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ЗНАХІДКИ ТА ВІДКРИТТЯ 
Віталій КОНОПЛЯ  

 
СКАРБ КРЕМ’ЯНИХ ВИРОБІВ З ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

 
На початку 60-тих років минулого століття під час забудови сучасної вул. Гетьмана 

Мазепи у м. Івано-Франківську робітники випадково натрапили у ґрунті на скупчення кам’яних 
речей і згодом передали їх до місцевого краєзнавчого музею. Обставини виявлення знахідок 
залишились не виясненими. Нині ця музейна колекція нараховує 52 предмети: 2 одноплощинні 
нуклеуси, 2 ретушовані платівки і 48 платівчастих сколів, з яких 40 повністю збережені. 

Для типологічного опрацювання скарбу примінено класифікацію виробів з кременю, 
розроблену В. Гладиліним для артефактів раннього палеоліту [Гладилин, 1976, с. 5-33], основні 

методичні критерії якої неодноразово 
використовувались автором при розгляді 
індустрій епохи палеометалу [Конопля, 1982, 
с. 17-31; 1992, с. 21-22]. 

Нуклеуси віднесено до типів видовжено-
конусоподібних і сплощено-циліндричних. 
Перший з них висотою 148 мм має пряму, 
радіально фасетовану ударну площадку діамет-
ром 55 х 68 мм (рис.1, 1)і сторону зняття, на якій 
крім ділянки із залишками жовнової кірки наявні 
24 фасетки від попередньо відокремлених пла-
тівок. Довжина останньої сколотої з них стано-
вить 145 мм, а ширина – 19 мм. 

У другого екземпляра (висотою 138 мм) 
радіально фасетована ударна площадка пряма, 
овальна у плані розміром 40 х 55 мм (рис. 1, 4). 
На його робочій стороні зафіксовано 11 нега-
тивів від попередньо відбитих платівок, серед 
яких найширший і найдовший мав, відповідно, 
20 та 134 мм. 

Предмети із вторинною обробкою 
характеризують ребристо-поздовжня платівка 
(128 х 30 х 9 мм), одна з бічних країв якої оброб-
лена зі сторони спинки суцільно нанесеною 

скісно-струменистою середньо-фасетковою ретушшю (рис. 1, 2), та поздовжня платівка 
(143 х 25 х 5 мм) зі скісно сформованим поперечним кінцем, загостреним дрібною 
струменистою ретушшю (рис. 1, 3). 

Інші платівки зі скарбу симетричні з більш-менш паралельними бічними краями. 
Стосовно огранки спинок вони поділяються на ряд типів, зокрема: 

 – ребристі із залишками кірки (2 екз.) – 125 х 25 х 12 мм (рис. 4, 1), 128 х 30 х 9 мм 
(рис. 4, 3); 

– ребристо-поздовжні з частковими залишками кірки (12 екз.) – 103 х 33 х 10 мм 
(рис. 5, 2), 125 х 23 х 11 мм (рис. 4, 2), 126 х 24 х 14 мм (рис. 2, 2), 132 х 20 х 8 мм (рис. 3, 4), 
132 х 30 х 9 м (рис. 3, 6), 133 х 27 х 10 мм (рис. 5, 1), 142 х 23 х 10 мм (рис. 3, 1), 
145 х 35 х 10 мм (рис. 4, 4), 148 х 25 х 9 мм (рис. 3, 3), 151 х 32 х 8 мм (рис. 4, 5), 
155 х 27 х 9 мм (рис. 2, 6), 162 х 28 х 7 мм (рис. 2, 5); 

 
Рис. 1. Івано-Франківськ. Крем’яні вироби 
Fig. 1. Ivano-Frankivsk. Flint artifacts. 
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– ребристо-поздовжні (4 екз.) – 115 х 25 х 7 мм (рис. 2, 4), 134 х 24 х 6 мм (рис. 2, 3), 
149 х 32 х 8 мм (рис. 4, 6), 153 х 29 х 9 мм (рис. 2, 7); 

