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У статті проаналізовано, які довгострокові результати матиме реалізація «декомунізаційних» законів. Зокрема як вплине відкритість архівів репресивних органів на культурну дипломатію. Співпраця між архівами,
залучення до неї істориків, культурологів та інших дослідників має значний потенціал в міжнародному вимірі. Наявність у всіх центральноєвропейських країнах
архівів комуністичних спецслужб дає можливість достатньо легко налагодити інституційну співпрацю, навколо якої можна розвивати інші напрями культурної дипломатії.
Автором запропоновано оптимальні моделі розвитку культурної дипломатії в розрізі архівів спецслужб та окреслено її можливі позитивні результати.
Ключові слова: закони про декомунізацію, архіви комуністичних спецслужб, історія,
дослідження у сфері національної пам’яті, культурна дипломатія.
The article analyzes the longer-term effects on cultural diplomacy of the so-called
decommunization laws, in particular the law on the opening of the KGB archives. Intraarchival cooperation, with the participation of historians, experts in memory studies, cultural
experts, and other scholars, holds tremendous potential for international projects. The author
argues that numerous cultural diplomacy initiatives can result from greater ties between
Ukraine’s KGB archives and the Communist Party archives in the countries of Central and
Eastern Europe. The author proposes optimal models for developing such cooperation and
discusses certain positive results that can be expected in the future.
Keywords: decommunization laws, KGB archives, history, memory studies, cultural diplomacy.
Усвідомлення важливості культурної дипломатії все більше зростає. Про це свідчать не тільки
поява тематичних статей в різних медіа, видання
журналу «Агора», але й публікація минулого року
спеціальної аналітичної доповіді Національного
інституту стратегічних досліджень про стан, проблеми та перспективи культурної дипломатії в
Україні 1.
Однак в розрізі культурної дипломатії 2 вкрай
рідко згадуються потенційні можливості, які можуть бути реалізовані завдяки архівам. Ще рідше
мова йде про архіви колишніх комуністичних спец1
Розумна О. П. Культурна дипломатія України: стан,
проблеми, перспективи. Аналітична доповідь. – Національний інститут стратегічних досліджень – К., 2016. – 53 с.
2
В аналітичному звіті серед інститутів культурної дипломатії архівна справа не згадана взагалі. В переліку подано лише наступні: кінематограф, театр, візуальне мистецтво, музика, архітектура та урбанізм, музейна справа.
Детальніше див.: Розумна О. П. Культурна дипломатія
України … – С. 10.

служб. Разом з тим, установи, які зараз зберігають
ці специфічні архівні матеріали, не тільки містять
величезний потенціал для культурної дипломатії,
але й подекуди вже використовують його.
В Європейському Союзі діє Європейська
мережа державних установ, які займаються документами таємних поліцій – міжнародна організація, що об’єднує адміністраторів архівних матеріалів та документів, які виникли у зв’язку з діяльністю колишніх комуністичних служб безпеки 3. До
мережі входять архіви семи країн (Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини). Окрім фондів, які зберігають ці архіви, їх
також об’єднує законодавство, базоване на спільних принципах відкритого доступу до документів
комуністичних спецслужб тоталітарних режимів.
3
Документи комуністичних спецслужб у Європі: путівник мережею архівів / за ред. Р. Лєськевіч, П. Жачек;
О. Ісаюк (укр. вид.), В. Бірчак (укр. вид.) / Центр досліджень
визвольного руху. – Львів: Часопис, 2016. – 180 с., іл.
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Переважна більшість інформації, що зберігається у фондах цих архівів, є свідченням масових
порушень прав людини. Саме цей факт є ключовим аргументом, чому доступ до цих документів
має бути відкритим.
Прийняття 9 квітня 2015 р. в Україні так званого «декомунізаційного пакету» 1 законів запровадило в Україні європейський підхід подолання
тоталітарного комуністичного минулого в законодавчому вимірі 2. Гарантування відкритого доступу до архівів комуністичних служб більшовицького режиму забезпечив Закон України «Про доступ
до архівів репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму 1917–1991 років» 3.
Завдяки цій новації Україна фактично опинилася в єдиному законодавчому просторі разом з
іншими країнами Центральної та Східної Європи.
І в даному випадку, архівна співпраця може стати
одним із варіантів відповіді на питання, якими інструментами позиціонувати Україну у світі 4.
В аналітичному звіті НІСД зазначено, що поширювана про Україну інформація переважно
стосується минулого українського народу та його
традиційної культури, залишаючи поза увагою
розвиток актуальної культури та громадянського
суспільства 5. Це твердження можна розширити,
зазначивши, що поза увагою залишається також і
архівний потенціал, яким володіє Україна.
У поодиноких публікаціях, які торкаються
теми архівів і культурної дипломатії, основна увага зосереджується, як правило, на діяльності,
спрямованій на повернення фондів із закордону
до України 6.
1
Загалом було прийнято чотири Закони: «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–
1945 років», «Про правовий статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України у ХХ столітті», «Про доступ
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» та «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки».
2
Детальніше див.: Рябенко С., Когут А. Європейські
законодавчі практики декомунізації: висновки для України.
Аналітичний звіт / Центр досліджень визвольного руху. –
Львів: Часопис, 2017. – 52 с.
3
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/go/316-19.
4

