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Wkład Ihora Gerety w badania nad epokę kamienia Podola Zachodniego 
(pięć lat po śmierci Uczonego)

Ihor G ereta (1938-2002), kierow nik Działu w M uze
um  Krajoznawczym w Tarnopolu, w ybitny działacz 
społeczny -  od 1990 r. kierow nik Insty tu tu  O dro 
dzenia N arodowego przy Radzie Ruchu N arodowego 
Tarnopolszczyzny -  był uznanym  badaczem  kultury  
czerniachowskiej na Podolu Z achodnim 1.

jako p racow nik  m uzeum  okręgowego prow adził 
w obwodzie ta rnopo lsk im  inw entaryzacje zabytków  
oraz b adan ia  ratow nicze i system atyczne nie tylko 
na stanow iskach z pierwszej połow y I tysiąclecia 
po narodzen iu  C hrystusa, ale także z innych epok  
i okresów. Inform acje z prac w  latach 1964-1971 
publikow ał w zwięzłych spraw ozdaniach, k tóre w y
korzystał w trzytom ow ej p racy  zbiorowej Zabytki 
archeologiczne Podkarpacia i W ołynia... wydanej 
pod redakcją O. P. Czernysza w latach 1981-19822. 
Zwróćm y uwagę, że jako jedyny spośród  szesnastu 
w spółautorów  uczestniczył we wszystkich tom ach 
wydawnictwa.

Wydaje się, że pożyteczne będzie przypom nienie 
tu  stanow isk z epoki kam ienia3 w odkryciu  i bada
niach których I. Gereta b ra ł osobisty udział i które, 
z zestawieniem  literatury  do każdego stanowiska, zo
stały przez Niego zebrane w pierw szym  tom ie w spo
m nianej pracy.

Po wstępnych doniesieniach I. Gerety o odkryciach 
stanow isk dolno- i środkowopaleolitycznej kultury  
mołodowskiej w miejscowościach Proniatyn (dawniej 
W ielki H łyboczek)4, Małaszywce I i II, rej. ta rnopo l
ski oraz Stary W isznio wiec I, rej. zbaraski, zostały one 
ujęte w zbiorczych opracow aniach O. P. Czernysza 
i W. P. Sawycza5.

M. J. W idejko w Encyklopedii trypolskiej cywilizacji 
w ym ienia I. Geretę w śród badaczy tej ku ltury6, reje
strując Jego prace na od  daw na znanych stanow iskach 
w Koszyłowcach, rej. zaleszczycki i Białym Potoku, 
rej. czortkowski oraz sam odzielnie lub z Jego udzia
łem  odkrycia osad w m iejscowościach Zbruczańskie 
(dawniej Nowosiłka), rej. borszczowski, W eleśniów I 
i II, rej. m onasterzyski oraz Kołodróbka i W orwolin-

1 И. П. Герета, Новые могильники Черняховской куль
туры Западной Подолии и Вельбарская культура. W: Kul
tura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z 
konferencji). Tom 2, red. J. Gurba, A. Kokowski. Lublin 1989, 
s. 283-297; И. Герета, Нови відкриття у  Чернелеві-Руському. 
(До пит ання про так звані князівські поховання). W: Euro
pa barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu. Lublin 
2005, s. 117-127; A. Kokowski, Zmarł Ihor Gereta. W iadomości 
Uniwersyteckie [UMCS], R. 12: 2002, nr 6, s. 3; A. Kokowski, 
Rzecz o przyjaźni czyli ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu 
(tylko dla dorosłych). Lublin 2004, s. 133.

2 О. П. Черниш (ред.), Археологічні пам’ят ки П ри
карпаття і Волині кам’яного віку. Київ 1981, passim ; 
Археологічні пам’ят ки Прикарпаття і Волині доби бронзи 
та ранного заліза. Київ 1982,passim; Археологічні пам’ят ки  
Прикарпаття і Волиніранньослов’янського і давньоруського 
періодов. Київ 1982, passim.