– поздовжньо-крайові (6 екз.) – 115 х 23 х 8 мм (рис.2, 1), 133 х 30 х 8 мм (рис. 3, 5), 
135 х 44 х 8 мм (рис. 5, 10), 137 х 24 х 8 мм (рис. 3, 8), 141 х 19 х 9 мм (рис. 3, 2), 
149 х 30 х 9 мм (рис.6, 5);  

– поздовжні із залишками кірки і поперечної підправки (2 екз.) – 124 х 23 х 7 мм 
(рис. 3, 6), 125 х 21 х 7 мм (рис. 5, 4); 

– поздовжні із залишками поперечної підправки (2 екз.) – 125 х 30 х 6 мм (рис. 6, 8), 
145 х 30 х 7 мм (рис. 6, 3); 

– поздовжні із залишками кірки (5 екз.) 
– 118 22 х 7 мм (рис. 5, 3), 125 х 19 х 6 мм (рис. 7, 
1), 132 х 24 х 7 мм (рис. 7, 2), 141 х 24 х 7 мм 
(рис. 7, 8), 157 х 24 х 6 мм (рис. 6, 6); 

– поздовжні (7 екз.) – 111 х 25 х 5 мм 
(рис. 6, 2), 123 х 27 х 7 мм (рис. 6, 7), 
127 х 24 х 8 мм (рис. 7, 4), 130 х 28 х 10 мм 
(рис. 7, 6), 130 х 30 х 6 мм (рис. 6, 1), 
131 х 25 х 5 мм (рис. 7, 7), 138 х 29 х 7 мм (рис. 7, 
5). 

Отже, мінімальні, максимальні та усереднені 
покажчики довжини, ширини і товщини платівок 
становлять, відповідно, 103, 162 і 133 мм; 19, 44 і 
27 мм; 5, 14 і 8 мм. 

За класами метричності їх розподіл 
наступний. Довжина (інтервал градації 10 мм ): 
101-110 мм – 1 екз., 111-120 мм –4 екз., 121-
130 мм – 12 екз., 131-140 мм – 10 екз., 141-150 мм 
– 8 екз., 151-160 мм – 4 екз., 161-170 екз. – 1 екз. 
Тут домінують сколи довжиною від 121 до 150 мм 
– 30 екз. (75 % від цієї групи знахідок). 

Ширина (інтервал градації 5 мм): 16-20 мм – 
3 екз., 21-25 мм – 18 екз., 26-30 мм – 14 екз., 31-
35 мм – 4 екз., 41-45 мм – 1 екз. Найбільший 
відсоток (80 %) складають знахідки шириною 

шириною від 21 до 30 мм –32 екз. 
Діапазон товщини платівок лежить в таких межах: 5 мм – 2 екз., 6 мм – 5 екз., 7 мм – 10 

екз., 8 мм – 8 екз., 9 мм – 7 екз., 10 мм – 5 екз., 11 мм – 1 екз., 12 мм – 1 екз., 14 мм – 1 екз. За 
цим показником чільну позицію займають вироби товщиною 7 – 9 мм –25 екз. (62 % від 
загальної кількості цілих платівчастих сколів). 

Фрагменти платівок (нижні частини) – 8 екз. Серед них: 
- ребристо-поздовжня із залишками кірки – 125 х 31 х 11 мм (рис. 4, 7); 
- ребристо-поздовжній – 65 х 30 х  8 мм (рис. 5, 5), 95 х 25 х 9 мм (рис. 5, 6); 

– поздовжні – 72 х 33 х 9 мм (рис. 5, 7), 82 х 21 х 8 мм (рис. 5, 8), 121 х 23 х 7 мм 
(рис. 5, 9), 135 х 30 х 6 мм (рис. 7, 3), 135 х 31 х 7 мм (рис. 6, 4). 

Цим знахідкам властиві приблизно такі ж закономірності за класами метричності 
(йдеться про їх ширину і товщину), як і попередньо описаних. 

Розглянемо техніко-технологічні аспекти скарбу та вкажемо на ймовірні місця локалізації 
крейдяної сировини, з якої він виготовлений. Розкриємо, також, питання його культурно-
хронологічної приналежності та проблеми соціально-економічного характеру. 

