історії
нашої партії – життя і діяльність рідних Володимира Ілліча Леніна в Києві в 1903–1904 рр. Побудований він на фотодокументах Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС та матеріалах
республіканських архівів.
На підставі архівних документів Українська студія хронікально-документальних фільмів створила в 1969 р. кінофільм
«Так починалась «Искра», зв’язаний з діяльністю В. І. Леніна.
В цьому році його буде передано на постійне зберігання до
ЦДАКФФД УРСР.
На екрані – місто Женева. Тут В. І. Ленін виклав свій план
«Искры» Г. В. Плеханову, але не зустрів належної підтримки.
В. І. Ленін переміг, перемогла його принципова позиція. Будинок у Лейпцігу, де вийшов перший номер «Искры». Шляхи
«Искры» в Росію, їх було багато. Немало з них зійшлося на
українській землі. На екрані карта. Тут позначені шляхи іскрівської літератури, її склади і друкарні у великих пролетарських
центрах України. Лише до Києва за один місяць 1902 р. надійшло 23 пуди іскрівських видань. На екрані Харків, Полтава, Лу-

167

ганськ, де проходили шляхи «Искры». В Одесі діяв болгарський
соціал-демократ Іван Загубанський, який перевозив «Искру»
(детальніше про І. Загубанського написано в науково-інформаційному бюлетені № 1 за 1962 р.).
У кадрі м. Кишинів – будинок, в якому 1901 р. київські і
полтавські іскрівці організували нелегальну друкарню. Далі
бачимо будинки підпільних друкарень в Умані, Харкові, фото
Івана Франка і будинок у Львові, де він жив. Тут був таємний
склад «Искры». У другій частині фільму показана діяльність ленінської «Искры», що мала величезне значення для створення
партії нового типу, партії комуністів.
Серед великої кількості фотодокументів, що зберігаються в
архіві, є група дублів негативів, зміст яких має безпосередній
зв’язок з життям і діяльністю В. І. Леніна; про них уже написано в журналі «Архіви України». Але на деяких фото хотілося б
загострити увагу. Всім відомий знімок – В. І. Ленін, Д. Бєдний і
Ф. Д. Панфілов. Життя Ф. Д. Панфілова – живе втілення історії
робітничого руху в Росії. В складі делегації України він брав
участь у роботі VIII з’їзду партії. В перерві між засіданнями
з’їзду Ф. Панфілов сфотографувався з В. І. Леніним і Д. Бєдним.
В Старобільській районній газеті Ворошиловградської області
«Ленінський клич» була опублікована розповідь самого Панфілова: «Це було в 1919 році. Як делегат, я попав на VIII з’їзд
партії. Я вирішив виступити і розповісти з’їзду про те, що бачив
в селах, проте голова запропонував «подвести черту». Я встав,
підняв руку і говорю «Протестую», як це так? Тут нас багато,
делегатів, ще не висловилось. Ми – делегати з місць, багато бачили і багато цікавого можемо розповісти». В залі виник шум.
І в цей час зі сцени виступив В. І. Ленін, запитав «В чому справа?». Я повторив. «Правильний протест!» – сказав товариш Ленін. Проголосували знову. Я одержав слово і розповів про все,
що бачив, що чув, де й що робиться... А в перерві підійшов до
мене Дем’ян Бєдний і підвів до Володимира Ілліча.
– Дякую,– сказав мені товариш Ленін,– багато матеріалу ви
нам дали. Підемо сфотографуємося. Пішли. І Дем’ян Бєдний з
нами. Сфотографувались ми втрьох».
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Цікава деталь. Проти припинення дебатів по доповіді про
роботу на селі виступив на з’їзді В. І. Ленін. Він говорив, що необхідно вислухати товаришів з місць. Проте більшість делегатів
проголосувало за припинення дебатів. Тоді виступив Ф. Д. Панфілов і заявив: «Дозвольте внести протест проти товаришів, які
не дали висловитися ораторам із села». Головуючий звернувся
до з’їзду за дозволом дати висловитися Ф. Д. Панфілову, і слово
йому було надано.
Унікальним серед фотодокументів періоду громадянської
війни є знімок, на якому зображений танк, захоплений воїнами
2-ої Української Червоної Армії при вигнанні французьких інтервентів з Одеси і подарований В. І. Леніну. Знімок зроблено
в березні 1919 р. У відповідь на цей подарунок В. І. Ленін надіслав телеграму такого змісту: «Цей подарунок дорогий нам
усім, дорогий робітникам і селянам Росії, як доказ геройства
українських братів, дорогий також через те,, що свідчить про
повний крах Антанти, яка здавалась такою сильною.
Найкращий привіт і найпалкіші побажання успіху робітникам і селянам України та Українській Червоній Армії». Щастя
українського народу є те, що його боротьбу за визволення освітлював геній Володимира Ілліча Леніна, що Ленін брав безпосередню участь у створенні і зміцненні Української Радянської
держави.
Пшеничний Г. Кінофотодокументи про В. І. Леніна// Архіви
України. – 1970. – № 2. – С. 14 – 20.
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Виступ директора Центрального Державного архіву
Кінофотофонодокументів УРСР
Г. С. Пшеничного на засіданні секції «Кінофотоархіви»
У Радянському Союзі, і зокрема на Україні, не виникає особливих труднощів з одержанням матеріалів від відомчих архівів,
у тому числі і від комітетів по телeбaчeнню та радіомовленню.
