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“МАЙДАН. ПРОСТІР ГІДНОСТІ, 
СВОБОДИ І ЄДНАННЯ”

(до 10-ї річниці Помаранчевої революції 
та річниці Революції гідності)

26  листопада  2014  року  в  Центральному  державному  архіві  гро-
мадських  об’єднань  України  відбулося  урочисте  відкриття  виставки 
документів Національного архівного фонду “Майдан. Простір гідності, 
свободи  і єднання”, присвяченої 10-й річниці Помаранчевої революції 
та річниці Революції гідності.

У  запропонованій до уваги громадськості виставці представле-
но  документи  з  фонду Помаранчевої  революції, що  зберігається  в 
ЦДАГО  України.  Серед  них  –  інформаційні  видання  і  бюлетені  по-
літичних партій  і  громадських організацій,  агітаційні листівки на під-
тримку  основних  кандидатів  на  пост  Президента  України,  а  також 
вірші та карикатури пересічних учасників революції. Ці матеріали да-
ють змогу прослідкувати не лише перебіг подій, які вирували в країні 
10 років тому, а й основні причини, що привели людей на Майдан,  їх 
ідеї та політичні переконання.

Основу  ж  виставки  склали  документи,  зібрані  співробітниками 
ЦДАГО України на Майдані Незалежності в Києві з перших днів про-
тестних акцій у листопаді 2013 р.  і до їх трагічного завершення у лю-
тому 2014 р. Події, що отримали назву Революція гідності, відтворені 
документами,  різноманітними  за  видом  та  інформативністю.  Значну 
кількість цих матеріалів становлять агітаційні листівки та друковані ви-
дання політичних партій,  громадських організацій  і  громадян-активіс-
тів Майдану,  в  яких  зафіксовані  вимоги  суспільства щодо підписання 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, відставки чинної влади, 
припинення  політичних  репресій  проти  активістів  Майдану,  заклики 
брати участь у народних віче тощо.

Документи Революції  гідності,  як  і  матеріали Помаранчевої  рево-
люції  2004  р.,  містять  значний  масив  самвидавів,  віршів,  малюнків, 
карикатур учасників протестних акцій, які чітко відображають настрої 
суспільства та його прагнення змінити ситуацію в країні.

Особливу увагу відвідувачів викликали листівки та наліпки, які да-
ють уявлення про організацію наметового життя протестуючих: розсе-
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лення,  харчування,  забезпечення  інформацією та проведення культур-
них заходів.

Крім того, під час відкриття виставки відбулася церемонія переда-
вання на державне зберігання до ЦДАГО України документів учасників 
Революції гідності. Київський фотограф та активіст Майдану В.Б. Зін-
ченко поповнив колекцію архівних документів про Революцію гідності 
сотнею  авторських  фоторобіт.  Цей  масив  візуальних  документів,  що 
хронологічно відтворюють перебіг революційних подій з 24 листопада 
2013 р. по 5 березня 2014 р., було продемонстровано відвідувачам ви-
ставки у форматі слайд-шоу.

В  холі  приміщення  ЦДАГО  України  експонується  фотовиставка 
деяких із переданих В. Б. Зінченком на державне зберігання авторських 
робіт, які яскраво ілюструють найдраматичніші моменти Революції гід-
ності, що відбувалися на Майдані та вул. М. Грушевського. Зануренню 
в  атмосферу  минулорічних  подій  сприяли  художня  інсталяція,  в  якій 
використано експонати Музею шістдесятництва, та записи відомих пі-
сень українських виконавців, що звучали на Майдані.

Також на зберігання до архіву передано матеріали, зібрані студен-
тами  історичного  факультету  Київського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка в ході реалізації проекту “Архів студентського 
Майдану”.  Голова Наукового  товариства  студентів  та  аспірантів  істо-
ричного факультету КНУ  імені  Тараса Шевченка О.Р. Магдич  розпо-
вів, що організаційним комітетом проекту заплановано збір матеріалів 
про участь та роль студентів у революційних подіях, зокрема, листівок, 
прокламацій,  звернень  і фотографій. Для ознайомлення  громадськості 
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Під час відкриття виставки документів “Майдан. Простір гідності, свободи 
і єднання”. Виступає заступник директора ЦДАГО України О. В. Бажан. 

Позаду справа наліво: перший заступник голови Укрдержархіву І. М. Кісіль, 
голова Укрдержархіву Т. І. Баранова, заступник міністра юстиції України 
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історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка О. Р. Магдич. 
ЦДАГО України, 26 листопада 2014 р.

на  виставці  представлено  деякі  із  зібраних  документів:  інформаційні 
бюлетені  “Голос  Євромайдану”,  “Майдан.  Територія  волі”,  дайджест 
новин “Віче. Свіжі новини Євромайдану”, агітаційні листівки та наліп-
ки на підтримку Революції  гідності,  серія марок “Пошта Майдану” та 
ін. Серед репрезентованих матеріалів значний масив склали документи 
Студентської координаційної ради – заяви, офіційні звернення та прес-
релізи студентських акцій.

У  відкритті  виставки  взяли  участь  заступник  міністра  юстиції 
України  І.  В.  Бондарчук,  голова  Державної  архівної  служби  України 
Т.  І.  Баранова,  перший  заступник  голови  Державної  архівної  служби 
України І. М. Кісіль, фотограф і активіст Майдану В. Б. Зінченко, голо-
ва НТСА  історичного факультету Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка О. Р. Магдич. Також захід відвідали гене-
рал-лейтенант, народний депутат Верховної Ради України ІІ скликання 
(1994–1998), екс-заступник голови СБУ О. О. Скіпальський, президент 
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Фрагмент експозиції виставки “Майдан. Простір гідності, свободи і єднання”. 
Фотографії В. Б. Зінченка, передані на державне зберігання до ЦДАГО України. 

ЦДАГО України, 26 листопада 2014 р.

Документи Національного архівного фонду, що зберігаються в ЦДАГО України. 
ЦДАГО України, 26 листопада 2014 р.
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Української іноземної юридичної колегії Д. М. Курдельчук, провідний 
науковий співробітник Музею шістдесятництва О. О. Лодзинська, пра-
цівники державних архівних установ та представники громадськості.

У своїх промовах присутні наголошували на важливості  збирання 
та подальшого  збереження документів, що вже  сьогодні  стали джере-
лом дослідження сучасної історії України.

Архівіст І категорії М. В. Кагальна проводить екскурсію виставкою документів 
“Майдан. Простір гідності, свободи і єднання”. 

ЦДАГО України, 26 листопада 2014 р.


