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Становлення та реалізація пам’яткоохоронної робо-
ти в музейній справі у 20–30-х роках ХХ ст. є маловив-
ченою темою в історії Сумщини. Важливою умовою 
побудови сучасної системи охорони культурної спад-
щини є наукове вивчення досвіду пам’яткоохоронної 
роботи на Сумщині у 1920-ті – на початку 1930-х років, 
що зумовлює актуальність теми наукової розвідки.

Дослідженню історії музейної справи та 
пам’яткоохоронній роботі як у цілому в Україні, так і 
в окремих її адміністративно-територіальних одиницях 
приділяли увагу радянські вчені (В.В. Дубровський, 
П.П. Курінний, Г.Г. Мезенцева, Ю.А. Омельченко, 
М.М. Бондар, Л.М. Славін) [1] та сучасні дослід-
ники (Р.В. Маньківська, С.І. Дегтярьов, М.О. Принь, 
А.С. Пудовкіна (Яненко), М.Я. Зільберштейн, 
С.П. Ніколаєнко, Н.А. Німенко й інші) [2]. 

Метою цієї наукової розвідки є дослідження 
пам’яткоохоронної діяльності в роботі Конотопського 
окружного музею, яка тривала на межі 1920-х та 1930-х 
років під керівництвом О.В. Малиношевського.

16 січня 1928 р. до Луганська на ім’я Олександра 
Малиношевського надійшла телеграма від заступни-
ка керівника НКО УСРР А.А. Приходька: «Призначаю 
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завідувачем Конотопського окрмузею» [3]. Для О.В. Малиношевського це було 
вже третє призначення на посаду керівника музею. У 1923–1925 роках він пра-
цював завідувачем Глухівського музею, в 1925–1927 роках – Державного соці-
ального музею Донбасу в м. Луганську, а з 1927 р. – Конотопського окружно-
го музею [4].

Олександр Малиношевський не належав до першого ешелону українських 
істориків і невідомий широкому загалу сучасних дослідників, але його практич-
на діяльність на музейній ниві допомогла, принаймні у Луганську, досягти міс-
цевому музею загальнодержавного рівня та визнання. Після трирічної роботи у 
місті Луганську та переведення до Конотопа починається наступний етап його 
діяльності на ниві музейної справи й охорони археологічних пам’яток.

1929 року завідувач Конотопського окружного музею О.В. Малиношевський, 
разом із громадським кореспондентом музею у справі охорони пам’яток куль-
тури В.Я. Захарченком, працівниками глухівського та сосницького музеїв 
М.Я. Рудинським та Я.М. Морачевським, представниками Кабінету антропо-
логії імені Х. Вовка УАН [5] провів археологічну розвідку, зосередивши увагу 
на пунктах на узбережжі річок Десни та Сейму в межах Кролевецького району. 
Кролевецький район розташований у північно-західній поліській зоні сучасної 
Сумської області. Він межує на півночі з Шосткинським, на сході – з Глухівським, 
на південному сході – з Путивльським, на півдні – з Конотопським районами 
Сумської області, а на заході – з Коропським районом Чернігівської області.

Обмеженість часу та коштів, що були у розпорядженні керівників наукових 
установ, не дали можливості експедиції повно та глибоко дослідити узбережжя 
Сейму. Вона обмежилася дослідженням найбільш цікавих пунктів, що їх було 
виявлено головним чином на поверхні, і не заглиблювалася у довготривалі ста-
ціонарні розкопки. На Глухівщині виявлено пункт Мар’янівка у верхній частині 
Сейму, у басейні ж середньої частини річки неабиякий інтерес викликала архе-
ологічна пам’ятка біля с. Заболотове Кролевецького району.

У своєму ґрунтовному звіті О. Малиношевський так описує дослідження, 
що проводились у місцевості Хим:

«Хим» – в сучасному – пісковий горб – острівець серед зелені луків пойми 
р. Сейм на відстані 1 км від с. Заболотов Кролевецького району, на північ-схід. 
(«Хим» – «горбок», за місцевим визначенням), вітром роздуває верхівку, пісок 
вільний від зарослі на всій площі цієї верхівки з поперечниками 40х55 метрів. 
Ці 2000 квадратових метрів площі білуватого піску, наче рябим килимом вкри-
то величенною кількістю фрагментів череп’я, що подібної ніде по Сейму не ба-
чили. Тоді тут було вибране чимало кілограмів цих фрагментів, з креміння вістря 
на стрілку, невеличку кількість скалочок креміння, – декілька шкляних бусинок 
слов’янські та якісь глиняні, обпалені, ніби – «кульки» [6].
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Серед знахідок були отримані крем’яні вироби, пряслиця, кавалок бронзи, гор-
щики цілі та у розвалах, велика кількість орнаментованого посуду. Виокремлено 
різні групи з орнаментами: гребінцевим, шнуровим, обвитої вірьовочки та наліп-
ним. Окремій групі кераміки присвоїли назву «мар’янівський тип». Окрім того, 
було з’ясовано, що Хим – це давня майстерня керамічних виробів, і вилучено в обі-
йстях селян Павла Костеля та Чортка пристосовані ними до селянського побуту 
археологічні речі: кам’яний молоток, зернотерки. У селянина П. Чортка ця зерно-
терка правила дійсно за жорна, він молов на них борошно, казав, що найкраще було 
молоти гречку, навіть не хотів з цієї причини передавати зернотерку до музею, бо 
ця ж, як він запевняв, «вещь» і йому самому потрібна [7].

У подальшому попередній аналіз отриманих археологічних даних дозво-
лив зробити невеликі наукові публікації – М.Я. Рудинський «Мар’янівська стан-
ція» (1930) [8] та Я.М. Морачевський «Кераміка Мар’янівської стації» (1930) [9].

Окрім суто археологічних дослідів (як свідчить відкритий лист № 346), 
О. Малиношевський проводив обстеження пам’яток архітектури – зразків ста-
ровинного будівництва, серед них і культових споруд – молитовень, церков, 
монастирів. Упродовж 1930 р. на Сумщині було оглянуто 21 культову спо-
руду. Серед церковного майна виявлено велику кількість культових речей, 
що мали історико-культурне значення: предмети старовинного шитва, кили-
марства, малярства, різьбарства та золотарства. Усі вилучені речі були пере-
дані до фондів Конотопського окружного музею і збагатили його історико-
культурний відділ. До того ж, за дорученням Київської крайової інспектури 
охорони пам’яток дослідили стан будівель архітектурних пам’яток у Новгороді-
Сіверському та Мовчанський монастир у м. Путивлі [10].

Таким чином, діяльність Олександра Малиношевського на посаді завід-
увача Конотопського окружного музею сприяла дослідженню археологіч-
ної спадщини краю, формуванню музейної фондової археологічної колекції, 
сприяла державним органам охорони у питаннях інспекторського нагляду за 
пам’ятками архітектури тощо.
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