Проблема концентрації кінофотофонодокументів у державних
архівах в нашій країні була розв’язана ще в 20-х роках, що було
логічним розвитком ідей ленінського декрету «Про реорганізацію і централізацію архівної справи».
Директор Архіву кінофотодокументів ФРН В. Коте у своїй
доповіді зазначив, що найпершою постановою про кінофотофонодокументи як про архівні документи є декрет Раднаркому
РСФРР 1926 р. До цього можна додати, що за прикладом Російської Федерації в 1930 р. уряд України включив до складу Єдиного державного архівного фонду УСРР негативи фотознімків
та кінофільмів, що відклалися на території України і становлять
історико-революційний інтерес. Радянське законодавство передбачає обов’язкову передачу з відомств на державне зберігання оригіналів всіх кінофотофонодокументів. Це зафіксовано в
«Положенні про Державний архівний фонд СРСР».
Завдяки цьому український архів на сьогодні прийняв у свої
сховища оригінали документальних кінофільмів українських
державних кіностудій по 1970 p.; від республіканського телебачення одержано кінодокументи по 1966 p., готуються до передачі матеріали за 1967–1970 pp.; від республіканського радіокомітету надійшли оригінали документальних і художніх записів
на магнітній плівці по 1970 р. включно.
Величезну роль для розвитку архівного будівництва на
Україні відіграли урядові постанови про поліпшення архівної
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справи в республіці, особливо в частині комплектування, забезпечення збереженості і всебічного використання архівних матеріалів.
Внаслідок виконання цих постанов у 1964 р. збудовано
і введено в експлуатацію підземне фільмосховище на 44 тис.
коробок; у 1971 p.. республіканський архів одержав у головному корпусі центральних архівів України прекрасне приміщення
для фоносховища на 40 тис. коробок. За спеціальною постановою уряду України у Києві будується і в 1973 р. буде закінчене
нове приміщення площею 3,5 тис. кв. метрів для Центрального
архіву кінофотофонодокументів Української PCP із сховищами,
лабораторіями, читальними і переглядовими залами та іншими
робочими приміщеннями.
На Україні приймання кінофотодокументів і звукозаписів
від обласних комітетів по телебаченню і радіомовленню, редакцій газет та інших установ здійснюють також обласні державні
архіви. Організація роботи по концентрації, зберіганню і використанню цих документів у державних архівах обласної ланки
є характерною особливістю дальшого розвитку архівної справи
в нашій країні.
Однак у практиці роботи з кінофотофонодокументами, як і
в інших країнах, у нас зустрічаються певні труднощі. Ще далеко не всі студії, редакції і кореспонденти виконують встановлені вимоги архівів щодо якості обліково-описової документації,
технічного стану матеріалів, які і передаються в архіви, виготовлення відсутніх елементів комплектів. З труднощами вирішується питання поповнення кінофотодокументів, втрачених у
роки Великої Вітчизняної війни. Лише в 1943 р. за межі нашої
Батьківщини вивезено понад 100 тис. фотонегативів. Пізніше
частина з них була знайдена і повернута на Україну: із Дрездена – близько 50 тис. і з Відня – 17 тис. негативів. Доля решти матеріалів невідома. Частково поповнити втрачене вдалося
шляхом репродукування фотографій у музеях, бібліотеках та
приватних колекціях. Радянські люди й окремі іноземні громадяни часто передають в дар нашому архіву матеріали у вигляді
альбомів або окремих знімків. Ми вдячні пресі Німецької Демократичної Республіки за публікацію матеріалів про Хрещатик
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– центральну магістраль м. Києва – столиці України. Внаслідок
цього громадянин із м. Пегау Вальтер Крібель прислав нам колекцію фотографій дореволюційного Києва.
В організації комплектування Державного архівного фонду
кінофотофонодокументами найбільшу складність становлять
питання відбору матеріалів на державне зберігання. Немає потреби говорити про те, що документальні кінофотоматеріали і
звукозаписи є цінним історичним джерелом, яке несе видиму
і звукову інформацію про політичне, соціальне й економічне
життя того чи іншого народу. Це досить добре відзначив В. Коте
у своїй доповіді.
Принципи і критерії наукової цінності, розроблені радянським архівознавством для загальної документації, поширюються і на кінофотодокументи. Природно, що не вся аудіовізуальна продукція, яка створюється установами, в тому числі й
комітетами по телебаченню та радіомовленню, рівноцінна. Далеко не все зняте і записане, або, як говорив В. Коте, не кожна
фотографія і не кожен шматок з магнітної стрічки становлять
собою документ, що має науково-історичне і практичне значення, тобто архівний документ. Тому приймати на державне зберігання мільйони метрів кіноплівки, магнітної стрічки і сотні тисяч фотознімків без ретельного наукового їх відбору недоцільно. Історики-архівісти повинні відібрати на постійне зберігання
найцінніші матеріали не тільки з точки зору сьогоднішнього
дня, а й перспективи використання його у майбутньому.
Тому архівні установи при проведенні експертизи цінності
керуються спеціально розробленими нормативно-методичними
рекомендаціями і переліками. Установи-фондоутворювачі беруть активну участь у відборі матеріалів, які підлягають передачі до державних архівів, шляхом створення у себе експертних
комісій з обов’язковою участю архівістів.
