
90 

 

СПІЛЬНІ КУЛЬТУРНІ ІНІЦІАТИВИ 
АРТЕМІВСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 

І ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ «БАХМУТ УКРАЇНСЬКИЙ» 
 

І. А. Корнацький 
Артемівський краєзнавчий музей 

 
Артемівський краєзнавчий музей функціонує з 1989 року як 

комунальний заклад культури (спочатку як відділ Донецького облас-
ного краєзнавчого музею) [1, 7]. Завдяки поєднанню різноманітних 
форм і напрямків науково-дослідницької й видавничої, фондово-
збиральної, експозиційно-виставкової, науково-просвітницької й попу-
ляризаторської роботи для різних груп аудиторії музей упродовж 
25 років виявив себе як центр формування історичної самосвідомості 
жителів міста [6, 10]. Важливе місце в роботі музею займає доку-
ментування громадсько-політичних і культурних процесів сучасності 
за свіжими слідами подій, встановлення контактів з їх безпо-
середніми учасниками. 

Складні й суперечливі події весни-літа 2014 року, пов’язані із 
загостренням суспільно-політичної ситуації в Донецькій і Луганській 
областях та проведенням бойових дій у зоні АТО, ще чекають свого 
науково-історичного осмислення, хоча музей уже розпочав форму-
вання тематичних колекцій, присвячених цим подіям. Фонди Арте-
мівського краєзнавчого музею поповнилися листівками так званого 
«референдуму» 11 травня 2014 р. на підтримку самопроголошеної 
ДНР, розпізнавальними знаками українських військових підрозділів і 
незаконних збройних формувань сепаратистів, документами й 
фотоматеріалами про визволення міста українськими військами в 
липні 2014 р., патріотичні ініціативи громадськості, волонтерську до-
помогу фронту, пораненим бійцям Збройних Сил України, вимуше-
ним переселенцям і жертвам бойових дій серед мирного населення. 

Волонтерський рух «Бахмут український» з’явився як ініціатив-
на група патріотичної громадськості міста ще в той період (квітень – 
початок липня 2014 р.), коли над Артемівськом замість державного 
прапора були вивішені прапори самопроголошеної ДНР. Уже влітку-
восени ініціативна група широко розгорнула свою діяльність, а 
наприкінці року відбулася реєстрація громадської організації 
«Бахмут український». Своїм першочерговим завданням волонтери 
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вважають допомогу всім, хто її потребує, насамперед українським 
військовим – забезпечення бійців регулярної армії й добровольчих 
формувань продуктами та предметами першої необхідності, медика-
ментами тощо. [2, 8]. Серед багатьох напрямків роботи волонтерів 
важливе місце посідає культурно-просвітницька діяльність, спрямо-
вана на піднесення громадянської свідомості населення, міської 
громади, патріотичне виховання підростаючого покоління, пропа-
ганду національної культури, традицій. 

Неодмінною умовою успішної реалізації цих складних завдань є 
співпраця волонтерів із органами місцевого самоуправління, засо-
бами масової інформації, закладами освіти та культури. Артемівсь-
кий краєзнавчий музей, беручи активну участь у розробці й впровад-
женні різноманітних культурних ініціатив спільно з волонтерським 
рухом «Бахмут український», став майданчиком реалізації кількох 
важливих освітніх і мистецьких проектів. 

Першим із них став цикл масових науково-просвітницьких 
заходів у міському клубі «Краєзнавець» (клуб організований 2012 у 
році з ініціативи міського первинного осередку Національної спілки 
краєзнавців України, діє на базі Артемівського краєзнавчого музею). 
Волонтерам і аматорам краєзнавства була запропонована актуальна 
тематика доповідей і обговорень, співзвучна громадсько-політичним 
проблемам сьогодення: «Історична Новоросія й сучасний геополітич-
ний проект під цією назвою», «Бахмутський край у роки національно-
визвольних змагань (1917 – 1921)» (доповідач – І.А. Корнацький, 
старший науковий співробітник Артемівського краєзнавчого музею), 
«Малоросійство як культурно-політичний і соціально-антропологіч-
ний феномен» (Ю.Р. Стуканова, кандидат історичних наук), «Кон-
цепти Русі й України в контексті становлення української ідентич-
ності», «Фашизм. Нацизм. Націоналізм» (В.О. Богуненко, зберігач 
фондів Часовоярського промислового історико-краєзнавчого музею), 
«25 років Артемівському політклубу «Пошук» (С.М. Сикварова, член 
Національної спілки краєзнавців України). 

