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КРЕМ’ЯНИЙ ІНВЕНТАР З ГОСПОДАРСЬКОЇ 
СПОРУДИ НА ПОСЕЛЕННІ БЕРНАШІВКА

Павло Шидловський і Євген Слєсарєв

Ключові слова: Боян, раннє Трипілля, знаряддя, кремінь

Однією з класичних пам’яток раннього Трипілля є поселення Бер-
нашівка І, виявлене в 1969 р. в зоні затоплення Могилів-Подільської 
ГЕС. Пам’ятка розташована на останці — пагорбі першої надзаплав-
ної тераси лівого берега Дністра в місці впадіння в нього р. Жван на 
південно-західній околиці с. Бернашівка Могилів-Подільського ра-
йону Вінницької області. Поселення віднесено до найдавнішого етапу 
трипільської культури, матеріалам якого притаманні риси нижньоду-
найської культури Боян (Євдокимов і Збенович, 1973). Результатом 
опрацювання матеріалів з розкопок В. Г. Збеновича в 1972—1975 рр. 
стало видання двох монографій, присвячених ранньому етапу три-
пільської культури на території Подністер’я (Збенович, 1980; 1989).

Дослідження поселення було поновлено в 2009 р. у зв’язку з будів-
ництвом Дністровського гідровузла експедицією під керівництвом 
Д. К. Черновола (Черновол та ін., 2009). Для Бернашівки нещодавно 
отримано радіокарбонну дату, що уможливлює віднести поселення 
до інтервалу 4702—4526 calBC (Rassamakin, 2012: 37). 

Крем’яний комплекс, виявлений під час досліджень об’єкта під 
назвою площадка 8, заслуговує на особливу увагу, зважаючи на його 
чисельність і специфіку (інтерпретацію об’єкта див.: Пашкевич і 
Черновол у цьому збірнику). Крем’яні вироби становлять більшість 
у колекції, що не дивно для пам’яток Середнього Подністер’я, зважа-
ючи на значну кількість місцевої сировини.

Попередні результати вивчення виробничого інвентарю, зокре-
ма й крем’яного комплексу, із новітніх досліджень пам’ятки частко-
во опубліковані (Слесарев и др., 2014). Але вважаємо за необхідне 
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представити частину цих матеріалів з огляду на те, що вони цілком відображають 
основні індекси категорій виробів на поселенні загалом, а кількість їх дає змогу 
здійснити повноцінний техніко-типологічний аналіз. 

Загалом комплекс нараховує 3130 виробів, серед яких представлені як від-
ходи виробництва, так і знаряддя (Табл. 1). Серед відходів найчисленнішу групу 
становлять відщепи (1832 екз.). Варто наголосити, що в загальній статистич-
ній таблиці не враховано лусочки завдовжки до 2,0 см. Це спричинено тим, що 
знач на їх кількість отримана в результаті промивки ґрунту, що була застосована 
тільки при дослідженні цієї площадки. Тож для порівняльного аналізу з іншими 
об’єктами пам’ятки та можливості використання статистичних даних при опра-
цюванні інших пам’яток ця категорія виробів, кількість якої завжди буде зале-
жати від якості методики розкопок, свідомо виключена з підрахунків індексів 
комплексу. 

Серед відщепів виділяються групи технологічних сколів, отриманих унаслі-
док оформлення нуклеусів, і група відщепових заготовок. Перша група (21,3 % 
від усіх відщепів) представлена первинними, реберчастими та відщепами під-
правки площадок нуклеусів. Останні — це авіважі, зняті з боку робочої поверх-
ні як відтискних, так і призматичних нуклеусів. Вторинні відщепи в основному 
представлені поздовжніми зразками, інших типів відщепів менше.

Наступною категорією виробів є пластинчасті заготовки (640 екз.), поділені 
на макропластини (завширшки понад 2,0 см), середньоширокі пластини (від 1,2 
до 2,0 см), пластинки (від 0,7 до 1,2 см) і мікропластини (ширина яких до 0,7 см). 
Серед пластинчастих є реберчасті сколи та незначна кількість первинних (4,3 % 
від усіх пластин). Макропластини (10,4 %) переважно мають аморфні нерегуляр-
ні обриси, часто з безсистемною огранкою та з залишками кірки на спинці. Най-
більшою кількістю серед пластинчастих (38,5 %) представлені середньоширокі, 
меншою мірою — пластинки (33,3 %). Особливістю комплексу є незначна кіль-
кість мікропластин (13,5 %), які переважно є лусочками від виготовлення інших 
категорій виробів. Загалом пластинчасті заготовки, переважно поздовжні, поді-
ляються на регулярні відтискні та нерегулярні. Серед макропластин регулярні 
практично відсутні. Значно більше їх серед пластин і пластинок з піковим зна-
ченням за кількістю в межах завширшки 0,9—1,7 см. Безумовно, частина пластин 
і пластинок використовувалась мешканцями поселення без додаткової обробки, 
про що свідчать заполіровані краї деяких виробів, однак без додаткового трасоло-
гічного аналізу віднести їх до категорії знарядь досить проблематично. Особливо 
це стосується медіальних частин регулярних пластин, які цілком могли бути ви-
користані як вкладні до різальних знарядь. 