У доповіді В. Коте відзначається, що в деяких країнах створенням кінофотофонодокументів спеціально для архівного зберігання займаються архіви. На Україні зйомки значних подій і
явищ, які утворюють історичний кінолітопис республіки, проводяться за заздалегідь наміченими планами відділом кінолітопису студії хронікально-документальних фільмів, телестудіями,
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фотохронікою Радіотелеграфного агентства України (РАТАУ),
міськими архітектурно-плановими управліннями, штатними
фотографіями на великих промислових будовах. Методом кіноі фотоспостережень фіксується економічний і культурний розвиток республіки, соціалістичне перетворення наших міст і сіл.
Звукозаписи найважливіших політичних і суспільних подій і
голосів політичних, державних, громадських діячів, представників науки, літератури і мистецтва здійснюють радіокомітети
республіки.
Архівісти покликані брати активну участь у розгляді планів
кінофотозйомок і звукозаписів, забезпечити своєчасне прийняття цих найцінніших історичних джерел на постійне зберігання
в державні архіви. Немає сумніву, що обговорення проблеми
кінофотофонодокументів на такому високому і представницькому рівні, як VII Міжнародний конгрес архівів, принесе всім
архівістам безумовну користь.
VII Міжнародний конгрес архівів // Архіви України. – 1972. –
№ 5. – С. 30 – 32.
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Визволений Київ відбудовується
6 листопада 1943 р. спільними зусиллями воїнів усіх радянських народів була визволена столиця України від фашистської
неволі. 778 днів Київ перебував у руках гітлерівських загарбників. Величезні руйнування, масові вбивства населення, насильне вивезення молоді до Німеччини – такими були наслідки
«господарювання» варварів. Після визволення Радянською Армією місто являло собою жахливу картину. Київ зустрів воїніввизволителів загравою пожеж: горіли підпалені фашистськими
нелюдами електростанції, теплоелектроцентраль, фабрики, заводи, школи, житлові будинки. Палав Державний університет
ім. Т. Г. Шевченка. Місто було без води і хліба, без палива і світла.
Одразу ж після визволення Києва в ньому відновили роботу міська партійна і комсомольська організації, місцеві органи
Радянської влади. На чолі з Комуністичною партією кияни приступили до відбудови зруйнованого ворогом міста. На загальноміському мітингу в листопаді 1943 р. кияни поклялись: «...Ми
не складемо своїх трудолюбивих рук, поки не стане наш славний Київ знову повною чашею, поки не зникнуть в ньому сліди німецького розбою, поки не зберуться всі його діти, поки не
розцвітуть пишним цвітом всі його сади, поки не відродиться,
не воскресне у всій своїй красі наша велика українська земля»
Згідно з постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 21 серпня
1943 р. «Про невідкладні заходи по відбудові господарства в районах, визволених від німецької окупації» почалося планомірне
відродження промисловості і всього господарства Києва. Головне, над чим працювали кияни в перші дні після визволення,
було відбудова і спорудження мостів, залізниць, налагодження
промисловості, на продукцію якої чекав фронт.
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Центральний Комітет КП(б)У і Рада Народних Комісарів
УРСР прийняли ряд важливих постанов, в яких накреслювались завдання по відбудові всіх галузей народного господарства,
культури столиці. В центрі уваги Комуністичної партії і уряду
Радянської України стояли питання відновлення енергетичного
і комунального господарства, вкрай зруйнованого фашистами.
Першочерговим завданням 1944–1945 рр. було житлове будівництво: гітлерівці спалили і зруйнували, в Києві понад 1 200
000 кв. м найбільш цінного житла. 26 березня 1945 р. на сесії
Київської міської Ради депутатів трудящих було підбито підсумки відбудовної роботи за 1944 р. В доповіді голови виконкому
міської Ради відзначалося: «Уже відбудовано і введено в експлуатацію 232 000 кв. м житлової площі, що становить 100,5% до
плану; відремонтовано вже зайнятої житлоплощі 514 тис. кв. м.
Отже, відбудовано та відремонтовано 746 тис. кв. м».
В цей тяжкий час велику допомогу у відбудові столиці
України подали ЦК ВКП(б), Радянський уряд, братні республіки і насамперед російський народ. Знову і знову проявлялась
животворна сила дружби радянських народів. По всій нашій
багатонаціональній Батьківщині розгорнувся рух за подання
допомоги визволеному Києву. З Москви, Іванова, Донбасу, Біломорська, Таджикистану і Узбекистану надходять ліс, вугілля,
верстати для заводів, деталі для машин тощо. На допомогу киянам прийшли також колгоспники Київщини: протягом 1944 р. з
навколишніх сіл приїхало 10 тисяч юнаків і дівчат на відбудову
столиці.
Поряд з роботами по відбудові міського господарства була
розпочата робота по очищенню від руїн головної магістралі
столиці – Хрещатика. В його відбудові взяли участь всі верстви
населення Києва: вчені і студенти, інженери і робітники, письменники і артисти, домогосподарки та ін. За масштабами цієї
участі Хрещатик можна з повним правом назвати всенародною
будовою. Народна ініціатива проявлялась повсякденно, особливо під час суботників, коли тисячі людей без будь-якої грошової винагороди з радістю віддавали свою працю рідному місту.
Менше ніж за рік на Хрещатику було розібрано 385 тис. кубометрів завалів, відпрацьовано понад 400 тисяч людино-днів.