Всі складові скарбу виготовлені з північно-покутського підвиду подільського кременю, 
що залягає у верхніх горизонтах турону Бистрицько-Тлумацького району області 

 
Рис. 2. Івано-Франківськ. Крем’яні вироби 
Fig. 2. Ivano-Frankivsk. Flint artifacts 
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Прикарпатського Покуття. Цьому регіону властива грядова форма рельєфу з абсолютними 
висотами 300-350 м. Тут, у шарі туронського ярусу товщиною до 150 м, складеного із світло-
сірих, майже чистих (з надзвичайно високим вмістом СаСо3) вапняків трапляються овальні 
конкреції чорного і темносірого кольорів висотою до 18-20 см з аналогічним поперечним 
перетином. Така крем’яна сировина має високі петрофізичні властивості і належить до її 

найкращих ґатунків заходу України [Конопля, 1998, 
с. 154]. 

У 1986-1987 рр. поблизу с. Буківна 
Тлумацького району Івано-Франківщини обстежу-
вались розробки північно-покутського кременю у 
вигляді штолень зі штреками, а поруч з ними – майс-
терні, де продукувались пренуклеуси [Василенко, 
1980, с. 38-39; Конопля, 1987, с. 4-5]. Ці виробничі 
осередки входили до ареалу трипільської культури, 
племена якої почали освоювати Покуття на етапі 
В/ІІ, Повторно до розгляду цього питання ми 
повернемось дещо нижче. 

Нуклеуси і платівки зі скарбу дають 
можливість відтворити особливості техніки їх 
виготовлення. Насамперед вкажемо, що ці артефакти 
репрезентують макроплатівчасту індустрію, що 
склалась з ряду об'єктивних причин в період енеоліту 
Центральної і Південно-Східної Європи. 

Досліджувані нуклеуси свідчать, перш за все, 
про використаний в процесі їх продукування 
описаний вище підвид подільського кременю. Його 
форма давала можливість майстрам-кременярам 
здійснювати розщеплення конкрецій по всьому 

периметру першої і наступних ударних площадок, 
надаючи сторонам зняття паралельну огранку. 
Наявність серед платівок типів із залишками 
фасеток поперечної підправки вказує, що на стадії 
утворення пренуклеусів не тільки відсікались 
рельєфні (горбкуваті) ділянки конкрецій, але й 
утворювалися найбільш придатні для подальшого 
ефективного сколювання симетричних макро-
заготовок пропорції. Подібні за формою нуклеуси 
давали можливість, крім того, рівномірно 
розподіляти у процесі розщеплення їх внутрішній 
опір від центру до сторони зняття і, як наслідок, 
отримувати майже ідеальні за обрисами платівки. 

Вище говорилось, що речі зі скарбу доцільно 
пов’язувати з періодом енеоліту. Тепер поставимо 
питання про їх культурну належність. В мідно-
кам’яному віці місцевість, де вони знайдені (ліво-
бережжя нижньої течії Бистриці Надвірнянської), 
входила до складу верхньо-дністерської групи 
Трипілля [Василенко, Конопля 1985, с. 10-12; 
Конопля, Круц, Рижов, 1989, с. 104]. Мало-
ймовірним видається зв’язок скарбу з лендель-
полгарською культурно-історичною спільністю, не 
дивлячись на те, що крем’яні індустрії обох 

  
Рис. 3. Івано-Франківськ. Крем’яні 
вироби 
Fig. 3. Ivano-Frankivsk. Flint artifacts 

 
Рис. 4. Івано-Франківськ. Крем’яні вироби 
Fig. 4. Ivano-Frankivsk. Flint artifacts 
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праетносів, за винятком окремих компонентів, 
близькі між собою. Між іншим, пам’ятки 
Лендель-Полгару значно віддалені (до 50-70 км) 
від місцезнаходження цих речей, натомість в 
радіусі до 20 км від Івано-Франківська 
зконцентрована значна кількість трипільських 
старожитностей здебільшого етапу С/І [Конопля 
1990, с. 24]. 

