
Майдан уже став музеєм. Що на часі? 

Ярош і його однодумці вперше побували у «Музеї Майдану» та поспілкувалися з куратором експозиції Ігорем 

Пошивайлом 

 Записали: Андрій Євсієнко, Марина Михайліченко, Нікіта Ярош (фото), Вікторія Темнікова, Ярослав Шуба, 

учні  Чернігівської ЗШ № 29 

__________________________ 

У Києві вже  два місяці триває проект «Музей Свободи/Музей Майдану». На сьогодні він існує у вигляді 

експозиції інтерактивної виставки «Творчість Свободи: (р)еволюційна культура Майдану» (Музей народної 

творчості Івана Гончара, вул Лаврська, 19). Тут є частина ялинки з Майдану  із прапорів Революції Гідності, 

шини, які не встигли спалити учасники повстання; каски і щити, якими вони оборонялися. Дві з цих касок 

носили герої з «Небесної сотні», яких вони не захистили. 

Ці експонати могли опинитися на смітнику: під час прибирання Майдану їх згрібали на вантажівки. Однак на 

місці події виявилися  митці та музейники – учасники Майдану. Зокрема, про те, яким чином  артефакти 

Революції Гідності були збережені та стали доступні широкому загалу, ми дізналися у куратора виставки, 

заступника директора музею Івана Гончара Ігоря Пошивайла.  

За його словами, пам’ять про Майдан рятували кілька волонтерів, які встигли перенести безцінні артефакти 

революції. Тепер відвідувачі музею можуть зблизька побачити і каску з живописним портретом Сергія 

Нігояна, і доторкнутися до  щитів, на яких учасники Майдану залишили звернення до своїх матерів, і до 

розплавленого  плафону  з ліхтаря, біля якого, вочевидь, горіли шини.  

Сам Ігор Пошивайло брав безпосередню участь у Революції, а також організовував збір продуктів для її 

активістів. Ми поставили йому кілька запитань: 

 

 



˗ Сьогодні відвідувачів експозиції знайомлять із «Поштою Майдану». Так ми дізналися, що всі 

небайдужі українці можуть відправити листа на Схід України. А Ви скористаєтеся цією нагодою?  

˗ Так, звичайно. Також пропоную підтримати наше військо, яке захищає кордон на Сході України, та 

надіслати листи і поштівки за кордон, поділившись таким чином своєю думкою про ситуацію в Україні. 

 

˗ Кому саме Ви хочете написати? 

˗  До зони АТО, а також людям, які опинилися під впливом російських 

мас-медіа. 

˗ Що ви думаєте про майбутнє нашої країни? 

˗ Кожний Громадянин переймається майбутнім своєї держави. Наша 

експозиція – також цеглинка у становленні нової України. Ми збираємо 

колекцію речей, які є пам’яткою про Майдан. Наша ініціатива створена 

для того, аби не забувати історію України. 

Майдан – горе, втрати, колапс... Але час уже думати, що буде завтра, 

яким буде майбутнє наших дітей, яким чином ми побудуємо і розбудуємо 

втрачені регіони. І  думати про це маємо ми. 

 

 

 

Таких касок під час Революції Гідності на Майдані було тисячі 

 



 

Герої не вмирають! 

 

 

Під час наступу беркутівців гумові кулі летіли навіть у «Очі Майдану» 

 



 

Це лампочки які були наповнені перцем, і які кидали під час наступу Беркуту. Тільки щоб засліпити, не 

травмувати 

                                 

                                  Щит-заклинання 

 

Виставка стала і свідченням 
народної творчості в часи Майдану 

 