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Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 22 червня
1944 р. «Про проектування забудови вул. Хрещатик у м. Києві»
для планування і забудови магістралі були залучені кращі архітектори України, Москви, Ленінграда.
У дні відродження Києва вірним помічником партії були
комсомольці столиці й області. На заклик Київського обкому
ЛКСМУ комсомол Київщини взяв шефство над відбудовою
Хрещатика. Комсомольці заводу «Транссигнал» внесли пропозицію, щоб кожен киянин відпрацював на відбудові міста не
менше 4 годин на тиждень. На цю пропозицію гаряче відгукнулися всі трудящі столиці. У 1944–1945 рр. не тільки в Києві, а й
за його межами стали відомі імена бригадирів Є. Хавро, М. Давидюк, Г. Чуйко та інших, бригади яких виконували щоденне
завдання на 250–300%.
Водночас у Києві відроджувалось культурне життя – відкривалися школи, вищі учбові заклади, театри. Уже з 1 грудня
1943 р. працювали 43 школи, в яких навчалося 9705 учнів. За
станом на 1 січня 1945 р. кількість шкіл була доведена до 91 з
51602 учнями. На початок 1945 р. у Києві працювали Академія
наук, філіал Академії архітектури СРСР, 18 вищих учбових закладів, 48 науково-дослідних інститутів, 22 бібліотеки, 7 музеїв,
6 театрів та 12 кінотеатрів.
Всі ці події звитяжної доби радянського народу знайшли
своє відбиття в документах партійних і радянських органів, тогочасній пресі та фото- і кінохроніці, які словом, фотоілюстрацією та кінострічкою засвідчили героїчну працю киян, зафіксували події історичної ваги, що стали золотим фондом літопису
часів Великої Вітчизняної війни.
Нижче публікуємо деякі з цих документів, що показують,
як Київ загоював заподіяні війною рани, і, відбудовуючись, уже
сам подавав фронтові всебічну допомогу.
Чоломбитько Н. М., Пшеничний Г. С. Визволений Київ відбудовується // Архіви України. – 1973. – № 6. – С. 47 – 68.
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Сторінки фотолітопису великої вітчизняної війни
(за матеріалами ЦДАКФФД УРСР)
30 років тому над землею, понівеченою снарядами і бомбами, зраненою мільйонами куль і скропленою кров’ю та слізьми, пролунали урочисті салюти, сповістивши світ про повний
розгром фашистської Німеччини. Людство ніколи не забуде безсмертного подвигу радянських воїнів, які підняли Прапор Перемоги над рейхстагом.
Довгим і нелегким був наш шлях до перемоги. 1418 днів і
ночей тривала ця безприкладна за розмахом і жорстокістю битва, яка вимагала від радянського народу і його Збройних Сил
титанічних зусиль, небаченої мужності і героїзму, непохитної
волі у боротьбі.
Про бойові подвиги захисників Москви, Ленінграда, Сталінграда, Бреста, Києва, Одеси, Севастополя, Керчі, Новоросійська, великі битви на Курській дузі, на Дніпрі, в районі Корсуня-Шевченківеького, завершальні операції на Одері, підступах
до Берліна розповідають численні фотографії, що зберігаються
в Центральному державному архіві кінофотофонодокументів
УРСР. На багатьох фотокадрах відображено визволення поневолених фашизмом народів Румунії, Угорщини, Польщі, Чехословаччини, Болгарії, Югославії.
Спливають роки, до активного життя включається нове покоління, для якого події війни – вже історія. Але для тих, кому
тепер за п’ятдесят –шістдесят, вона була їхньою молодістю, великим горнилом, в якому гартувалася воля й характер, виховувалась відповідальність перед Батьківщиною і синівська любов
до неї. Передати здобуте у боротьбі ідейне і моральне багатство
молодим поколінням, виростити з них відважних патріотів за
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справу Леніна, за Радянську Вітчизну – завдання великої історичної ваги, поставлене Комуністичною партією.
Пшеничний Г. С. Сторінки фотолітопису Великої Вітчизняної війни (За матеріалами ЦДАКФФД УРСР) //Архіви України. –
1975. – № 2. – С. 24 – 31.
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Машинний спосіб консерваційно-профілактичної
обробки фотодокументів
Важливою складовою частиною проблеми забезпечення
схоронності архівних документів, і особливо кінофотофонодокументів, є їх консервація і реставрація. Зокрема для фотодокументів це обумовлено перш за все властивостями матеріалів,
з яких вони виготовлені – багатошарових полімерних основ.
Встановлено, що навіть за сприятливих умов виготовлення, зберігання і використання у носіях документної інформації відбуваються складні і різноманітні процеси, які призводять до змін
їх фізико-хімічних і функціональних властивостей. Несприятливі ж умови різко погіршують технічні характеристики документів і призводять до їх руйнування. Вже зараз реставратори
докладають чимало зусиль для відновлення негативів минулого
століття.
Ряд спеціалістів галузевих НДІ, які проводять роботи по
вивченню стійкості зображення і причин їх згасання, дійшли
висновку, що на стійкість зображення особливо впливають процеси фіксування та недостатнє промивання плівки, у результаті
чого в негативах залишається значно більша за норму концентрація тіосульфату натрію, з часом солі викристалізовуються на
поверхні емульсійного шару, плівка починає жовтіти, зображення втрачає чіткість. Експериментальні роботи по визначенню
вологісних умов зберігання фотодокументів підтвердили припущення, що найбільше погіршення їх фізико-хімічних властивостей відбувається при різкому переході від високої вологи до
низької і навпаки. Це свідчить, що спільна реакція вологи, кисню із залишками тіосульфату натрію особливо згубно впливає
на стійкість зображення.
