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A n n a  Z a k o ś c i e l n a , Ja n  G u r b a

I .  S . V i n o k u r ,  D . Â . T e l e g i n ,  A r h e o l o g i â  Uk r a ï n i . P í d r u č n i k  d l â  s t u d e n t í v

ÍSTORIČNIH SPECIAL 'n OSTEJ VIŠIH NAVČAL 'n IH  ZA K LA D ÍV ,

N a v č a l  n a  k n ig a  -  B o g d a n . T e r n o p i l ' 2 0 0 4 ,4 7 9  s., i l .

Autorzy są dobrze znani na Ukrainie i za jej granicami. 
Prof. D. J. Telegin jest wybitnym znawcą epok kamienia 
i brązu, prof. J. S. W inokur -  uznanym badaczem okre
su rzymskiego i wczesnośredniowiecznego. Legitymu
ją się wieloletnią praktyką dydaktyczną: prof. Telegin 
w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki 
w Kijowie w latach 1963-1980, prof. W inokur w Pań
stwowym Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim od 
1963 r. (od kilku lat i w Narodowym Uniwersytecie 
Slawistycznym w Kijowie)1.

W  1994 r., nakładem Kijowskiego Wydawnictwa 
„Wyszcza Szkoła”, ukazała się książka ich autorstwa 
„Archeołohija Ukrajiny”, zatwierdzona przez M inister
stwo Oświaty Ukrainy jako podręcznik do przedmiotu 
„archeologia”, wykładanego dla studentów pierwszego 
roku Wydziałów Historycznych Uniwersytetów i In
stytutów (= Wyższych Szkół) Pedagogicznych2. Był to 
jeden z pierwszych w wolnej Ukrainie podręczników 
akademickich archeologii Ukrainy.

Przedtem, już w 1992 r„ wyszła książka M. O. Czmy- 
chowa, N. M. Krawczenko i I. T. Czerniachowa3, zaś 
w latach 1994-1995 (poza wspomnianym podręczni
kiem W inokura i Telegina) „Dawnia istorija Ukraji
ny” pod redakcją P. P. Tołoczki4. Konieczne jest także 
wymienienie tu, wydawanego w latach 1997-1999,

1 Por. m.in. G. Mezenceva: Doslidniki arheologiï Ukraïni. Čemigiv 
1997, s. 28, 137-138; S. V. Konča: Do 85- riččô Dmitra Ákoviča 
Telegina. Arheologiâ, 2004, Nr 4, s. 111-113; M. B. Petrov: Do ûvileû 
Î. S. Vinokura. Arheologiâ, 1997, Nr 2, s. 141-142; 1 - І  Spisok nauko- 
vih prac ' akademika AN  Višoi Školi Ukraini 1. S. Vinokura. W: Davnâ 
i seredn 'ovična istoriâ Ukraini. Kam 'ânec-Podils 'kij 2000, s. 340-358; 
M. B. Petrov: Žittá v nauci ta osviti. Arheologiâ, 2006, Nr 2, s. 105-107.

Dodajmy, że prof. Winokur jest laureatem medalu „Amicis Uni- 
versitatis”, przyznanego mu przez Rektora UMCS.

21. S. Vinokur, D. A. Telegin: Arheologiâ Ukraïni. Viša škola. Kiïv 
1994,318 s.

3 M. O. Čmihov, N. M. Kravčenko, 1. T. Černakov: Arheologiâ ta 
starodavna istoriâ Ukraini. Kiïv 1992.

4 Davnâ istoriâ Ukrainy. Red. P. P. Tołocko. Kiïv, Libid'. Kn. 1.
1994, 240 s.: kn. 2. 1995, 224 s. (Por. rec. M. M. Pelešišin: Visnik
L'vivs'kogo Universitetu. Seriâ istorična 32. 1997, s. 238-243;
O. Sodra, tamże, s. 244-247).

monumentalnego dzieła zbiorowego „Dawnia istorija 
Ukrajiny”5 -  o innym jednak, już nie podręcznikowym 
charakterze.

Wcześniej w radzieckiej Ukrainie, jak i w całym 
ZSRR, podstawowymi podręcznikami do przedmiotów 
„archeologia” i „podstawy archeologii” były -  świetne 
zresztą -  kolejne opracowania A. W. Arcichowskiego6 
i D. A. Awdusina7 (oraz -  ale w mniejszym zakresie 
-  A. I. M artynowa8 i in.), uzupełnione przewodnikami 
metodycznymi9 i zestawami ilustracji10. Na Ukrainie 
okresowo dopuszczony był podręcznik I. H. Szowko- 
plasa11, który na szerokim tle porównawczym maksy
malnie wykorzystywał rezultaty badań na Ukrainie. 
Już bowiem prof. Ł. M. Sławin zalecał, by w programie 
zajęć „wszędzie, gdzie to możliwe”, przy przedstawia
niu najważniejszych zespołów zabytkowych z innych 
republik, najwięcej uwagi poświęcać wynikom prac 
archeologii ukraińskiej12. Tak sformułowane założe
nie, realizowane co prawda przez Szowkoplasa, mogło 
zostać w pełni urzeczywistnione dopiero w nowych 
podręcznikach, wydawanych w niepodległej Ukra-

