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Вступ 

 

Актуальність теми дослідження. На рубежі і в першій половині І тис. 

н.е. стародавні слов'яни посідали важливе місце в економічних, культурних 

та політичних процесах Південно-Східної, Центральної та інших суміжних 

районів Європи. Основні контури історії тa культури стародавніх 

слов'янських племен на той час визначені, проте деякі важливі проблеми все 

ж потребують подальшої конкретизації та поглиблення. До таких проблем 

належать продовження дослідження черняхівської культури (І – V ст. н.е.), 

взaємозв'язок її з сарматським, фрaкійським та кельтським світом, вивчення 

стосунків черняхівського населення з гото-гепідськими германськими 

племенами та інше.  

Одне із визначальних місць у дослідженні черняхівської культури 

належить Заслуженому працівнику вищої школи України, академіку Академії 

Наук вищої школи України, академіку Української Академії історичних наук, 

доктору історичних наук, в минулому професору Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка Іону Срулевичу (Ізраїлевичу) 

Винокуру (1930-2006). У ряді своїх робіт вчений приділив увагу історико-

етнографічному, історико-культурному дослідженню ранньослов'янських та 

суміжних старожитностей Південно-Східної Європи першої половини І тис. 

н.е. (Див. додатки А, Б, В). 

Актуальність теми дослідження зумовлюється також можливістю 

практичного застосування одержаних результатів, особливо при викладанні 

історії та основ археології у загальноосвітній та вищій школі.  

Мета і завдання дослідження полягає в комплексному 

ретроспективному аналізі процесу становлення і розвитку черняхівських 

племен у І – V ст. н.е. у дослідженнях І.С.Винокура. Для досягнення 

поставленої мети визначено основні завдання роботи: 

- визначити стан наукової розробки проблеми; 
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- розглянути наукову та педагогічну діяльність І.С.Винокура в процесі 

якої здійснювалось дослідження черняхівської культури; 

- проаналізувати соціально-політичну ситуацію навколо черняхівських 

племен у І – V ст. н.е.; 

- з'ясувати проблему походження черняхівської культури; 

- здійснити огляд матеріальної та духовної культур черняхівських 

племен на основі праць археолога І.С.Винокура;  

- охарактеризувати наслідки діяльності черняхівських племен. 

Об'єктом дослідження є черняхівська культура в період  І – V ст. н.е., 

її матеріальна та духовна складові.  

Предметом дослідження виступають праці  археолога І.С.Винокура 

присвячені черняхівській культурі (порубіжжя І тис. – V ст. н.е.).  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період становлення і 

розвитку черняхівської культури (порубіжжя І тис. – V ст. н.е.), а також 

період життєдіяльності І.С.Винокура (1930-2006 рр.).  

Географічні межі дослідження визначаються територією Східної 

Європи, а саме землі Дністро-Дніпровського межиріччя, які фактично 

охоплюють територію Правобережної України. 

Методологічна основа дослідження базується на принципах наукової 

об'єктивності та проблемного викладу матеріалу, які реалізуються в роботі 

через застосування загальнонаукових та спеціальних етнологічних методів. В 

основу роботи покладено ключові засади структурно-функціонального 

аналізу, що дозволило визначити сутність і характер черняхівської культури. 

Дотримуючись проблемного принципу викладу матеріалу при вивченні 

передумов, основних етапів становлення черняхівської культури, 

використовувалися також методи індукції, дедукції, прямого і зовнішнього 

спостереження та порівняльного аналізу. При дослідженні окремих аспектів 

теми були використані метод вивчення документів, статистичний і 

ретроспективний методи. Творче поєднання системного, хронологічного і 
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прогностичного підходів дало змогу зробити спробу комплексного та 

всебічного дослідження заявленої проблеми. 

Наукова новизна полягає в синтезі певного зрізу матеріалу в межах 

вказаної теми. У межах проведеного дослідження одержані результати, які 

окреслюють його певну наукову новизну, що полягає у спробі вперше 

розглянути діяльність І.Винокура під вказаним кутом зору. До того ж 

дослідження: 

– формує навички історичного мислення, політичної культури, 

зацікавлення у поглибленні і розширенні державознавчого та історичного 

світогляду; 

– сприяє набуттю умінь роботи з науковими історичними джерелами. 