Наукові та практичні завдання забезпечення фізико-хімічної схоронності фотодокументів на плівці в нашій країні і за ру-
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бежем вирішуються шляхом розробки й удосконалення засобів
і методів їх консервації і реставрації. Серед них особливе місце
належить додатковій обробці документів, яка б забезпечила стабілізацію та уповільнення процесів їх старіння.
У державних архівах країни для консерваційно-профілактичної обробки фотодокументів загалом використовують кюветний (ручний) спосіб, але, на жаль, він не дає належного
ефекту ні за якістю обробки плівки, ні за продуктивністю праці.
В архівах ця робота виконується протягом багатьох років. Дану
проблему можна було вирішити лише механізацією процесів
обробки. З цією метою у Центральному державному архіві кінофотофонодокументів УРСР сконструйовано, виготовлено і
введено в експлуатацію стаціонарну установку, на якій проведено консерваційно-профілактичну обробку всіх фотонегативів
на плівці і склі 0, 2, 3, 4 розмірів (понад 360,0 тис. од. зберігання). З 1984 р. здійснюється планомірна консерваційно-профілактична обробка документів, які надходять до архіву, перед
закладанням їх на постійне зберігання.
В порядку розробки наукової теми «Машинний спосіб консерваційно-профілактичної обробки фотодокументів»
ЦДАКФФД УРСР провів вивчення результатів обробки фотодокументів на діючому обладнанні. Це дало змогу довести, що
завдяки прогресивній технології даний спосіб не лише гарантує
якість обробки документів, а й забезпечує високу продуктивність праці. Перевага машинного способу перед рекомендованим нормативно-технічними документами ручним полягає в
тому, що негативи на барабанах постійно обертаються у розчинах і проточній воді. За рахунок цього прискорюється процес
дифузії, вилучення з емульсійного шару шкідливих домішок –
залишкових продуктів хіміко-фотографічної обробки, усунення
загального забруднення та поверхневих пошкоджень, припинення і запобігання плісневих уражень.
На основі результатів проведеного аналізу та з метою вирішення проблеми довгострокового зберігання фотодокументів
держархівів областей республіки у ЦДАКФФД УРСР розроблено нову конструкцію обладнання для консерваційно-профілактичної обробки фотодокументів. Створений за цією конструкцією пристрій порівняно з діючим у архіві обладнанням більш
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економічний у виготовленні і значно простіший в експлуатації.
Його габарити дозволяють легко переміщувати і встановлювати
пристрій, на якому одночасно без спеціального переобладнання
можна промивати негативи на плівці різних розмірів (від 35 до
90 мм). Пристрій складається з ванни з шістьма камерами, які
виготовлено з веніпласту, двох додаткових камер – з титану, та
семи барабанів, які є основними елементами і також виготовлені з веніпласту.
Для зручності транспортування ванну вміщують у спеціальний металевий каркас, барабани з’єднують між собою і
двигуном розбірними осями, що дає можливість послідовно
переміщувати їх з камери в камеру. Вода до камери надходить
з водопроводу через спеціальний фільтр у розподільний вузол.
Регулювання подачі води проводиться металевими (бронза) кранами до кожної камери окремо. На виході кранів встановлено
форсунки, через які струмінь води подається тонкою стрічкою
по всій ширині барабана, що підвищує якість промивки, вода
подається до рівня скиду. Таким чином, у рідкому середовищі
постійно знаходиться 1/2 частини барабана. Для забезпечення
інтенсивного виділення осадів скид води здійснюється сифонним способом у загальний зливник автономно з дна кожної камери.
Пристрій розраховано на проведення 8-ми послідовних
операцій. В основу технологічного регламенту покладені рекомендації НДЦТД СРСР по машинній консерваційно-профілактичній обробці кінодокументів з урахуванням умов зберігання
фотодокументів у республіці.
Вода з водопроводу (15–20°) подається до камер 1, 3, 4–6.
Камера 2 заповнюється 25% розчином тіосульфату натрію, камера 7 (додаткова) – 3% розчином аміаку, камера 8 (додаткова) –
дистильованою водою.
Негативи кріпляться на барабан за перфораційні отвори або
край плівки спеціальними затискачами емульсійним шаром зовні. Кожний барабан вміщує: на 35 мм плівці – 26 одиничних
або 52 спарованих негативи (у два ряди відповідно по 13 і 26);
на широкій – 13 негативів в один ряд. Негативи кріпляться за
порядком архівних номерів.
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Барабан з негативами (теж за порядковим номером) встановлюється в опорні пази камери так, щоб вісь барабана стикувалася з двигуном, який вмикається до мережі змінного струму напругою в 220 вольт. Після початкової промивки (4 хв.) у
проточній воді двигун зупиняється так, щоб проріз стикованого
вузла осі знаходився у вертикальному положенні, що забезпечує
вільне виймання барабана з камери. Барабан переставляється до
камери 2 на 5 хв. для додаткового фіксування. На його місце до
камери 1 встановлюється інший барабан і так, послідовно, переставляються всі сім барабанів. Після проміжного промивання
у камері 3 протягом 5 хв. барабан з негативами переміщується
на 2 хв. до додаткової камери 7 з 3% розчином аміаку для набухання емульсійного шару, де барабан приводиться в рух вручну. Після цього в камерах 4 і 5 негативи знову промиваються у
проточній воді протягом 10 хв. Водночас із промивкою в камері
6 здійснюється поліровка негативів спеціальною щіточкою, виготовленою з колонкового волосу (5 хв.). Остаточне ополіскування виконується дистильованою водою вручну в додатковій
камері 8 (4 хв).
