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Документальна виставка 
«НА ЗОРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» 

(до 100-річчя Української революції та Української Центральної Ради) 

 

15 березня о 14.00 у Київському міському будинку учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57) відбудеться відкриття виставки 

«На зорі національного відродження», приуроченої до сторіччя початку 

Української революції та створення Української Центральної Ради. 

Представлені на виставці документи більш ніж з десяти фондів Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки висвітлюють основні віхи першого року 

Української революції.  

Відвідувачі виставки матимуть можливість ознайомитися з документами, які 

розповідають про складні та часом суперечливі процеси політичного 

та громадського життя впродовж 1917–1918 рр., пов’язані з поступовими 

світоглядними змінами українців на майбутнє України спочатку як автономії 

у складі Російської федеративної республіки, згодом – як незалежної держави. 

Важливе місце в експозиції відведено документам, які представляють хроніку 

тогочасних подій – від Лютневої революції та утворення Української Центральної 

Ради до ухвалення Конституції України в останній день існування УЦР. Це 

і пожвавлення політичного життя та діяльність різноманітних українських 

політичних партій, і початки творення регулярного українського війська, 

і підписання Україною як суверенною державою мирової угоди у Брест-Литовську, 

і бій під Крутами, і, звичайно, проголошення універсалів. 

На особливу увагу заслуговує комплекс документів української еміграції 

міжвоєнного та повоєнного періодів. Відзначення річниць вікопомних подій 

Української революції змусило українців на чужині вдатися до аналізу причин 

поразки. Віддаючи належне діячам Української Центральної Ради, представники 

української діаспори вказували також і на їхню нерішучість у розриві відносин 

з Росією та формуванні національних збройних сил, здатних протистояти як 

більшовикам, так і Добровольчій армії. Водночас для розпорошених по світу 

українців вшанування дат, пов’язаних з діяльністю Української Центральної Ради, 

стало важливим консолідуючим чинником і можливістю привернути увагу 

світового демократичного суспільства до становища, в якому опинилася Україна 

під більшовицькою окупацією. 

На відкриття виставки запрошені представники Державної архівної 

служби України та інших державних архівних установ, Спілки архівістів України, 

Музею Української Революції 1917–1921 рр., науковці, викладачі та студенти вищих 

навчальних закладів. 

 

Контактна особа: Романова Катерина Вікторівна, головний науковий співробітник 

відділу використання інформації документів ЦДАЗУ 
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