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною і полягає у можливості їхнього застосування у науково-дослідних, 

навчальних і прикладних цілях. Матеріали та результати дослідження 

можуть використовуватися при подальшому дослідженні проблем історичної 

тематики. Сформульовані у бакалаврській роботі положення та висновки 

можуть становити цінність при викладанні профорієнтованих дисциплін для 

студентів спеціальностей "Археологія", "Історія України", "Всесвітня 

історія", а також при підготовці підручників, навчальних посібників, 

аналітичних доповідей.  

Структура роботи. Історико-теоретична тематика роботи дозволила 

використати під час її написання проблемно-хронологічний принцип. 

Виходячи з цього в якості критерію ділення на розділи може служити 

виявлення невеликих періодів, межами яких послужили окремі події, що 

стали певними віхами, що мають смислову закінченість. Робота ділиться на 

вступ, три розділи, висновок, список використаних джерел і літератури та 

додатки. Основний зміст роботи викладено на 50 сторінках. Загальний обсяг 

роботи – 63 сторінки. Список використаних джерел та літератури налічує 84 

позиції. 
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Висновки 

 

Багатогранна творча спадщина І.С.Винокура налічує сотні праць і 

стосувалася широкого спектру археологічних досліджень [10, с. 67]. Однак в 

центрі уваги вченого європейського рівня І.Винокура знаходилися проблеми 

черняхівської культури, етногенезу черняхівських племен. Саме цим 

проблемам присвячені основні монографічні праці [28; 29; 31; 33]. У них 

археолог із світовим ім'ям вказував, що на рубежі і в першій половині І тис. 

н.е. черняхівські племена (стародавні слов'яни) посідали важливе місце в 

економічних, культурних та політичних процесах Південно-Східної, 

Центральної та інших суміжних районів Європи. 

І.С.Винокур у свої роботах відзначав, що черняхівська культура – це 

яскраве історичне явище Південно-Східної Європи – сформувалася на рубежі 

і в перші століття н.е. на складній багатоетнічній основі. У її формуванні 

взяли участь слов'янські, гето-фракійські та сарматські племена. В процесі 

свого дальшого розвитку в І-V ст. н.е. черняхівська культура 

еволюціонувала. Відбувалася економічна, соціальна та політична 

консолідація племінних союзів, що створювала реальний грунт для 

формування народності і зародків феодальних відносин. На основній 

території черняхівської культури (Дністровсько-Дніпровського межиріччя) 

осіле землеробське населення, незважаючи на негативні наслідки гунської 

навали, продовжило поступальний розвиток, який включав економічний, 

культурний, соціальний та політичний аспекти. Етногенез в епоху "великого 

переселення народів" у Південно-Східній Європі був досить складним, 

оскільки поряд із слов'янами у черняхівському ареалі проживали фракійці, 

сармати та інші племена. Інфільтрація у ІІІ-ІV ст. н.е. у північно-західній 

частині черняхівського масиву гото-германського населення не могла 

відчутно вплинути на характер осілої землеробської черняхівської культури, 

яка на той час уже сформувалася і еволюціонізувала. Вчений доводив у своїх 

працях, що основне ядро населення ІІ-V ст. н.е. на території Південно-
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Східної Європи становили корінні ранньослов'янські племена. Господарсько-

культурний досвід черняхівських племен Волині і Поділля, як і всього 

Дністро-Дніпровського межиріччя, грунтувалася на багатовіковому осілому 

землеробському побуті населення та його активних економічних і 

культурних зв'язках з сусідніми районами Південно-Східної та Центральної 

Європи. Узагальнення здійснені І.С.Винокуром логічно випливали з аналізу 

навколишнього географічного середовища, створення господарських 

календарів, нагромадження та узагальнення досвіду ремісничої діяльності, 

використання та фіксації накопичених знань, зародки писемності, розвиток 

народної медицини – всіх цих й інших напрямів позитивного розвитку 

черняхівських племен. 