Якщо культурна приналежність скарбу не 
викликає сумніву, то постає проблема місця 
продукування його артефактів. З огляду на 
використаний ґатунок сировини ймовірними 
територіями її відбору можуть бути вже 
згадуваний Бистрицько-Тлумацький район 
області Прикарпатського Покуття або південний 
захід Тернопільщини, найбільш реально – 
басейни нижніх течій Золотої Липи і Коропця, де 
розміщений західно-подільський підвид поділь-
ського кременю [Конопля 1998, с. 154]. Крем’яні 
конкреції з цих регіонів ідентичні за формою і 
різняться між собою кольором та кількісним 
співвідношенням окремих інгредієнтів хімічного 
складу. Західноподільський кремінь сірий або 
темно-сірий з плямистою та, в меншій мірі, 

смугастою текстурами. 
Враховуючи фактор відстані між місцем виявлення скарбу та цими двома 

територіальними покладами сировини (вона удвічі коротша у північно-покутського кременю), 
найбільш правдоподібним видається виготовлення речей поблизу с. Буківна, де на уступі плато 
четвертої тераси правого берега Дністра висотою 
110-120 м над рівнем заплави наявні 21 
кратероподібні западини від входів до шахт, що 
тягнуться ланцюжком до 150 м. Поруч з ними 
здійснювалась початкова стадія обробки конкрецій. 
Про це свідчать дві майстерні, які розміщені на 
уступі тераси. Крем’яні знахідки фіксувались 
безпосередньо на денній поверхні і залягали 
компактною масою до глибини 0,1-0,15 м. Про 
кількісно значимі покажчики продукції однієї з 
майстерень свідчать 15 тис. екземплярів розщеп-
леного кременю, що трапились на площі 42 м2. У 
складі речового матеріалу наявні відбраковані 
конкреції та пренуклеуси, асиметричні платівки і 
відщепи здебільшого із залишками кірки. 

Опісля пренуклеуси доставлялись на вироб-
ничі поселення, шість з яких розміщені за 0,2-1,5 км 
від штолень. Одне з них досліджувалось розкопками 
в ур. За Степом. Поруч з наземним житлом 
(площадкою) виявлено скупчення платівчасто-відще-
пових сколів, що лишились від утилізації принук-
леусів [Конопля, 1988, с. 288]. 

Жителі цих поселень займались, в основному, 
кременярством. Землеробство і тваринництво носили 

 
Рис. 5. Івано-Франківськ. Крем’яні 
вироби 
Fig. 5. Ivano-Frankivsk. Flint artifacts 

 
Рис. 6. Івано-Франківськ. Крем’яні 
вироби 
Fig. 6. Ivano-Frankivsk. Flint artifacts 
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у них другорядний характер, про що опосередковано свідчать кількісно незначні керамічні 
матеріали, які становлять менше трьох відсотків від здобутих розкопками знахідок [Конопля, 
1987, с. 5]. 

Отже, мешканці виробничих поселень не тільки задовольняли власні потреби на вироби з 
кременю, але в обмін на землеробсько-скотарські продукти передавали їх надлишки ближчим і 
дальшим трипільським общинам. 

В цьому сенсі можлива й інша інтерпретація скарбу, коли господарські запити на 
сировину задовольнялись напряму, тобто, невеликі 
групи кременярів могли на певний час покидати 
домівки і добувати та переробляти кремінь у місцях 
його локалізації. 

Ця версія видається нам більш вірогіднішою. 
Вироби скарбу, на наш погляд, не тільки укомплек-
товані, але й виготовлені одноособове. Певний 
подив викликав високий індекс у ньому платівок із 
залишками фасеток від поперечної підправки нук-
леусів, які досить рідко використовувались в 
індустрії трипільських племен Покуття, їх наявність 
у скарбі пояснюється, насамперед, морфологічними 
можливостями північнопокутських крем’яних кон-
крецій, висота котрих становить 18-20 см, хоча у 
більшості випадків вона дещо менша. Це значною 
мірою підтвердили проміри досліджених платівок, 
довжина 30 з яких (72 %) лежить у діапазоні від 121 
до 150 мм. Деякі знахідки, як і сколи із залишками 
кірки (поздовжньо-крайові), належать до першої 
стадії розщеплення нуклеусів. Враховуючи, що 
висота пренуклеусів могла, ймовірно, сягати 140-
170 см, особа, яка формувала майбутній скарб, не 
відбракувала “технічні” платівки тільки з огляду на 
їх довжину і симетричні пропорції. В подальшому 

вони ставали цілком придатними для продукування виробничого інвентаря. Це, до речі, 
наглядно ілюструє ретушована ребристо-поздовжня платівка з дослідженої колекції знахідок 
(рис. 1, 2). 