На всіх етапах обробки негативів проводиться контроль за
рівнем води в камерах, концентрацією розчинів, температурою
води, а також за фізичним станом негативів.
Періодично, один раз на місяць, вибірково визначається
концентрація тіосульфату натрію в негативах, які пройшли обробку.
Проведений розрахунок економічної ефективності від впровадження пристрою показав, що продуктивність праці зростає:
при обробці негативів на 35 мм плівці – у 6–7 разів, негативів
на широкій плівці – в 4 рази. Пропонований спосіб дасть можливість за 3–4 роки здійснити консерваційно-профілактичну обробку фотодокументів на плівці 0 та 2 розмірів, які зберігаються
у державних архівах областей республіки, а також систематично
проводити обробку документів перед закладанням на зберігання.
Пшеничний Г. С., Пількевич Л. Б. Машинний спосіб консерваційно-профілактичної обробки фотодокументів. // Архіви України. – 1989.– №3 (215). – С. 62 – 66.
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упоряд.: Г. С. Пшеничний, Д. С. Щедрін. – К.: Політвидав України,
1967. – [118] с.
1968
Пшеничний Г. До питання комплектування державних архівів
УРСР кінофотофонодокументами // Третя респ. наук. конф. з архівознавства та ін. спец. іст. дисциплін. – К., 1968. – С. 125–141.
1970
Пшеничний Г. Кінофотодокументи про В. І. Леніна // Архіви
України. – 1970. – № 2. – С. 14–20.
***
Пшеничний Г. Унікальні кінофотодокументи архіву з Ленінської
тематики: Повідомлення на Республіканській науковій конференції
істориків-архівістів. – К.: ЦДАКФФД УРСР, 1970. – 12 с., ЦДКФФА
України ім. Г. С. Пшеничного, Оп. 1, спр. 146.
1971
Пшеничный Г. С. Методическое и практическое направление
работы по комплектованию госархивов киноматериалами производства телевизионных студий: Сообщ. на совещании-семинаре рук. работников архив. учреждений Украинской, Белорусской и Молдавской
ССР в г. Черновцах. – К.: ЦГАКФФД УССР, 1971. – 9 с., ЦГКФФА
Украины им. Г. С. Пшеничного, СИФ № 407.
1972
VII Міжнародний конгрес архівів: Виступ директора Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР Г. С. Пшеничного на засіданні секції “Кінофотоархіви” // Архіви України. –
1972. – № 5. – С. 30.
1973
Пшеничний Г. С., Чоломбитько Н. М. Визволений Київ відбудовується // Архіви України. – 1973. – № 6. – С. 47–68.
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1975
Пшеничний Г. С. Сторінки фотолітопису Великої Вітчизняної
війни (за матеріалами ЦДАКФФД УРСР) // Архіви України. – 1975. –
№ 2. – С. 24–31.
***
Пшеничний Г. С., Базанова О. М. Центральний державний архів
кінофотофонодокументів УРСР // Архіви України. – 1975. – № 4. –
С. 47–57.
***
Кинолетопись. Украинская ССР в Великой Отечественной войне
Советского Союза 1941–1945 гг.: Аннотированный каталог докумен
тальных фильмов, киножурналов и киносюжетов / Глав. архив. упр.
при СМ УССР. ЦГАКФФД УССР; Сост.: Г. С. Пшеничный (рук.),
М. Н. Базанова, Л. Б. Пилькевич и др. – К.: Наук. думка, 1975. – 82 с.
1976
Кроки п’ятирічок: з літопису звершень трудящих України у братній сім’ї народів СРСР / [упор.: Б. І. Силін, О. М. Базанова, Г. С. Пшеничний]. – К.: Політвидав України, 1976. – 334 с.: іл.
1977
Кинолетопись. Украинская ССР за 60 героических лет. 1917–
1977: Аннотированный каталог документальных фильмов и журналов / сост.: М. Н. Базанова, Е. В. Бруз, В. И. Олиференко, Л. Б. Пилькевич, Г. С. Пшеничный (руководитель), Н. Н. Слончак, Г. П. Шпак,
В. С. Ющенко. – К.: Наукова думка, 1977. – 121 с.
1980
Инструкция по подготовке и проведению общей консервационно-реставрационной обработки фотонегативов в лаборатории обеспечения сохранности (ЛОС) фотодокументов ЦГАКФФД УССР /
ЦГАКФФД УССР; сост.: Г. С. Пшеничный. – К., 1980. – 3 с.
1983
Пшеничный Г. С. Обеспечение сохранности кинофотофонодокументов в государственных архивах, их учет // Материалы кустового
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совещания-семинара по вопросам работы с кинофотофонодокументами в г. Львове. – К.: ЦГАКФФД УССР, 1983. – 2 с., ЦГКФФА Украины
им. Г. С. Пшеничного, СИФ № 1639.
1989
Пшеничний Г. С., Пількевич Л. Б. Машинний спосіб консерваційно-профілактичної обробки фотодокументів // Архіви України. –
1989. – № 3. – С. 62–66.