С. 6.

Розумна О. П. Культурна дипломатія України … –

5
Розумна О. П. Культурна дипломатія України … –
С. 13–14.
6
Наприклад: Ціватий В., Кулініч М. Архівні джерела як
національна історико-культурна спадщина й складова
розвитку культурної дипломатії // Зовнішні справи. – № 4. –
2017 – С. 39–43. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/
article/arkhivni-dzherela-jak-nacionalna-istoriko-kulturnaspa.
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Поза увагою залишається доволі значний масив напрацювань, який не тільки може бути використаний для культурної дипломатії, але й вже використовується та дає результати.
Архіви КГБ, як показує досвід діяльності Галузевого державного архіву Служби безпеки України,
особливо добре надаються для культурної дипломатії. Накопичений досвід міжнародної співпраці є
яскравим прикладом. Наприклад, про це свідчить
двадцятилітня діяльність спільної польськоукраїнської робочої групи з видання серії збірників документів під назвою «Польща та Україна у
тридцятих–сорокових роках XX століття. Невідомі
документи з архівів спеціальних служб».
Співпраця, яка розпочалася в квітні 1996 р. між
Міністерством внутрішніх справ Польщі і Службою безпеки України, пізніше продовжилася з Архівом Інституту національної пам’яті Республіки
Польща (у 2001 р.). Пошук декількох документів
про родичів одного зі співробітників польського
МВС починався як звичайна співпраця, спрямована на проведення пошуку документальних матеріалів щодо репресованих польських громадян у
1939–1941 рр., заарештованих НКВД на території
західних областей України. Пізніше цей пошук
переріс у повноцінну довготривалу кооперацію.
За двадцять років співпраця не припинялася
(хоча моменти зменшення активності у 2010–
2013 рр. все ж були) попри всі політичні зміни та
складнощі в гуманітарній сфері поміж Польщею
та Україною. Інституціоналізація діяльності спільної польсько-української групи, що відбулася в
ході її становлення, була суттєвим чинником, що
допомагала витримати всі складнощі діалогу навколо конфронтаційних моментів спільної історії.
Формат, в якому проходили зустрічі, їхня періодичність, фіксування домовленостей двосторонніми протоколами, попри певну бюрократизацію,
відігравали позитивну роль.
За двадцять років співпраці опубліковано 1293
документи у 8 томах (11 книг): Т. 1. – «Польське
підпілля 1939–1941. Львів, Коломия, Стрий, Золочів». – Варшава–Київ, 1998. – 1040 с.; Т. 2. – «Переселення поляків і українців 1944–1946». –
Варшава–Київ, 2000. – 1008 с.; Т. 3 (у 2-х ч.). –
«Польське підпілля 1939–1941. Від Волині до
Покуття». – Варшава–Київ, 2004. – 1447 с.; Т. 5. –
«Операція “Вісла”» 1947. – Варшава–Київ, 2006. –
879 с.; Т. 6. – «Oперація “Сейм”» 1944–1946. –