5 Davnâ istoriâ Ukraini. Red. P. P. Toločko. Kiïv. T. 1,1997,558 s.; 
T. 2, 1998,494 s.; T. 3, 2000,695 s. (por. rec. M. Bandrivs'kij, L. Kru- 
šeľnic'ka, M. Peleśisin. W: Zapiski naukovogo tovaristva imeny 
Ševčenka 235. L'viv 1998, s. 683-688).

6 A. V. Arcihovskij: Osnovi arheologii. Moskva 1994,280 s. Wyd. 
w jęz. ukraińskim Kiïv 1995,256 s.

7 D. A. Avdusin: Arheologiâ SSR. Moskva 1967, 291 s.; wyd. 2. 
Moskva 1977,272 s., tenże. Osnovi arhelogii. Moskva 1989.

8 A. I. Martynov: Arheologiâ SSR. Moskva 1973,295 s.
9 Por. m.in. A. V. Arcihowskij: Programma po osnovah arheologii. 

Moskva 1963,11 s.; L. M. Slavin: Osnovi arheologiï. Vip. 1: Programma 
ta robočij plan vivcennâ kursu. Kiïv 1963,32 s.; Vip. 2: Metodični uka- 
zivki do vivcennâ kursu. Kiïv 1964,48 s.; Metodičeskie ukazania к labo
ratorním zanatom po kursu „Osnovi arheologiï.." Użgorod 1985,15 s.; 
D. A. Avdusin: Programma discipliny „Osnovi arheologii”... Moskva 
1986, 16 s.; M. M. Bondar: Metodičeskie ukazania k izučeniú kursa 
„Osnovy arheologii” dla studentov istoričeskogo fakuľteta. Kiïv 1998.

10 D. A. Telegin: Tablici ilûstracij do kursu „Osnovi arheologu". 
Kiïv 1982,40 tabl.

111. G. Šovkoplas: Osnovi arheologii. Kiïv 1964,271 s. (rec. J. Gurba. 
Z Otchłani Wieków, R. 31,1965, s. 300-301); wyd. II, Kiïv 1972,221 s. 

12 L. M. Slavin: Osnovi arheologii. Vip. 1 ,..., s. 4.
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inie13. Zapotrzebowanie na tego rodzaju wydawnictwa 
oraz wnikliwe, pozytywne recenzje „Archeołohiji 
Ukrajiny”14 spowodowały przygotowanie przez Wino- 
kura i S.W. Trubczaninowa podręczników starożytnej 
i średniowiecznej Ukrainy dla uczniów 6 i 7 klasy szko
ły podstawowej15 oraz wspólnie z Teleginem drugiego 
wydania „Archeołohiji...”. I tym  razem -  po uzyskaniu 
opinii specjalistów -  praktyków dydaktyki uniwersy
teckiej (prof. prof. E. A. Bałaguri і W. H. Kotyhoroszko
-  Użgorod, M. O. Czmychow i M. І. Hładkych -  Kijów, 
M. W. Petrow -  Kamieniec Podolski і В. A. Pryszczepa
-  Równe) -  została w wyniku konkursu zatwierdzo
na przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy jako 
podręcznik dla studentów specjalności historycznych 
i szybko doczekała się fachowych recenzji16.

Podręcznik stanowi znacznie poszerzoną wersję wy
dania z 1994 r. i jak tamten składa się z 13 rozdziałów. 
Rozdziały I-V1 opracował D. Telegin, VII-XII J. Wino- 
kur, rozdział XIII przygotowali obydwaj autorzy.

W pierwszym, wstępnym, znajdujemy omówienie 
przedmiotu archeologii, jej metod i zadań. Treść jede
nastu następnych odpowiada archeologicznej periody- 
zacji starożytnej i wczesnośredniowiecznej (do XIII w.) 
historii ziem Ukrainy.

Podręcznik oparty na szerokiej bazie źródłowej 
i bogatej literaturze, daje czytelnikowi możliwość po 
znania kultury materialnej i duchowej starożytnych 
mieszkańców obszaru dzisiejszej Ukrainy, jak i średnio
wiecznych Słowian oraz ich południowych sąsiadów.