***
Пшеничный Г. С. Устройство для механизированной обработки
фотонегативов на разных носителях, технология обработки фотодокументов: Сообщ. на Всесоюз. семинаре-инструктаже ответственных
лиц за консервационно-профилактическую и реставрационную обработку фотодокументов (Киев, 17–18 июня 1989 г.). – К.: ЦГАКФФД
УССР, 1989. – С. 7–8, ДІФ № 1860, 1989.

Покажчик опублікованих джерельних матеріалів і
праць про життя та діяльність Г. С. Пшеничного
1958
Гудзенко П. Історики-архівісти України у дні Великої Вітчизняної війни // Науково-інформаційний бюлетень. – 1958. – № 2 (32). –
С. 30–42.
[Інформація про участь Г. С. Пшеничного у складі евакогруп].
***
Савченко М. Нарада інспекторів // Науково-інформаційний бюлетень. – 1958. – № 2 (32).– С. 130 – 132.
[Г. С. Пшеничний доповідав про організацію роботи з інспектування та контролю за фотоархівами установ і підприємств та з експертизи цінності документальних матеріалів у відомчих архівах].
1960
Квітченко Л. Нарада з питань зберігання і використання фотодокументів // Науково-інформаційний бюлетень. – 1960. – № 4 (42).–
С. 84–85.
[Г. С. Пшеничний доповідав про концентрацію фотодокументів в
архіві, починаючи з 1945 р.].
***
Крупіна Л. Нарада відповідальних за фотоархіви // Науково-інформаційний бюлетень. – 1960. – № 6 (44). – С. 89.
[У доповіді Г. С. Пшеничного йшлося про значення фотодокументів, їх концентрацію, облік, упорядкування та забезпечення умов
зберігання].
1964
Скалько О. Нарада відповідальних за фотоархіви установ, підприємств і організацій м. Києва // Науково-інформаційний бюлетень. – 1964. – № 5 (67). – С. 108–109.
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[У доповіді Г. С. Пшеничного йшлося про стан фотоархівів
м. Києва та завдання, що стоять перед архівістами України].
1967
Боднар В. В. В колегії Архівного управління // Архіви України. –
1967. – № 5 (85). – С. 108–109.
[Директор ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний виступив із доповіддю про заходи щодо поліпшення зберігання та упорядкування кінофонодокументів у республіці].
***
Скорина В. Відзначення 50-річчя радянської архівної справи архівними установами Української РСР // Архіви України. – 1968. – № 5
(91). – С. 97.
[На Третій республіканській науковій конференції з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін, присвяченій 50-річчю радянського архівного будівництва, директор ЦДАКФФД УРСР
Г. С. Пшеничний виступив із доповіддю «До питання комплектування
державних архівів УРСР кінофотофонодокументами»].
***
Батюк А. Про роботу ювілейної комісії Архівного управління //
Архіви України. 1947–1967. – 1967. – № 1 (81). – С. 102.
[Йдеться про роботу комісії з відзначення 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, до складу якої входив Г. С. Пшеничний].
***
Метельська Л. Засідання ювілейної комісії // Архіви України. –
1967. – № 2 (82). – С. 90.
[Про участь Г. С. Пшеничного в обговоренні заходів з підготовки
відзначення 50-ї річниці Великого Жовтня].
***
Нененко Б. Засідання ювілейної комісії // Архіви України. –
1968. – № 2 (88). – С. 103.
[На третьому засіданні комісії з підготовки заходів з відзначення 50-річчя Ленінського декрету з архівної справи заслухано інформацію директора ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного].
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***
Базанова М. Зустріч працівників ЦДАКФФД УРСР з письменниками // Архіви України. – 1967. – № 2 (82). – С. 95.
[Під час зустрічі з доповіддю виступив директор архіву
Г. С. Пшеничний].
1969
Боднар В. В колегії Архівного управління при Раді Міністрів
УРСР // Архіви України. – 1969. – № 1 (93). – С. 98.
[Г. С. Пшеничний взяв участь в обговоренні переведення ЦДА
Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР з м. Харкова до м. Києва].
***
Боднар В. Архівні установи Української РСР до 100-річчя від дня
народження В. І. Леніна // Архіви України. – 1969. – № 3 (95). – С. 97.
[Г. С. Пшеничний виступив із повідомленням про підготовку
ЦДАКФФД УРСР до цієї дати].
1970
Боднар В. У колегії Архівного управління при Раді Міністрів
УРСР // Архіви України. – 1970. – № 5 (103). – С. 95.
[Виступ директора ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного, присвячений поліпшенню зберігання кінофотофонодокументів. Доповідач порушив питання про створення об’єднаного фотоархіву при
комбінаті друку «Радянська Україна», кінофотовідділів в облдержархівах, переобладнання приміщення по вул. Володимирській, 22-а
для зберігання звукозаписів. Висловив занепокоєння стосовно поганих
умов зберігання кінодокументів на горючій плівці в сховищах кінобази
в м. Вінниці. Вніс пропозицію порушити клопотання про виділення
приміщення для кінодокументів архіву у новій споруді кінобази, яку
будують у м. Богуславі].
1971
Кентій А. В колегії Архівного управління при Раді Міністрів
Української РСР // Архіви України. – 1971. – № 4 (108). – С. 98.