3 Eneolit -  jak to m a miejsce w pierwszym tom ie w spo
mnianego wydawnictwa (s. 147-267) -  włączyliśmy do epoki 
kamienia jako młodszy etap neolitu (por. J. K. Kozłowski, Pe- 
riodyzacja pradziejów. W: Prehistoria. Kraków 1999, s. 29-30. 
Encyklopedia Historyczna Świata. Tom 1), choć w archeologii 
ukraińskiej coraz częściej wydziela się odrębną epokę mie
dzi (por. Первобытна археология, ред. C. C. Березанская 
и другой. Киев 1985, s. 187-352. Археология Украинской 
СССР. Том первый).

4 Рог. О. С. Ситник, Мустьэрська стоянка Пронятин 
поблизу Тернополя. Археологія 50: 1985, s. 36.

5 А. П. Черныш, Палеолит и мезолит Приднестровья. 
Москва 1973; В. П. Савич, Пізньопалеолітичне населения 
Південно-західної Волині. Київ 1975.

6 М. Ю. Відейко, Тернопільський обласний кряэзнавчий 
музей. W: Енциклопедія трипільскої цивілізації. Том 2, ред. 
М. Відейко и другой. Київ 2004, s. 518.
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ce I, rej. zaleszczycki7. W cześniej większość tych stano
wisk p rzypom niał M. P. Sochaćkyj8.

Najczęściej upow szechnione są badane, z Jego 
udziałem , groby kultury  am for kulistych z m iejsco
wości Towstoług (dawniej Zastynka), rej. tarnopolski, 
Łoszniew i Dowge, rej. trem bow elski i W orwolince, 
rej. zaleszczycki. Zestawił je I. K. Swiesznikow w swych 
opracow aniach pośw ięconych tej kulturze9. W  1996 r. 
}. M alejew przypom niał w Baltic-Pontic Studies groby 
z Łoszniewa, Dowgego i W orw olinców 10 -  wszystkie 
uw zględniła i szeroko wykorzystała M. Szmyt w (wy
danej w  tej samej serii) m onografii kultury  am for ku 
listych w Europie W schodniej11.

O statnio, w 2007 r., M. Bandriwśkyj przypom niał 
i opublikow ał znalezisko grobu tej ku ltu ry  z badań
I. G erety w  m iejscowości Łuczka, rej. tarnopolski, 
w 1996 r.12.

Przytoczone przykłady świadczą, że I. Gereta, spe
cjalizujący się w zagadnieniach ku ltury  czerniachow- 
skiej, pozostaw ił po  sobie znaczny dorobek badawczy, 
związany rów nież z okresam i dalekim i od  Jego za
sadniczych zainteresow ań, a Jego najm niejsze nawet 
publikacje stale są cytow ane i nadal służą rozwojowi 
naszej nauki.

Pozostawił też po sobie dobrą pam ięć u lubelskich 
przyjaciół.
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7 М. Ю. Відейко и другой, Археолочічні пам’ят ки три
пільської культури на території України. Реестр. W: Енци
клопедія трипільскої цивілізації. Том 2, ред. М. Відейко 
и другой. Київ 2004, s. 649-654.

8 М. П. Сохацкий, 3  історії археологічних досліджень 
трипільської культури в Тернопільськії області. Археологія 
2006: 2, s. 8.

9 Рог. И. К. Свешников, Культура шаровидных амфор. 
Москва 1983. Археология СССР. Свод ареологических 
источников. В 1-27; И. К. Свешников, Культура шаровидных 
амфор. W: Первобытна археология, ред. С. С. Березанская 
и другой. Киев 1985, s. 280-291. Археология Украинской 
СССР. Том первый.

10 Y. М. Maleyev, Selected Graves o f Globular Amphora cul
ture from  Volhynia and Podolia. W: Eastern Exodus of the Glo
bular A m phora People: 2950-2350 BC, ed. A. Kośko. Poznań 
1996, s. 53-61. Baltic-Pontic Studies 4.

11 M. Szmyt, Between West and East. People o f the Globu
lar Amphora culture in Eastern Europe: 2950-2350 BC. Poznań
1999. Baltic-Pontic Studies 8.

12 M. Бандрівський, Поховання пізньоенеолітичного 
часу в селі Лучка на Тернопільщині та проблема відносної 
й абсолютної хронології мегалітичних гробниць Поділла. 
(З розкопок Ігора Герети 1996 року). Записки Наукового 
Товариства імені Шевченка 253: 2007, s. 226-243.
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