W sposób przystępny autorzy przedstawili p ró
bę rekonstrukcji procesu historycznego oraz podali 
charakterystykę kultur archeologicznych, jakie w ko
lejnych okresach rozwijały się na obszarze Ukrainy. 
Wyznaczyli czas ich rozwoju, zajmowane terytoria, 
wzajemne związki oraz obustronne oddziaływania 
mieszkańców ziem Ukrainy i sąsiednich terytoriów17. 
Złożone i wielokierunkowe procesy historyczne zacho
dzące tu w starożytności, rozpatrywane są na szerokim 
tle przeobrażeń kulturowych, zachodzących w Europie 
Środkowej i Wschodniej, co niewątpliwie przyczynia 
się do lepszego ich poznania i zrozumienia.

13 A. Zakościelna, J. Gurba: Związki Profesora Jona Wino- 
kura z polską, a szczególnie lubelską, archeologią. W: Davnâ i se- 
redn'ovična..., s. 38-41.

14 Por. O. Petrovs'kij, В. Strocen': Arheologiâ Ukraïni: Novij 
poglad. Rusalka Dnistrova. Ternopil' 1995, Nr 16; O. M. Prihodnûk: 
Arheologiâ 1996, Nr 1, s. 151; Û. M. Malêêv: Gortaûci storinki na'soï 
davn 'oï istoriï. Arheologiâ, 1996, Nr 2, s. 121-124.

15 í. Vinokur, S. Trubčaninov: Davnâ i seredn ovtčna istoriâ 
Ukràini. Kiïv 1996,220 s.; S. Trubčaninov, 1. Vinokur: Istoriâ Ukraïni. 
Kiïv 1997,176 s.; wyd. 2, Kamânec'-Podil's'kij 1998,89 s.

16 Rec. î. T. Černákov. Arheologiâ 2005, Nr 2, s. 111-113; Û. M. 
Malêêv, tamże, s. 113 -114.

17 Por. cenne uwagi -  P. P. Toločko: Teoretični problemi vivcennâ
davn oï istoriï Ukraïni. Tamże, s. 3-11.

We wszystkich rozdziałach Autorzy podkreślają 
różnice i zmiany kulturowe, jakie zachodziły między 
ludami zamieszkującymi poszczególne regiony w ra
mach trzech stref fizjograficznych na wielkim przecież 
obszarze dzisiejszej Ukrainy; lasów mieszanych Pole
sia, leśno-stepowej lewo- i prawobrzeżnej Ukrainy oraz 
południowej, stepowej. W  rozdziale VIII wyodrębnili 
problematykę antycznych państw Północnego Przy- 
czarnomorza, a w rozdziale XI18 i XII odrębnie omówili 
archeologię Rusi Kijowskiej oraz południowej, stepo
wej części Ukrainy.

Unikatowym -  jak dla podręcznika archeologii, nie 
wychodzącego według programów studiów, poza okres 
wczesnośredniowieczny -  jest rozdział XIII -  ostatni, 
poświęcony zabytkom czasów kozackich XIV-XVII w.

Do każdego rozdziału podano zalecaną podstawo
wą literaturę, obejmującą łącznie 177 pozycji (w I. wy
daniu 126).

Treść książki bogato uzupełniono rysunkami zabyt
ków, rekonstrukcji oraz planami i mapami, pozwalają
cymi czytelnikowi poznać wygląd i charakter zabytków 
kultury materialnej, zabytków sztuki oraz gęstość za
ludnienia w różnym czasie różnych regionów Ukrainy.

W porównaniu z pierwszym wydaniem „Archeoło
hiji...” nowe zostało znacznie poszerzone -  z 318 do 
479 stron, wykorzystanych nie tylko na poszerzenie 
tekstu, ale zwłaszcza szaty graficznej. W pierwszym 
wydaniu zamieszczono 61 rycin zabytków, ich re
konstrukcji i planów, w nowym -  166. W  pierwszym 
wydaniu znajdowało się 7 map, w drugim  -  32. Poza 
numeracją stron zamieszczono 16 kolorowych tablic 
z fotografiami zabytków od neolitu po w. XVII, opi
sanych na s. 465-471 (niestety bez odnośników do 
tekstu). W ten sposób Autorzy uwzględnili propozycje 
recenzentów pierwszego wydania.

Jesteśmy przekonani, że podręcznik -  którego wyda
nie ukazało się w 2005 r. -  nie tylko przyda się studen
tom i nauczycielom historii, ale i ukraińskim i polskim 
czytelnikom szukającym podstawowych informacji
o pradziejach i wczesnym średniowieczu Ukrainy19.

18 W II. wydaniu nowy podrozdział: Mista ta zamki Bolohivs 'koi 
zemli [na Podolu] (s. 402-404).

19 Po napisaniu recenzji doszła do nas smutna wiadomość o nie
oczekiwanej śmierci Profesora J. Winokura (por. A. Kokowski, Zmarł 
Profesor Ion S. Vinokur, „Wiadomości Uniwersyteckie. Biuletyn”, R. 16: 
2006, Nr 7, s. 39).
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