На світогляд лісостепового населення І-V ст. н.е. активно впливали не 

тільки його господарські та культурні надбання, а й рівень соціально-

економічного й політичного розвитку суспільства. Тому коли йшлося про 

формування світогляду черняхівських племен Дністо-Дніпровського 

межиріччя І.С.Винокур брав до уваги соціально-економічні відносини в 

суспільстві першої половини І тис. н.е., яке стояло на порозі класоутворення 

та державності. 

Релігія та вірування черняхівських лісостепових племен на думку 

вченого також значною мірою відбивали ідеологію та світогляд Дністо-

Дніпровського населення І-V ст. н.е. Матеріали язичницьких капищ 

черняхівців, добутих археологом, спостереження над поховальними 

обрядами, вивчення ним системи орнаментальних мотивів – все це 

характеризувало розвиток язичницьких вірувань населення на досить високій 

фазі – коли язичницька символіка вже набула антропоморфного характеру, а 

серед пантеону черняхівців виділялися центральні божества. Одночасно 

І.С.Винокур констатував, що наявні археологічні матеріали фіксували і 

елементи християнства, які поширювалися на землях Південно-Східної 

Європи першої половини І тис. н.е. При цьому вказані елементи нового, 

порівняно до язичництва, релігійного віровчення не змогли закріпитися та 
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зміцніти в зв'язку, очевидно, з подіями середини І тис. н.е. – гунською та 

аварською навалами.   

На фоні загального широкого ареалу черняхівської культури лісостепова 

смуга Дністо-Дніпровського межиріччя, досліджувана І.С.Винокуром, 

виступала як корінна у процесі формування основного ядра черняхівського 

масиву племен. Саме з цієї території поширилися традиції осілого 

землеробського населення у південно-західному, південному та східному 

напрямках. І.С.Винокур встановив, що масово черняхівські старожитності з 

відповідною монолітністю їх морфологічних рис траплялися у Лісостеповій 

Україні, особливо Дністо-Дніпровському межиріччі – регіон поширення 

"класичних" черняхівських пам'яток. У ньому досліджено вченим цілий ряд 

наземних і напівземлянкових жител деревокаркасної конструкції, при цьому 

з'ясовано, що тип квадратної напівземлянки з пічкою-кам'янкою, так 

характерний для жител ранньосередньовічних східних слов'ян корчацько-

празької та пеньківської культур V-VІІ ст., виник саме на черняхівських 

поселеннях Лісостепу, особливо у Подністров'ї. Ліпна кераміка 

черняхівських пам'яток Лісостепу знайшлa своє типологічне продовження у 

посуді ранньосередньовічних корчацько-празької та пеньківської культур. А 

більш глибокі коріння цих форм посуду відомі у старожитностях 

східнопшеворської та зарубинецької культур рубежу і перших століть н.е. 

Лісостепу. 

У черняхівському суспільстві згідно дослідженням І.С.Винокура 

існували елементи рабовласницького ладу, які одначе не переросли у 

рабовласницьку формацію, тому, вчений зробив висновок, що суспільство 

склавинів і антів, представлене черняхівськими старожитностями Лісостепу і 

наступними ранньосередньовічними східнослов'янськими археологічними 

культурами (корчацько-празька, пеньківська, колочинська), було за своєю 

структурою не однорідним. Про це свідчать, вказував І.С.Винокур, 

повідомлення письмових історичних джерел, в яких згадуються царі-рікси 

(Бож, Ардагаст, Мусокій, Добріт, Пірогост, Хільбудій)  [33, с.332-333].  
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Весь комплекс історії та культури черняхівських племен І-V ст. н.е. у 

Дністо-Дніпровському межиріччі, який досліджував академік І.С.Винокур, 

зафіксував складність та багатогранність життя тогочасного населення, яке 

розвивалося на фоні загальноєвропейських подій першої половини І тис. н.е. 

Ранньослов'янські племена І-V ст. н.е. на землях Дністо-Дніпровського 

межиріччя створювали історичні передумови формування у майбутньому 

першої великої у Східній Європі феодальної держави – Київської Русі.  
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