
210

Т. О. ЄМЕЛЬЯНОВА, Н. В. МАКОВСЬКА*

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ВИСТАВКОВОМУ 
ПРОЕКТІ «КІНЕЦЬ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
РІШУЧИЙ ПОВОРОТ ДО СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ»

У період з 12 до 15 листопада 2018 р. делегація українських архі-
вістів на чолі з Головою Державної архівної служби України Тетяною 
Барановою у складі заступника директора Центрального державно-
го архіву вищих органів влади Наталії Маковської та заступника ди-
ректора Центрального державного кінофотофоноархіву України імені 
Г. С. Пшеничного Тетяни Ємельянової перебувала у містах Вільнюсі 
та Каунасі (Литовська Республіка) за програмою міжнародних заходів, 
присвячених 100-річчю закінчення Першої світової війни. 

Відповідно до Угоди про співробітництво між Державною архівною 
службою України та Службою Головного архівіста Литовської Республі-
ки від 21.01.2015 р., домовленостей, досягнутих із Головним архівістом 
Литовської Республіки, Україна стала одним із дев’яти учасників міжна-
родного виставкового проекту, який готувався національними архівними 
службами та архівами Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Поль-
щі, Сакартвело (Грузія), Фінляндії. Тема виставки – «Кінець Першої сві-
тової війни: рішучий поворот до сучасної Європи» – мовою архівних 
документів мала представити народження на уламках Російської та Ав-
стро-Угорської імперій нових незалежних європейських держав.

Плідна співпраця українських та литовських архівістів із підготов-
ки виставки тривала кілька місяців і мала своє продовження під час 
відрядження української делегації до Литви.

12 листопада 2018 р. в офісі Служби Головного архівіста Литов-
ської Республіки відбувся прийом української делегації очільником 
литовських архівістів Рамоюсом Крауялісом за участю працівників 
Служби. Пан Крауяліс поділився досвідом Литви у збереженні надбань 
національної архівної спадщини, розвитку національної архівної спра-
ви. У розмові, зокрема, йшлося про стан організації роботи з оцифру-
вання документів у державних архівах Литви, що інтенсивно ведеться 
з 2005 р. (на сьогодні створено понад 10 млн цифрових зображень), 
фінансування програм із оцифрування. Згадав пан Крауяліс і про запо-
чаткування Службою Головного архівіста Литовської Республіки ново-
го проекту з модернізації інформаційної системи електронного архіву 
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(EAIS) шляхом створення нової підсистеми віртуального читального 
залу, про організацію роботи дослідників у читальних залах, надання 
литовськими архівами платних послуг, особливості взаємодії архівів і 
користувачів, які здійснюють генеалогічні дослідження.

Цього ж дня українські архівісти взяли участь у церемонії відкрит-
тя Міжнародної виставки «Ми хочемо бути вільними – і ми будемо 
вільними!», приуроченої до 100-річчя Латвійської Республіки, що від-
булася в Литовській національній бібліотеці імені Мартінса Мажвідаса. 
Організатором виставки виступив Національний архів Латвії спільно з 
Центральним державним архівом Литви, Національним архівом Есто-
нії, Варшавською філією Національного інституту пам’яті (Польща) і 
Національним архівом Фінляндії. З вітальними промовами до учасни-
ків звернулися директор Національного архіву Латвії Мара Спруджа і 
Головний архівіст Литовської Республіки Рамоюс Крауяліс. Після пре-
зентаційних виступів учасники церемонії змогли оглянути виставку, 
до експозиції якої ввійшли документи (крім інституцій – організато-
рів заходу) з латиських національних архівів, Литовського державно-
го історичного архіву, міського архіву Таллінна (Естонія), Латвійської 
національної бібліотеки, Латвійського етнографічного музею, Латгаль-
ського культурно-історичного музею, Резекненського та Валкського 
крає знавчих музеїв, Гельсинського міського музею. Експозиційне по-
лотно охопило період після Першої світової війни, коли було оголо-
шено та відновлено незалежність не тільки в Латвії, але і в сусідніх 
країнах – Литві, Естонії, Польщі і Фінляндії.

Ключовою подією цих днів стала церемонія відкриття 13 листопада 
2018 р. Міжнародної виставки архівних документів «Кінець Першої сві-
тової війни: рішучий поворот до сучасної Європи», що пройшла у Вій-
ськовому музеї імені Вітовта Великого (м. Каунас) Організаторами та 
фінансовими донорами виставки стали Служба Головного архівіста Ли-
товської Республіки, Військовий музей імені Вітовта Великого, Кауна-
ський державний регіональний архів за підтримки Ради культури Литви. 

