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Павло Кривонос,
Генеральний директор Генеральної 

дирекції з обслуговування іноземних
представництв, заслужений

будівельник україни, надзвичайний
і Повноважний Посланник другого 
класу, видавець історичного

наукового журналу “Пам’ять століть”, 
наукових щорічників
“україна дипломатична”,

“історичний календар”

архів – це насамперед пам’ять. 
Без неї не можливе життя суспіль-
ства і кожного з нас. вона, людська 
пам’ять, доносить згадки про рідних, 
близьких та друзів, про вікопомні по-
дії країни. не раз, розглядаючи осо-
бистий архів, подумки повертаєшся 

у минуле і, згадуючи певні епізоди, порівнюєш із сьогоденням, а це 
змушує навіть інколи переглянути часом усталені погляди у прийнятті 
важливих рішень.

наша установа покликана дбати про облаштування зарубіжного ди-
пломатичного корпусу в україні. Зазвичай стосунки з дипломатичними 
установами базуються на діловій кореспонденції. Пошта традиційно за-
лишається в архіві. накопичена робоча документація минулих років, 
наприклад, знадобилася при визначенні нових об’єктів будівництва. 
Це, зокрема, позначилося при спорудженні приміщення Посольства 
сполучених Штатів в україні. Без перебільшення можна сказати, що 
за діловим листуванням із зарубіжними установами, що збережене в 
архіві, простежується історія розвитку дипломатичних стосунків. адже 
зведення унікальних у мистецькому вимірі споруд Посольства узбе-
кистану в україні, Посольства Таджикистану в україні стали подією 
культурного життя. і здебільшого цьому сприяло використання архів-
них матеріалів минулого.

дослідження історичної спадщини через вивчення архівного маси-
ву – такий напрямок простежується в діяльності наукового історичного 
журналу “Пам’ять століть”, щорічниках “україна дипломатична”, “іс-
торичний календар”, видавцем яких є Генеральна дирекція з обслуго-
вування іноземних представництв.

Завдячуючи публікаціям, у котрих використані архівні джерела, 
наші читачі дізнаються про маловідомі, а часом і незнані сторінки 
життя видатних діячів, учених, об’ємніше пізнають знакові події історії 
українського суспільства.
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редакційні колективи наших видань постійно залучають до автури 
учених-архівістів, працівників архівних установ.

Безперечно, меж удосконалення не існує. і хоча уже склалося не-
писане правило практично у кожному числі журналу та щорічників 
уміщувати чи то цікаву епістолярію, чи спогади, чи просто унікальні 
документи, розуміємо, що цього ще замало.

отож тісно співпрацюємо у цьому напрямі з державним комітетом 
архівів україни, українським науково-дослідним інститутом архівної 
справи та документознавства, Центральним державним архівом громад-
ських об’єднань україни, провідними істориками країни. ось один з 
прикладів такого співробітництва. кілька років тому Генеральна дирек-
ція з обслуговування іноземних представництв разом з міністерством 
закордонних справ україни провела виставку архівних документів, що 
висвітлювали діяльність української дипломатії періоду унр, організа-
тором якої виступала доктор історичних наук ірина матяш. Цей захід 
ще раз переконливо засвідчив про неабиякий інтерес зарубіжного ди-
пломатичного корпусу до української історії.

Життя невпинно рухається вперед, і вже вчорашня подія стає іс-
торією. а те, що відбулося і зафіксоване документально, безсумнівно, 
становитиме інтерес для наступних поколінь. То ж будьмо дбайливі до 
архівної спадщини, пропагуймо надбання наших предків!


