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Започатковуючи нову рубрику, редакція журналу має намір у кожному
номері видання публікувати роздуми відомих людей про значення архівів у
їхньому житті, роль і місце архівної справи в суспільстві, нагальні проблеми,
що стримують розвиток цієї важливої галузі.

Іван Драч,
поет, громадський діяч, Герой Українн:
– Слово “архів” у мене асоціюється
зі стосами накладених один на одного
паперів. Це й книги, перемішані з
рукописами, якісь шматочки аркушів з
нотатками... Такий у мене власний архів,
до якого ніяк не дійдуть руки, щоб якось
упорядкувати, систематизувати по роках
чи рубриках своє документальне “майно”.
А зробити це конче необхідно – літа до
цього змушують. Іноді знаходиш якийсь папірець і пірнаєш у нього.
Щось згадуєш, про щось задумуєшся, перечитавши одну-єдину фразу.
Буває, що серед усього цього добра – записників, машинописних текстів,
фотографій – до рук потрапляє звичайний конверт. Він порожній, але
ти силкуєшся пригадати: навіщо його зберігаєш? Отже цей конверт у
домашньому архіві зовсім не випадковий... Що ж стосується архівної
справи як державної інституції, то перший мій, так би мовити, контакт
з нею відбувся в 1976 році, коли отримав Шевченківську премію. До
мене звернулися з Центрального державного архіву-музею літератури
та мистецтва з проханням передати деякі матеріали на зберігання.
Ось так з’явився мій невеликий фонд. Коли наближалася 20-та річ
ниця Народного Руху, я виношував плани передати в архів частину
документів, що стосувалися створення і діяльності Руху. На жаль,
безжальне життя – моя хвороба і смерть сина – вибили з колії. Хай це
прозвучить банально, але це значення архівів, як у житті людей, так і
держави переоцінити неможливо. Я знаю, що архівам бракує коштів
для створення нормальних умов роботи. Невисока й зарплатня в людей,
які працюють в установах Держкомархіву. Тому Америки не відкрию,
якщо скажу: ситуацію потрібно виправляти. Увага держави до архівів
повинна не послаблюватися, а посилюватися, адже це дуже значуща
сфера нашого суспільства.