Варшава–Київ, 2007. – 1424 с.; Т. 7. – «Голодомор
в Україні 1932–1933». – Варшава–Київ, 2008. –
1296 с.; Т. 8 (у 2-х ч.). – «Великий терор: польська
операція. 1937–1938». – Варшава–Київ, 2010. –
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1984 с. Кожен збірник документів видавався у
двомовному форматі – польською та українською
мовами. Презентації кожного збірника відбувалися в Польщі та в Україні.
Окрім видання збірників, триває також обмін
копіями документів, які є важливими для кожної
зі сторін. Документи до історії Катинської трагедії, виселення поляків у Сибір, проведення «Польської операції» – далеко не повний перелік тематик тих документів, що були передані для дослідження в Архів Інституту національної пам’яті
Польщі. Зі свого боку польська сторона передала
цілий ряд документів про боротьбу проти українського підпілля на Закерзонні, операцію «Вісла»,
а також щодо судових процесів над нацистськими
злочинцями, які діяли і на території України. Ці
документи не тільки збільшують можливості для
історичних досліджень, але й загалом розширюють можливості застосування інших інструментів
культурної дипломатії.
Співпраця в рамках спільної робочої групи
була орієнтована не тільки на Польщу та Україну.
Добросусідська позиція польських колег, які в
певний момент виступили як своєрідний промоутер культурної дипломатії України 1, дозволила
також використати напрацьований потенціал для
набагато ширшої аудиторії.
Так, було також видано дві англомовні книги,
які були презентовані не тільки в Україні та Польщі, але й у Канаді, Сполучених Штатах Америки,
Великій Британії та навіть Австралії. Перший
збірник документів – це переклад документів про
Голодомор: Holodomor. The Great Famine in Ukraine
1932–1933. – Warsaw–Kiev, 2009. – 680 p. Друге
видання – це зріз попередніх томів спільної серії,
виданих під однією обкладинкою. Передмову до
нього написав відомий історик з університету Індіани – професор Хіроакі Куромія: Poland and
Ukraine in the 1930s and 1940s. Documents from the
Archives of the Secret Services. – Łódź–Warsaw–
Kiev, 2012. – 816 p. У планах видання чергових
9-го («Організація українських націоналістів у
Польщі (1944–1950). Ліквідація керівних структур»), 10-го та 11-го («Депортації польського населення із Західної України. 1940–1941») томів,
робота над якими триває паралельно.
Перелічені назви томів видавничої серії свідчать, що архівісти не уникали складних питань.
Заглиблення міжнародних (або у даному випад1

Про позиціонування Польщі як промотора культурної
дипломатії України в ширшому контексті див. статтю: Пересунько Т. Культурна дипломатія України в Польщі після
Євромайдану: зміст і організаційна структура // Агора. –
Вип. 16. – С. 53.