Наявність нуклеусів у скарбі далеко не випадкова. Ці предмети повністю не вичерпали 
свої можливості для отримання чергової (чергових) серії (серій) платівчастих сколів. Адже 
здобуті розкопками аналогічні вироби з поселень верхньодністерської групи Трипілля мали 
висоту від 52 до 94 мм [Конопля, 1992, с. 21-22]. 

На підтримку версії про виготовлення речей зі скарбу одним спеціалістом свідчать 
також п’ятки платівок, майже всі з яких за формою нагадують латинську літеру “У”. В 
польській літературі по кременярству неоліту їх називають шпичастими (гострокінцевими – 
В. К.) [Balcer, 1976, с. 85] або нульовими (точковими – В.К.) [Zakościelna, 1996, с. 41] і 
пов’язують з найбільш прецезійними сколами. 

Н. Скакун, що вивчала крем’яні комплекси енеоліту Болгарії, обумовлює появу 
макроплатівок в цей період використанням металевого посередника із загартованої міді. Серії 
дослідів з подібними знаряддями наглядно показали його великі технічні можливості. Із всіх 
апробованих інструментів для розщеплення кременю мідний віджимник виявився найбільш 
продуктивним в роботі. На відміну від рогового він не вимагав частої підправки, а з його 
допомогою наносився дуже точний, але в міру сильний удар, що сприяв отриманню якісних і 
довгих платівок. Серед великої кількості мідних виробів з енеолітичних пам’яток Болгарії є 

 
Рис. 7. Івано-Франківськ. Крем’яні 
вироби 
Fig. 7. Ivano-Frankivsk. Flint artifacts 
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інструменти з кулелодібним кінцем, які використовувались у якості віджимників-ретушерів 
[Скакун, 1984, с. 89]. 

З ряду причин речі зі скарбу так і не потрапили на ті чи інші пам’ятки трипільської 
культури сучасного довкілля Івано-Франківська. Те, що ці вироби мали надійти до них, не 
викликає сумніву. Відома інформація, котра свідчить про розробку віддалених від місць 
проживання покладів крем’яної сировини окремими спорідненими групами деяких общин. 
Вони поширювали її та артефакти з неї в ранній стадії утилізації не тільки серед сородичів 
поселення, але й серед співплемінників [Zimmermann, 1982, c. 322]. 

Добутий кремінь потребував, як відмічалось вище, попередньої обробки. Отримані 
півфабрикати транспортувались до місць постійного проживання. Остаточне формування 
знарядь праці здійснювалось на території поселень, розміщених на певній відстані, інколи до 
декількох десятків кілометрів від розробок кременю [Balcer, 1976, с. 248, 274,282; Lech, 1981, 
с. 115, 189, 204]. 

Чи могли вироби скарбу бути предметом обміну? Безперечно, адже поклади північно-
покутського кременю забезпечували сировиною не тільки місцеві трипільські общини, але й 
споріднене з ними населення басейнів Південного Бугу, середніх і нижніх течій Дністра та 
Пруту, а також надавали можливість використовувати її носіям культур Полгар, 
Бодрогкерестур, маліцької і волинсько-люблінської. Особливо велике значення мав цей гатунок 
кременю в індустріях полгарського циклу середнього Подунав’я. В певних історичних періодах 
він був там основним видом сировини в кременеобробному виробництві [Конопля, 1990б, 
с. 47]. 

Однак, проведений вище аналіз речей зі скарбу з розкриттям ряду техніко-технологічних 
і соціально-економічних аспектів не дає підстав для підтвердження цього припущення. Таким 
чином, можна з впевненістю ствердити, що він пов’язаний з кременеобробним виробництвом 
місцевих носіїв верхньодністерської групи Трипілля і класифікується нами як збірка 
півфабрикатів котра транспортувалась від місць розробок кременю до його споживачів. 

