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Хто відправляє листівки в АТО та яким є «Музей Майдану» 
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_________________________ 

Учні 29-тої чернігівської школи побували у київському Музеї народної творчості Івана 

Гончара на інтерактивній виставці «Творчість Свободи: (р)еволюційна культура 

Майдану». 

Виставка запам’ятався насамперед незвичною атмосферою. Її експонати привезені просто 

з Майдану, а деякі – вихоплені з полум’я. Тут можна уявити, якою була історія кожного 

щита чи каски: вони ще зберегли кольори Революції Гідності - у малюнках, надписах... 

    

 

Експозиція охоплює різні періоди та настрої Революції Гідності 



Ми звернули увагу, що відвідувачів музею запрошували писати листи або обирати 

поштівки. З’ясувалося, сюди 27 грудня завітала «Польова пошта Майдану». Сам проект 

аж ніяк не музейний. Щосуботи та щонеділі з 11.00 до 15.00 год. біля київського 

Головпоштамту можна зустріти організаторів «Пошти» з безліччю конвертів.  Звідси можна 

надіслати  будь-куди листа, отримати у подарунок прекрасну авторську листівку або просто 

щирі усмішки і побажання вдалого дня. І все це - безкоштовно. 

  

 

Нині «Пошта» – це голос Майдану, який продовжує оповідати про нову Україну на Сході 

держави, бійцям у зоні АТО, громадянам Європи і всього світу. Як це відбувається, ми 

розпитали у одного з її засновників Юрія Регліса. 

 

 

- Юрію, Ви тут як гість, чи приходите до «Музею Майдану» часто?  

˗ Насправді, з цією експозицією я познайомився ще до її відкриття. Коли відбуваються 

якісь заходи, я завжди приходжу сюди і допомагаю.  

Для мене музей є спробою зберегти історію, що відбувається на наших очах, та творчість 

Майдану. Як іще зберегти артефакти, відтворити атмосферу Революції Гідності?  

 

-Яка у Вас найперша асоціація зі словом «Майдан»? 

По-перше, це місце, де відбулася революція. 

 



      

Відправити листа чи поштівку «Поштою Майдану» можна безкоштовно: волонтери 

запропонують Вам не тільки листівки, а й поштові марки 

 

-Чи писали Ви кому-небудь листи? 

-Так, насамперед я писав своїм батькам, щоразу оповідаючи про свої відчуття на цей 

момент. На той час якраз розпочиналася війна між Україною і Росією. Головне - вловити 

те, що ти відчуваєш і відтворити це на папері. Це вийшло дуже зворушливо. І тепер при 

кожній нагоді я намагаюся писати рідним та близьким. Також мені приємно отримувати 

листи від інших людей, відчувати їхні переживання та емоції. Це дає можливість 

подорожувати духовно. 

 

-Яким би був Ваш лист, до людини, яка би могла вплинути на зміни? 

-Я би написав: «Давайте робити це разом!». 

 

- А якщо би йшлося про лист до Путіна? 

- Я би не писав такого листа. Це марна робота. Мій лист не змінив би рішення Путіна і 

ніяк не вплинув би на ситуацію в Україні. 

 

Тим часом на самому Майдані відродилася з попелу знищена виставка карикатуриста 

Олега Смаля 