Нуклеуси представлені декількома типами, серед яких виділяються аморфні, 
одноплощадкові для відщепів, призматичні одноплощадкові для пластин і від-
тискні (Рис. 1—3). Аморфні, безперечно, є зредукованими нуклеусами інших ти-
пів. Одноплощадкові для пластин ортогнатні, часто із залишками ребра. Відтиск-
ні нуклеуси, завдовжки 6,0—9,5 см, що односторонні, що олівцеподібні з фасето-
ваною площадкою. Тильна сторона часто сплощувалася поперечними сколами, 
інколи оформлювалася ребром.
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Категорія Класифікація Абсолютна кількість Відносна кількість

Відщепи 1832 70,4 %
Пластини 640 24,4 %
Нуклеуси 127 4,9 %

пренуклеуси 7 від відходів
1-площ. д/відщепів
д/пластин

16
4

2-площ. 10
відтискні 7
аморфні 17
нуклеподібні 66

УСЬОГО відходів 2599 83 % від комплексу

Ретуш. відщепи 140 26,2 % від знарядь
Обр. пластини 114 21,2 %

рет. макропластини 2
рет. пластини 36
рет. пластинки 56
тронк. пластини 20
із них вкладнів 26

Скребки 154 29,3 %
кінцеві на відщепах
     на пластинах

38
5

кінцево-бокові 47
бокові 49
округлі 9
по черевцю 6

Скобелі 30 5,7 %
Ножі 13 2,5 %
Рубальні 12 2,3 %
Проколки на відщепах 

на пластинах
2

14
3,0 %

Мікроінвентар 52 9,8 %

мікрорізці 18
трапеції 2
паралелограми 14
фрагменти 9
заготовки 3
пласт. з притуп. краєм 6

УСЬОГО виробів з вторинною обробкою 531 17 % від комплексу

Усього знахідок 3130 100 %

Таблиця 1. Бернашівка І, площадка 8. Крем’яний комплекс
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Найчисленнішу категорію виробів з вторинною обробкою становлять скреб-
ки — 154 екз. (Рис. 5, 6). Більшість скребків виготовлено на відщепах і всього чо-
тири кінцеві на пластинах (Рис. 6: 12–15). Як заготовки для скребків на відщепах 
використовувався невеликий відщеп, довжина якого коливалася від 1,5 до 6,0 см, 
а ширина — від 1,0 до 4,5 см. За характером нанесення ретуші виділяються групи 

Рисунок 1. Бернашівка І. Пренуклеуси
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Рисунок 2. Бернашівка І. Нуклеуси



342

PART 6. The ‘Trypillians’ material culture...

скребків з ретушшю по черевцю (Рис. 5: 12, 16, 17; 6: 6, 10) і по спинці. Останні 
за морфологією поділяються на кінцеві, кінцево-бокові, бокові та округлі. Яскра-
вою серією представлені бічні подвійні з обома ретушованими краями (Рис. 5: 3, 

Рисунок 3. Бернашівка І. Відтискні нуклеуси
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4, 8, 9, 13, 14, 18, 19). Переважна більшість скребків оформлена досить похилою 
ретушшю, і тільки незначна частина має високий робочий край, сформований об-
рубувальним ретушуванням.

Наступною категорією виробів з вторинною обробкою є ретушовані відще -
пи — 140 екз. До цієї категорії віднесено вироби з крайовою ретушшю (Рис. 4: 
1–9). Основним типом заготовки для цих знарядь були поздовжні відщепи пра-
вильних підовальних обрисів. Досить значною кількістю виробів — 30 екз. — 
представлені скобелі на відщепах із сформованими виїмками (Рис. 4: 10).

Достатньо численні ретушовані пластини. До них відносяться і регулярні, і 
нерегулярні пластини з крайовою ретушшю та/або тронкацією кінця заготовки 
(Рис. 7: 17–20). Серед останніх виділяється група нерегулярних пластин із спе-
цифічною альтернативною тронкацією дистального кінця. До категорії вкладнів 
віднесено фрагменти регулярних пластин і пластинок з частковою ретушшю і на-
явністю поліровки (люстражем) краю заготовки, що часто має кутове розташу-
вання (Рис. 8: 1–26). До цієї категорії переважно відносяться медіальні частини 
заготовок, навмисно фрагментовані в давнину.