ку – польсько-українських) дискусій в архівні документи може стати доброю відповіддю на спроби провокацій та розпалювання так званих «воєн
пам’ятей». Саме на цьому виклику і наголошують
останнім часом дослідники 2.
Налагоджена активна співпраця з Інститутом
досліджень тоталітарних режимів та Архівом
справ держбезпеки Чеської Республіки. Готується до друку спільне науково-документальне
видання про «чеський вимір» Великого терору
1937–1938 рр. Презентації майбутньої книги плануються в Україні та Чехії.
Продовжується співпраця за пошуком документів про репресії комуністичного режиму в Україні
проти чехів в Архіві СБУ. В Чеському архіві справ
держбезпеки триває робота з виявлення інформації
про українське підпілля в 1944–1989 рр.
Архівні міжнародні проекти повною мірою дають можливість використати та забезпечити тривалу співпрацю з академічними осередками, на
важливість чого звертає увагу аналітичний звіт
НІСД 3. Наукові проекти, базовані на архівних дослідженнях, дозволяють об’єднати як українські,
так і закордонні академічні установи.
Прикладом цього є міжнародний наукововидавничий проект «Відлуння Великого терору: співробітники НКВС на лаві підсудних
(1938–1941 рр.)». Він базувався здебільшого на
документах з архіву СБУ та об’єднав дослідників
з Канади, США, Німеччини, України, Росії, Молдови та Грузії. У підсумку вийшла книга «Чекісти
на лаві підсудних» 4 та два номери журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» 5. У рамках проекту в Університеті Вірджинії у кінці вересня – на
початку жовтня 2017 р. пройшла міжнародна наукова конференція «Ехо Великого терору: співробітники НКВД на лаві підсудних».
Іншим прикладом широкої співпраці науковців
із Франції, України, Чехії, Польщі, США, Грузії,
Білорусі, Росії та Італії є проекти, які координує
Французький центр досліджень російського,
кавказького та центрально-європейського
простору: «Повернення. Умови, інтеграція та
проблеми спецпоселенців після звільнення» та
«Процеси над військовими злочинцями у Центральній та Східній Європі, 1943–1991 рр.». Від2
Пересунько Т. Культурна дипломатія України в Польщі після Євромайдану … – С. 58.
3

Розумна О. П. Культурна дипломатія України … – С. 17.

4

Чекисты на скамье подсудимых: Сб. ст. / Сост.
М. Юнге, Л. Виола, Дж. Россман; редкол.: В. Бирчак, Т. Блаувельт и др. – М.: Пробел-2000, 2017. – 680 с.
5