Знаковою подією стало перше у визволеному Артемівську 
святкування Дня державного прапора й Дня незалежності України  
23–24 серпня 2014 р. Масовою стала участь городян у акції «Розгорни 
прапор», коли на міському стадіоні був розгорнутий найбільший в 
Україні державний прапор площею 2400 квадратних метри. Давня й 
сучасна історія боротьби за незалежність України була представлена 
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у святкові дні пересувною виставкою на центральній площі міста 
«Шлях до незалежності» з фондів краєзнавчого музею [4,2]. 

Співробітники музею брали участь і в інших загальноміських 
акціях, ініційованих «Бахмутом українським»: мітингу солідарності 
Артемівська з Маріуполем «Разом ми – сила!» (вересень 2014 р.), 
акції «Запали свічку!», присвяченій Дню пам’яті жертв голодоморів в 
Україні (листопад 2014 р.), Всеукраїнській акції до Дня соборності 
України «Одна єдина соборна Україна» (січень 2015 р.). Річниці 
початку Революції Гідності була присвячена виставка в музеї «У 
боротьбі за гідність і свободу» (листопад 2014 р.). 

Жовтень 2014 р. був позначений акцією «Музей без кордонів», 
адресованою вимушеним переселенцям із зони бойових дій – 
працівникам культури, науки й освіти, які на той час перебували в 
Артемівську. Їм була запропонована автобусна екскурсія до Часового 
Яру з відвідуванням місцевого музею та виставки раритетів із фондів 
Артемівського краєзнавчого музею. Мета акції – розширення музей-
ного простору, подолання штучних кордонів, що розділили Донеч-
чину й створили перепони в культурному спілкуванні [3,20]. 

Того ж місяця Артемівськ вітав учасників фестивалю «З країни – 
в Україну!», організованого однойменним фондом під керівництвом 
київського музиканта й громадського активіста Д. Блощинського. 
Упродовж дня на центральній площі Артемівська можна було 
відвідати майстер-класи народної творчості, виставки фотопейзажів 
із різних регіонів України і політичних карикатур Ю. Журавля, 
відкриту бібліотеку й кіно під відкритим небом, концерт популярних 
українських рок-груп [5,6]. Артемівський краєзнавчий музей також 
був представлений на фестивалі фотодокументальною виставкою. 

Співпраця з фондом «З країни – в Україну!» ознаменувалася в 
листопаді виставкою фотопейзажів «Україна поза часом», що про-
тягом двох тижнів демонструвалася у виставковій залі Артемівського 
краєзнавчого музею. До виставки долучилися артемівські фотоху-
дожники, які провели в музеї майстер-класи для школярів і студентів, 
а її відкриття було відзначене захоплюючою «Фотопригодою» на 
вулицях міста. Наступним спільним заходом були кінопокази 
«Власноруч. Країна і люди» в музеї, де артемівці змогли побачити 
документальні кіноальманахи «Україна – голоси», «Відкритий 
доступ», «Сильніше, ніж зброя», художній фільм О. Саніна «Поводир» 
та низку ігрових короткометражок. У показі й обговоренні фільмів 
брали участь їхні творці. 
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Спільні з волонтерським рухом «Бахмут український» масові 
музейні заходи висвітлювались на музейній веб-сторінці в соціальній 
мережі Facebook, на офіційному Інтернет-сайті музею та міському 
сайті 06274. Завдяки системній співпраці з волонтерським рухом 
музей отримав можливість розширити свої творчі й ділові зв’язки, 
активізувати нові прошарки аудиторії, пропонуючи їй новий і 
якісний музейний продукт і стверджуючи свою роль одного з 
осередків сучасної української культури в місті. 
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Благодійність як соціальний феномен має багатовікову історію і 
є важливим елементом культури суспільства на різних етапах його 
розвитку. Славну сторінку в історію вітчизняної доброчинності впи-
сали українські гетьмани, козацька старшина та рядові козаки. 
Надзвичайно важливий внесок в історію доброчинності зробив 
гетьман Іван Мазепа. Серед його основних здобутків слід зазначити 
сприяння розвитку освіти. Так, І. Мазепа значну увагу приділив 