З вітальним словом до учасників звернувся модератор заходу, ди-
ректор Каунаського державного регіонального архіву Гінтарас Дручкус.

Далі з вітальними промовами виступили директор Військового му-
зею імені Вітовта Великого, полковник Кейстутіс Куршеліс, Головний 
архівіст Литви Рамоюс Крауяліс, Генеральний директор Національно-
го архіву Фінляндії Юссі Нуортева, Голова Державної архівної служби 
України Тетяна Баранова, перший заступник директора Департаменту 
архівів і діловодства при Міністерстві юстиції Республіки Білорусь 
Ольга Бірюкова, директор Національного архіву Грузії Теона Іашвілі, 
директор Державних архівів Варшави Моніка Юргас-Пусч. 

У виступах наголошувалося, що внаслідок Першої світової вій-
ни, розпаду імперій, з’явилися нові незалежні держави, 100-річчя яких 
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відзначається в країнах-учасниках виставкового міжнародного проекту. 
Так, Головний архівіст Литовської Республіки Рамоюс Крауяліс підкрес-
лив, що концептуально виставка висвітлює не стільки події самої війни, 
а в першу чергу акцентує увагу на формуванні нової, модерної Євро-
пи. Він також зауважив, що Перша світова війна продемонструвала ре-
зультати імперіалістичних амбіцій, геополітичного цинізму та нігілізму. 
Перші кроки незалежності для країн, що з’явилися в результаті розпаду 
імперій в 1917–1918 рр., не були легкими – зауважив у своєму виступі 
Генеральний директор Національного архіву Фінляндії Юссі Нуортева, 
історія (зафіксована архівними документами) надає нам можливості для 
розуміння розвитку нашого суспільства сьогодні, через 100 років після 
закінчення Першої світової війни. Голова Державної архівної служби 
України Тетяна Баранова привернула увагу присутніх до того, що тери-
торія сучасної України на момент початку Першої світової війни була 
поділена між двома ворогуючими державами — Австро-Угорською та 
Російською імперіями, перебувала в зоні зіткнення інтересів і армій во-
юючих коаліцій. Війна призвела до серйозних політичних, економічних 
і територіальних змін, насамперед, у Європі, стала переломною подією 
для світової історії, визначивши по суті подальший розвиток людської 
цивілізації. Всі ці події відображено в представлених на виставці доку-
ментах, які, незважаючи на лихоліття воєн, соціальні потрясіння, ідеоло-
гічні обмеження радянського часу, зберегли українські архіви. Дякуючи 
за запрошення директора Каунаського державного регіонального архіву 
Гінтараса Дручкуса, литовських колег за плідну співпрацю з підготовки 
цієї виставки, Тетяна Баранова висловила надію, що міжнародна архів-
на комунікація, обмін досвідом, реалізація спільних проектів й надалі 
буде важливою складовою загальноєвропейського співробітництва в гу-
манітарній та культурних сферах. Про можливості плідної співпраці в 
майбутньому говорила у своєму виступі перший заступник Директора 
департаменту по архівах і діловодству Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь Ольга Бірюкова. Вона також підкреслила, що 100-та річниця 
завершення Першої світової війни – дуже важлива дата не тільки для 
Європи, а й для цілого світу. Генеральний директор Національного ар-
хіву Грузії Теона Іашвілі дякувала литовським колегам за багаторічну 
плідну співпрацю та взаєморозуміння, за чудову виставку, організатора-
ми та натхненниками якої виступили литовські архівісти. Виставка, на-
голосила у своєму виступі Директор державних архівів у Варшаві Мо-
ніка Юрго-Пусч, є свідченням тісного співробітництва між архівістами. 