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. – № 1 (44) – 368 с.;
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. – № 2 (45) – 320 с.
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критий доступ до архівів КГБ в Україні є унікальною можливістю досліджувати теми, які неможливо вивчати в архівах інших постсоціалістичних
держав – або через закритість архівів, або через
те, що матеріали були знищені чи вивезені (як наприклад, у країнах Балтії).
Триває співпраця з Інститутом культури та історії німців Північно-Східної Європи (NordostInstitut) при університеті м. Гамбург (ФРН). Було
підготовано та видано збірник про репресії проти
осіб німецької національності в середині 30-х років:
«Дело “национального союза немцев на Украине”
1935–1937 гг.: Документы и материалы». – К.: Кліо,
2016. – 608 с. Зараз триває підготовка до видання
наукового збірника документів про репресивну діяльність органів НКВС УРСР проти німецького населення під час «Великого терору». Книга має вийти українською та німецькою мовами.
За ініціативи архіву йде робота з підготовки
збірників матеріалів про Чорнобильську аварію.
До проекту залучені науковці з Інституту історії
НАН України. До збірника увійдуть матеріали комуністичних спецслужб країн Центральної та
Східної Європи. На даний момент вже отримано
та опрацьовуються матеріали з архівів Болгарії,
Польщі, Чехії та Німеччини. Збірник буде цікавим
прикладом залучення іноземних архівних матеріалів до українського видання.
Окремо варто зупинитися на прикладах співпраці українських та іноземних науковців, які базуються на українських матеріалах архівів КГБ. Для
комуністичного тоталітарного режиму не було перешкодою, якщо особа, яку вони переслідували,
жила поза межами Радянського Союзу і навіть мала
іноземне громадянство. Людей, що, на думку «органів», мали би бути репресовані, переміщали на територію, підконтрольну більшовикам, та засуджували (як в судовому, так і позасудовому порядку).
Завдяки сприянню архіву СБУ вийшли дві книги. Перша розповідає про примусову висилку угорців до СРСР та репресії КГБ проти угорських громадян – як правило, учасників Угорського повстання
1956 р. 1 Це спільна робота колишнього співробітника архіву, історика Олександра Пагірі та Міклоша
Горвата, професора Будапештського католицького
університету імені Пейтера Пазманя. Книга цікава
тим, що розповідає про долі 860 угорців, яких помістили в тюрми на заході підрадянської України.
Історія успіху двадцятилітньої співпраці з
колегами-архівістами з Польщі, попереднє видання згаданої книги дозволило відновити контакти з
1
Miklós H., Pahirya O. Kényszerkirándulás a Szovjetunióba.
Magyar deportáltak a KGB fogságában – 1956. –
Argumentum, 2012. – 407 p.
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угорськими істориками 2. Архів сподівається найближчим часом розпочати новий україноугорський проект.
Інша книга, підготована українським та румунським істориками Валерієм Власенком та Вадимом Ґузуном, була видана в Бухаресті у 2016 р. у
серії «Східні справи». Видання «Під слідством
СМЕРШ: Офіцер ССІ і лідер української еміграції
в Румунії за матеріалами СБУ, 1944–1947» 3 логічно продовжувало та доповнювало попередню
книгу румунського історика про Гната Порохівського, створену за результатами роботи з документами румунської спецслужби. Надзвичайно
цікавий та показовий випадок, коли без одного з
архівів спецслужб неможливо відновити історію
життя відомого військового діяча доби УНР та
встановити його подальшу долю. Книга була презентована в Румунії, Молдові та Україні.
Зважаючи на те, що у 2016 р. в Архіві працювало вдвічі більше іноземних дослідників, ніж у
2015 р. (80 проти 42), а значна частина з них працювала у партнерстві з українськими колегами, можна
очікувати, що кількість спільних видань зросте.
Підготовка спільних видань, під час якої відбувається обмін ідеями, інформацією, цінностями, традиціями та переконаннями, цілковито збігається з уявленням фахових дослідників про сутність культурної дипломатії 4.
Важливим напрямом міжнародної співпраці є
виявлення та оцифрування документів до історії Голокосту спільно з Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки та Національним меморіалом пам’яті жертв Катастрофи і
Героїзму «Яд Вашем» Держави Ізраїль. Минулого
року було підписано нову тристоронню Угоду про
співпрацю між цими двома інституціями та Службою безпеки України.
Практика показує, що успішні моделі співпраці можна вибудувати залучаючи інституції різного
характеру. Прикладом можуть бути спільні проекти з Архівом Ізраїльської фундації NADAV та
2
Перспективи співпраці України та Угорщини в сфері політики пам’яті обговорили в Будапешті // Центр досліджень визвольного руху. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.cdvr.org.ua/content/перспективиспівпраці-україни-та-угорщини-в-сфері-політики-памятіобговорили-в-будапешті.
3
Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației
ucrainene din România în dosarele SBU, 1944-1947 / ed.:
Guzun V., Vlasenko V. – Cluj-Napoca: Editura Argonaut,
2016. – 730 p. (seria «Afaceri Orientale»; nr. XIX).
4
Milton C. Cummings. Cultural diplomacy and the
United States Government: a Survey. – Center for its Arts and
Culture, 2003. – P. 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.americansforthearts.org/by-program/reportsand-data/legislation-policy/naappd/cultural-diplomacyand-the-united-states-government-a-survey.