І, насамкінець, дещо про кількісну оцінку скарбу. Аналогічні артефакти, насамперед 
платівки, складали особливу категорію рухомих археологічних пам’яток, найбільш властиву 
для нео-енеоліту Євразії. З десяти описаних О. Формозовим скарбів, сім мають макроплатівки, 
розміри яких вказують на їх енеолітичний час [Формозов, 1958, с. 644]. 

У трипільській культурі скарби засвідчені як в межах, так і поза межами поселень, і 
складаються із заготовок та знарядь праці. Різними були і місця їх відкриття: житлово-
господарські споруди, виробничі осередки, культурний шар розкопів на поселеннях і випадкові 
знахідки. Щодо вмісту у них платівок, то вони нараховували, 6 екз. [Василенко, 1986, c. 221; 
Мовша, 1987, с. 374], 8 екз. [Лагодовська, 1956, с. 123-124] і більше 10 екз. [Телегін, Брайченко, 
1973, с. 72]. Для порівняння, у культурі лійчастого посуду південно-східної групи Польщі 
кількість їх у скарбах була приблизно такою: 5-7 екз. [1976, с. 191-195; 1956, с. 28] та 13 екз. 
[1993, с. 29; 1988, с. 27; 1991, с. 96], а на території Західної Волині – значно більшою. В 30-их 
роках минулого століття виявлено в Ільковичах близько 20 макроплатівок, у Шистові –46 
[Конопля, 1998, с. 145], в Зимно (ур. Перевіз) – 21 (с. 25), а в Лудані під час будівництва дороги 
був знайдений скарб, аналогічних виробів довжиною до 20 см і вагою 40-50 кг [Cynkałowski, 
1961, с. 34]. В ареалі лендель-полгарcької культурно-історичної спільності їх кількість у 
скарбах не перевищувала трьох десятків екземплярів. 

Не є випадковою наявність у скарбі з Івано-Франківська виробів з різними технічними і 
функціональними призначеннями (нуклеуси, платівки і ретушовані платівки ). Подібні явища 
спорадично відмічались дослідниками в культурах лійчастого посуду і середньостьогівській. 

В першому випадку мова йде про виявлення на поселенні в Грудку Надбужному 2 
скупчень крем`яних артефактів, що знаходились поруч. В одному з них містились 7 платівок із 
свєнцєховського і сокира із кшемйонковського кременю, а в iншому – сокира із 
кшемйонковського, 2 платівки із свєнцєховського і платівка із волинського кременю 
[Коwalczyk, 1956, с. 28]. 
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У другому випадку скарб, знайдений поблизу с. Коропове на Харківщині, складався з 4 
сокир, 3 ретушованих платівок, 4 скребків на відщепах, 5 наконечників списів та декількох 
заготовок [Бородулін, 1980, с. 63]. 

Поширення скарбів з кременю абсолютна більшість дослідників традиційно пояснює 
зміцненням міжплемінних зв`язків і розвитком обміну, вдаючись часом до розкриття їх 
сакрального змісту [Bronicki, 1993, с. 32 ]. Однак скарб з Івано-Франківська та йому подібні 
мають набагато ширші можливості для пізнання інших аспектів енеолітичного часу Верхнього 
Подністер`я і суміжних територій. 
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Vitalij KONOPLJA 

THE HOARD OF FLINT ARTIFACTS FROM IVANO-FRANKIVS’K REGION 
 

In the collection of the Area museum in Ivano-Frankivs’k the hoard is stored that consists of 52 
flint artifacts – cores and blades. The technical-typological and metrical features of the hoard allow us 
to define it as a material of the period of Eneolithic (stages BII – CI of Trypillja culture). The finds 
were made of the Northern-Pokutian type of Turonian flint. The places of finding and primary 
elaboration of this flint are situated near Bukivna village (Tlumach district, Ivano-Frankivsk region). It 
may testify about the exchange connection between the local tribes during period of Neolithic and 
Eneolithic. 