В основу концепції виставки покладена ідея презентувати коротку, 
цілеспрямовану та переконливу розповідь про народження нової, сучас-
ної, демократичної Європи як безпосереднього наслідку кінця Першої 
світової війни. Основою для розповіді стали численні документи, фо-
тографії із архівних зібрань, скомпоновані на стендах країн – учасниць 
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проекту, і, в обов’язковому порядку, мапи, що відображають геополі-
тичні зміни в Європі. Відправною точкою для розміщення стендів (за 
годинниковою стрілкою) слугувала дата проголошення незалежності в 
кожній з країн (відтак стенд України був другим після стенду Фінлян-
дії, незалежність якої було проголошено 6 грудня 1917 р.). Виставка 
вибудувана як дуже рівна композиція, де всі документи сприймають-
ся на одному емоційному рівні. Відтак, із наближенням до закінчення 
перегляду підсилюється відчуття про перебування у такому собі «про-
сторі роздумів», де зіткнення й осмислення історичних сюжетів надає 
позитивний інтелектуальний імпульс для виконання завдання, сформу-
льованого у гаслі виставкового проекту: «Ті, хто не засвоїв уроки з ми-
нулого, приречені повторювати їх». При цьому саме гасло, як видаєть-
ся, маркує, наскільки актуальними для суспільства можуть бути архівні 
документи у якості плідного ґрунту для переосмислення минулих подій 
та продукування повчальних уроків, що якнайбільше відповідають ви-
кликам сьогодення і можуть бути ефективно використані в перспективі 
суспільного поступу. Емоціональну складову в значній мірі підсилюва-
ли унікальні кадри сторічної кінохроніки з Центрального державного 
кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.

Обрання місцем проведення заходу Військового музею імені Ві-
товта Великого, на наш погляд «з боку», не тільки вирізняє виставку 
особливою зосередженістю на візуальній та концептуальній взаємодії 
архітектури виставкового майданчика із музейним простором, але й 
засвідчує високий рівень співпраці литовських архівів і музеїв, позбав-
лений «хуторянства» та інфантильних уявлень про можливості впливу 
цих інституцій на сучасне життя суспільства. Що, на жаль, непоодино-
ко зустрічаємо в нашій українській дійсності. Те ж саме можна сказати 
і про моделі співпраці між аналогічними вітчизняними інституціями, 
які лишаються багато в чому невирішеними.

Відтак, не залишився поза нашою увагою сам музей, відвідання яко-
го відбулося наступного дня – 14 листопада. Історія закладу розпочала-
ся в 1919 р., коли офіцери Литовської армії організували невелику екс-
позицію зброї. Два роки потому, у лютому 1921 р., було відкрито музей 
(від 1930 р. носить ім’я Вітовта Великого, Великого князя Литовського), 
до експозиції якого потрапили предмети, збережені з часів Першої сві-
тової війни і боротьби за незалежність Литви у 1919 р., а також зразки 
зброї, вилученої з бойових військових підрозділів. У 1931–1936 рр. за 
проектом Владаса Дубенецкиса для музею було зведено нову лабирин-
топодібну двоповерхову будівлю, де наразі зібрано понад 200 тис. пред-
метів зброї, військової техніки, амуніції литовської та іноземних армій, 
археологічних знахідок та інших артефактів, що відображають воєнну 
історію Литви від найдавніших часів до сьогодення. Тут же можна по-
бачити уламки легендарного аероплана «Lituanicа», що зазнав аварії 

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ



214

у Німеччині за загадкових обставин під час безпосадочного трансатлан-
тичного перельоту із США до Каунаса в 1933 р. Вхід до музею прикра-
шають скульптури левів, подаровані 1938 р. графом Тишкевичем, згадка 
про які мимоволі змушує повертатися до закарбованої у пам’яті вели-
кої молодіжної аудиторії, що заповнювала музейний простір упродовж 
всього нашого тамтешнього перебування. І щось підказує, що це явище 
є органічно природнім і систематичним для цього закладу, як і те, що 
литовці – та нація, яка засвоює уроки з минулого.

По обіді делегація відвідала IX форт – один із фортів Ковенської 
(Каунаської) фортеці. Після Першої світової війни форт став в’язницею 
МВС Литви, а потім його використовував НКВС СРСР у якості центру 
тимчасового утримання політв’язнів, яких пізніше відправляли до та-
борів ГУЛАГу. Під час нацистської окупації Литви форт став місцем 
масових вбивств, переважно євреїв, за що отримав назву «Форт смер-
ті». Нині тут діє музей.