Андрій Когут. Архіви КГБ та перспективи для культурної дипломатії

Київським офісом Інституту Кеннана. Архівнопошукова робота є важливим етапом для реалізації виставкових та документальних проектів, і
саме в таких випадках залучення установ з різним
фокусом дає хороші результати.
Також триває співпраця з недержавними організаціями – зокрема, тими, які у себе на батьківщині перебувають у небезпеці. Яскравим прикладом є проект створення московським «Меморіалом» довідника про кадровий склад органів
державної безпеки СРСР у 1935–1939 рр. 1 Інформація з особових справ чекістів, яка є відкритою
та доступною в Україні, дала можливість суттєво
його доповнити та верифікувати.
Засоби та інструменти культурної дипломатії
набувають особливого значення в умовах військових конфліктів. Саме вони дають можливість зберегти ті місточки, за допомогою яких пізніше
можна буде відбудовувати й інші види відносин.
Важливо, й у зазначеному випадку це вдається якнайкраще, зберігати ціннісну основу співпраці.
Окремою складовою архівної справи як інструменту культурної дипломатії є презентація архівної установи за кордоном. Вдала та цікава презентація може стати першим кроком до подальшої
повноцінної співпраці. Говорячи про архіви КГБ,
можна з упевненістю зазначити, що практично на
кожній конференції, присвяченій історії України,
Радянського Союзу чи Центрально-Східної Європи у XX ст. інформацію про те, що можна віднайти в архівах, зустрічають з великим інтересом.
Дискусії про те, якою була роль КГБ в нейтралізації впливу студентських організацій під час «Голодування на граніті» 2, або ж яким було ставлення комуністичних органів до німців-колоністів у
період так званої «коренізації» 3, не залишають
байдужими конференційну аудиторію. Це сприяє
зростанню інтересу слухачів до відвідин архіву та
активізує пошуки інформації у його фондах.
Відкриті лекції та презентації в університетських центрах 4, зустрічі з працівниками
університетів є тим першим кроком, який дозволяє розпочати співпрацю загітувавши дослідника
приїхати в архів та почати пошук у його фондах.
1
Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nkvd.memo.ru.
2
Міжнародна конференція «Три революції. Портрети
України», Коледж Європи-Натолін (Варшава), 28 лютого –
1 березня 2017 р.
3
Міжнародна конференція «Російські німці – свідоцтва їх життя та діяльності в пострадянських архівах», Університет Пассау, 4–6 травня 2017 р.
4
Наприклад, відкрита лекція «Opening the KGB
Archives: The Case of Ukraine», яка пройшла 6 жовтня 2016 р.
в Університеті Гарварду (організатор – Harvard Ukrainian
Research Institute (HURI)).

Як бачимо, розвиток культурної дипломатії засобами архівної справи не тільки можливий, але
може дати результати цілком не гірші, ніж завдяки
іншим інструментам, таким, як вивчення мов, візуальне мистецтво, музейна справа etc.
Загострена увага до архівів спецслужб, а особливо до так званих архівів КГБ, може слугувати
додатковим чинником, який полегшує налагодження культурних контактів та сприяє переростанню перших кроків у повноцінну спільну діяльність. У результаті цього відбувається обмін знаннями, традиціями та всіма іншими складовими
культурної дипломатії.
Загалом можна виокремити наступні моделі
співпраці у рамках діяльності архіву, що дають
можливість розвивати культурну дипломатію:
 видання спільних збірників документів;
 обмін копіями архівних документів;
 наукові проекти за участі академічних установ
та істориків з різних країн;
 співпраця з музейними установами та недержавними організаціями;
 активна участь у конференціях та проведення
презентацій і відкритих лекцій.
Важливим кроком на шляху до повноцінної
розбудови архівної співпраці як інструменту культурної дипломатії є процес інституціоналізації.
Якщо під час перших кроків варто більше уваги
приділяти творчому пошуку саме того формату,
який дозволить бути успішним та результативним
з новими закордонними партнерами, то на наступному етапі важливо задати формальні рамки.
Якщо виникнуть труднощі на міжнародному рівні – формальна сторона співпраці може стати додатковим чинником, що дозволить зберегти напрацьований капітал культурної дипломатії.
Підсумовуючи, варто зазначити, що архівна
співпраця обов’язково має враховуватися та розглядатися як інструмент культурної дипломатії.
Це дозволяє розширити і збагатити особливості
функціонування інституцій культурної дипломатії 5, а також цілком підпадає під рекомендацію,
зазначену в «Аналітичному звіті» НІСД 6, щодо
необхідності позиціонування за принципом теорії
«блакитних океанів». Відкритий доступ до архівних матеріалів комуністичних спецслужб СРСР,
що зберігаються в Україні, є унікальною перевагою, яка дозволяє вигідно виділятися серед інших
країн, дає можливість розширити цільову аудиторію та поглибити розуміння історії як України, Радянського Союзу, так і загалом світу в XX ст.
5
Розумна О. П. Культурна дипломатія України … –
С. 7–12.
6

Там само. – С. 51.
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