[Виступ директора ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного присвячено створенню кінофоновідділів в обласних державних архівах].
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***
Зональна нарада у Чернівцях // Архіви України. – 1971. – № 5
(109). – С. 106.
[Директор ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний у своєму виступі
розповів про труднощі у порівняно новій і дуже копіткій справі комплектування держархівів кінодокументами, поділився набутим досвідом, планами. Він, зокрема, відкинув твердження про недоцільність
зберігання фільмів на 16-міліметровій плівці, закликав звернути пильну увагу на фільми, що їх створюють кінолюбителі].
1973
В ЦЕПК Архівного управління при Раді Міністрів УРСР // Архіви України. – 1973. – № 6 (122). – С. 91.
[Директор ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний виступив із інформацією про Інструкцію з організації відбору, прийому і оформлення
фонодокументів].
1974
Цин С. П. Республіканська нарада-семінар з питань роботи
державних архівів з кінофотофонодокументами // Архіви України. –
1974. – № 2 (124). – С. 87.
[Доповідь директора ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного присвячено забезпеченню збереження кінофотофонодокументів].
***
Безпрозвана Н. С. В ЦЕПК Головархіву УРСР // Архіви України. – 1974. – № 5 (127). – С. 92.
[Про участь директора ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного в
обговоренні питання передавання списків документів до ЦДАЖР
УРСР].
1975
Кентій А. В. У колегії Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР // Архіви України. – 1975. – № 3 (131). – С. 90.
[Директор ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний виступив з приводу
прискорення підготовки XVI Міжнародної конференції “Круглий стіл
архівів”].
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1976
Скарбовійчук С. М. Республіканський семінар-практикум в Центральному державному архіві кінофотофонодокументів УРСР // Архіви України. – 1976. – № 6 (140). – С. 88.
[Директор ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний у своїй доповіді охарактеризував специфічні особливості, зокрема фізико-хімічні
властивості, кінофотофонодокументів, що зумовлюють специфіку
їх зберігання].
***
Кентій А. В. Підбиття підсумків проведення XVI Міжнародної
конференції “Круглого стола архівів” // Архіви України. – 1976. – № 1
(135). – С. 89.
[За участь у конференції директора ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного було нагороджено Грамотою Головного архівного управління
при Раді Міністрів УРСР та грошовою премією].
1978
Івашута В. П. Зустрічі з ветеранами-архівістами і працівниками
культури // Архіви України. – 1978. – № 4 (150). – С. 87.
[Інформація про участь директора ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного в спецгрупах, які під час Великої Вітчизняної війни брали під
охорону об’єкти, де знаходилися архівні документи].
***
Нагороди за працю // Архіви України. – 1978. – № 5 (151). – С. 94.
[Пшеничного Г. С., в. о. заст. директора ЦДАКФФД УРСР, було
нагороджено Почесною Грамотою Головного архівного управління
при Раді Міністрів СРСР і ЦК Профспілки працівників державних
установ].

73.

1984
Ветеран архівної справи // Архіви України. – 1984. – № 1. – С. 71–

[Стаття, присвячена 70-річчю від дня народження та 50-річчю
трудової діяльності Г. С. Пшеничного].
***
Скарбовійчук С. М. Кущові семінари-практикуми з питань роботи з кінофотофонодокументами // Архіви України. – 1984. – № 1
(183). – С. 75–76.
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[Фотограф-реставратор ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний поділився з учасниками семінару досвідом роботи з кінофотофонодокументами].
***
Нова установка для механізованої консерваційно-профілактичної
і реставраційної обробки фотодокументів // Архіви України. – 1984. –
№ 5(187). – С. 80.
[Про розроблену співробітником ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничним машину для консерваційно-профілактичної і реставраційної обробки фотодокументів].
1985
Розширене засідання колегії Головархіву УРСР// Архіви України. – 1985. – № 2 (190). – С. 10.
[Фотографа ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного нагороджено
золотою медаллю ВДНГ СРСР].
1986
Рокитенець Т. М. Республіканський семінар-практикум з питань
роботи з документами на плівкових носіях // Архіви України. – 1986. –
№ 6 (200). – С. 74.
[На семінарі Г. С. Пшеничний поділився досвідом роботи з проведення контролю технічного стану та консерваційно-профілактичної
обробки фотодокументів].
***
Мітюков О. Г. Підсумки виконання п’ятирічного плану розвитку
архівної справи в Українській РСР на 1981–1985 рр. і завдання архівних установ у світлі рішень XXVII з’їзду КПРС // Архіви України. –
1986. – № 2 (196). – С. 13, 17.
[Розміщено фото про вручення золотої медалі ВДНГ СРСР працівнику ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничному].
***
Відзначення ударників п’ятирічки // Архіви України. – 1986. –
№ 3 (197). – С. 77.
[Фотографа ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничного відзначено нагрудним знаком “Отличник архивного дела”].
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***
Портнов Г. В. Всесоюзна нарада-семінар з питань удосконалення роботи з науково-технічною та кінофотофонодокументацією // Архіви України. – 1986. – № 4 (198). – С. 52.
[У доповіді начальника відділу науково-технічної і спеціальної документації Головархіву СРСР О. О. Буданова було висвітлено досвід
ЦДАКФФД УРСР з реставраційно-профілактичної обробки фотонегативів та наголошено на успішному використанні “стелажа Пшеничного” низкою держархівів країни].
1987
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