Продовженням програми міжнародних заходів стало відвідання 
українськими архівістами 15 листопада Литовського державного істо-
ричного архіву, що розташований по вул. Міндауго, 8 у м. Вільнюсі. 
Заснований у 1852 р. згідно з указом Сенату від 2 квітня про організа-
цію центральних архівів для актових книг у Києві, Вітебську та Вільно 
(аналог Київського центрального архіву давніх актів), архів є найстарі-
шим та одним із найбільших архівосховищ країни, в якому зосередже-
но документи з історії Литви від ХІІІ ст. до проголошення незалежнос-
ті Литви в 1918 р., а також з історії Росії, Білорусі, Польщі, України, 
Латвії та інших країн. Від 1993 р. архів має сучасну назву – Литовський 
державний історичний архів. На сьогодні в архіві зберігається 1 тис. 
184 фондів із загальною кількістю понад 1 млн 341 тис. одиниць збе-
рігання, протяжність стелажів архіву – понад 16 тис. погонних метрів. 
У структурі архіву – чотири відділи, що здійснюють діяльність за на-
прямами забезпечення збереженості документів та доступу до них.

У ході ознайомчої екскурсії архів вразив сучасними інтер’єрами, 
цікавими дизайнерськими рішеннями, зонуванням простору для корис-
тувачів та створеними комфортними умовами роботи для працівників 
архіву, умовами зберігання документів (йдеться про архівосховища, де 
зберігаються мікрофільми та документи ХVII cт.). Слід відмітити, що 
за роки незалежності технічне оснащення архіву було, по суті, модер-
нізовано. Комп’ютери, сучасні копіювальні машини та обладнання для 
читання мікрофільмів, система відеоспостереження стали невід’ємни-
ми у роботі архівістів.

Дослідники можуть отримати доступ до документів у двох відо-
кремлених читальних залах архіву. Один із них призначений для ро-
боти з оригіналами документів (розрахований на 34 робочих місця), 
інший – для роботи з мікрофільмами та цифровими копіями (розрахо-

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ



215

ваний на 29 робочих місць, 11 з яких комп’ютеризовані). Читальні зали 
також мають 6 місць для копіювання архівних документів засобами ко-
ристувачів, 1 місце облаштоване архівною копіювальною технікою.

Архів розвиває цікаві партнерства через локальні та міжнародні 
проекти, гармонійно поєднує в своїй діяльності традиції зберігання до-
кументів та інноваційних підходів до їх популяризації та надання до-
ступу до них.

На завершення візиту до Литви українська делегація зустрілася з 
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці 
Володимиром Яценківським. Голова Державної архівної служби Украї-
ни Тетяна Баранова поінформувала пана Посла про участь архівних 
установ України у згаданій вище міжнародній виставці. У ході зустрічі 
співрозмовники обмінялися думками щодо можливих напрямів співп-
раці між архівними установами України та Литви, зокрема, у контексті 
проведення досліджень спільних сторінок історії двох країн, тематики 
Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Зі свого боку пан Посол завірив 
учасників зустрічі у сприянні поглибленню діалогу та взаємовигідного 
співробітництва між архівними установами обох країн.

Участь Державної архівної служби та державних архівів України 
в міжнародному виставковому проекті «Кінець Першої світової війни: 
рішучий поворот до сучасної Європи», безперечно, була корисною та 
цікавою не тільки з точки зору міжнародного архівного співробітни-
цтва, але й важливою з точки зору загальноєвропейських інтеграційних 
процесів, представлення України як європейської держави.

Українська делегація під час відкриття Міжнародної виставки «Кінець Першої 
світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи». Зліва направо: заступник 

директора  Центрального державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного Тетяна Ємельянова, Голова Державної архівної служби 
України Тетяна Баранова, заступник директора Центрального державного архіву 
вищих органів влади України Наталія Маковська; м. Каунас, Військовий музей 

імені Вітовта Великого, 13 листопада 2018 р.

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ



216

Відвідувачі в очікуванні на церемонію відкриття Міжнародної виставки 
«Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи»; 

м. Каунас, Військовий музей імені Вітовта Великого, 13 листопада 2018 р.

Вітальна промова Голови Державної архівної служби України Тетяни Баранової 
на церемонії відкриття Міжнародної виставки «Кінець Першої світової війни: 

рішучий поворот до сучасної Європи»; м. Каунас, Військовий музей
імені Вітовта Великого, 13 листопада 2018 р.
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Під час відвідання Литовського історичного архіву. 
На передньому плані (праворуч) – Голова Державної архівної служби України 

Тетяна Баранова; м. Вільнюс, 15 листопада 2018 р.

Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова під час зустрічі
з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці 

Володимиром Яценківським; м. Вільнюс, 15 листопада 2018 р.
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