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архіви бувають різні. ска-
жімо, археологічні. коли в Перу 
знайшли камінні хати – хіба це не 
архів?! Я не поділяю думки про 
те, що архіви дають змогу лише 
реконструювати минуле. ні, архі-
ви допомагають ще й пізнати сьо-
годення й зазирнути в майбутнє. 
архівна галузь – це надзвичай-
но важлива ділянка державного 
устрою. Я ніколи не був дослід-
ником, але мені відомі факти ве-

личезної користі архівних документів. які розшукали мої друзі і колеги. 
саме завдяки архівам вони й донині знаходять, наприклад, не відомі 
до недавнього часу унікальні твори Березовського, котрі вважалися 
зниклими. Так само в англії продовжують пошуки геніальних творів 
Шекспіра. словом, архіви – це наша історія, а тому не можна не дооці-
нювати їх ролі і значення. Це все одно, що відмовлятися від своїх бать-
ків, дідів, прадідів, від нашої пам’яті. сьогодні, як і вчора і багато років 
тому, точаться суперечки довкола певних історичних подій і постатей. 
По-різному намагаються трактувати вчинки відомих державних діячів. 
Більше того, це робиться на догоду якоїсь політичної партії, хоча факти 
засвідчують про очевидні речі. і ось, коли на це з висоти влади див-
ляться крізь пальці – з того моменту починається фальсифікація. на 
моє глибоке переконання, в такій ситуації архіви повинні стати арбі-
трами. і для того, щоб розставити всі крапки над “і”, і для примирен-
ня сторін. Це дуже відповідальна місія. розумію, що деякі документи, 
що потрапили до архіву, переписувалися, однак у багатьох випадках 
лише в архівах можна віднайти зерно істини. отож кожна держава, яка 
себе поважає, повинна приділяти неослабну увагу архівній справі. і ще 
одне. мені здається, що ми ще не сповна використовуємо архіви в сво-
їй повсякденній діяльності. досі ламаємо списи в суперечках з приводу 
національно-визвольних змагань, ролі тих ватажків, котрим довелося 
їх очолювати. мабуть, ці суперечки припинилися б, якби ми ретельно 
вивчили наявні документи. але для цього їх потрібно оприлюднити. а 
це вже завдання не лише архівістів, а й засобів масової інформації, зо-
крема, журналу “архіви україни”.