Серед виробів з вторинною обробкою виділяється серія ножів (13 екз.) — ма-
сивних пласких відщепів, оформлених похилою двоступеневою ретушшю робо-
чого краю як по спинці, так і по черевцю (Рис. 4: 12–15). На цих знаряддях часто 
присутній акомодаційний елемент на протилежному до робочого краї. Інша кате-
горія виробів — рубальні знаряддя (12 екз.), виготовлені на масивних відщепах та 
уламках з оформленням краю стрімкою, часто зубчастою ретушшю.

Серед виробів із вторинною обробкою вкажемо проколки (16 екз.), до яких 
віднесено знаряддя як на відщепах, так і на пластинках з виділеним ретушуван-
ням жальцем (Рис. 7: 1–16). Робоча частина цих виробів зазвичай сформована 
ретушуванням, часто альтернативним, на дистальних кінцях заготовок. Залежно 
від заготовки проколки поділяються на дві групи — довгі на пластинках і корот-
кі на відщепах. Частина виробів представлена фрагментами робочих частин цих 
знарядь.

Дуже незначною кількістю — 3 екз. — представлені різці на відщепах (Рис. 8: 
27–29). Серед цих виробів — боковий ретушний, серединний та на куті зламаної 
заготовки. Слід зазначити, що морфологічно різці не становлять виразної серії та 
мають досить аморфний вигляд.

Надзвичайно уніфікованим постає мікроінвентар пам’ятки, представлений 
мікролітами, їх фрагментами та відходами виробництва. До відходів виробниц-
тва мікролітів відносяться мікрорізці, переважно дистальні та меншою мірою 
представлені проксимальними частинами пластинок, у кількості 18 екз. (Рис. 9: 
1–18). Добірка мікролітів представлена асиметричними паралелограмами та їх 
фрагментами і лише двома трапеціями (Рис. 9: 23, 24). Мікроліти виготовляли на 
медіальних частинах пластинок завширшки переважно 1,0—1,3 см. Асиметричні 
паралелограми мають один гострий кут, скошений напівстрімким ретушуванням, 
інколи плавним (бойова частина мікроліту) (Рис. 9: 25–47). Інший кут сформо-
ваний діагональним поперечним тронкуванням заготовки. Бойова частина пере-
важно розміщена на дистальному кінці пластинчастої заготовки, але в поодино-
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Рисунок 4. Бернашівка І. Ретушовані відщепи та ножі
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Рисунок 5. Бернашівка І. Бокові скребки
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ких випадках — на проксимальній. Цілі вироби помітно варіюють за довжиною 
від досить коротких наконечників до видовжених. На частині спостерігаються 
сліди макрозносу від використання. Значна кількість цих виробів представлена 
фрагментами — паралелограмами з відламаними гострими кутами, кінчиками 
бойових частин мікролітів. У колекції наявні частково оброблені напівстрімким 
ретушуванням пластинки, що могли бути заготовками чи незакінченими мікро-
літами (Рис. 9: 48–52).

Основні статистичні дані подано в Таблиці 1.
Для виготовлення крем’яних виробів мешканці поселення використовували 

переважно місцевий — досить низької якості — кремінь, що походить з крейдових 
(сеноманських) шарів, а також перевідкладений крем’яний щебінь, річкову гальку 
та валуни. Ця сировина відзначається вапняковою кіркою, значною кількістю вап-
някових включень і сірим або світло-сірим кольором усередині. Незначна частина 
виробів виготовлена із світлого білястого кременю, більш зернистого за структу-
рою, але без включень. Досить низька якість крем’яної сировини, з одного боку, та 
відсутність її дефіциту — з іншого, зумовила певну недбалість первинної обробки, 
що відображує значна кількість нуклеподібних уламків і безсистемних відщепів.

Техніка первинної обробки була спрямована на отримання переважно від-
щепових заготовок з призматичних та аморфних нуклеусів для відщепів. Індекс 
пластинчастості становить 26,3 %. Відщепові та пластинчасті напівфабрикати 
отримували здебільшого із призматичних одноплощадкових нуклеусів за допо-
могою досить жорсткого відбійника. Про це свідчать широкі площадки сколів — 
переважно гладенькі, рідше двогранні, значні відбивні горбки заготовок, а також 
значна кількість нуклеподібних уламків, що були використані як відбійники та 
відщепи з них (0,8 % від відщепових). 

Оформлення нуклеуса розпочиналося з обробки жовна кременю у вигляді бі-
фаса та формуванням відбивної площадки (Рис. 1). Первинні становлять 13,8 % від 
кількості відщепів. Таким чином утворювалося два ребра, з одного з яких розпочи-
нався процес зняття заготовок. Реберчасті сколи становлять 5,3 % від їх загалу. Для 
комплексу характерне поздовжнє сколювання: нуклеуси, за винятком аморфних, 
представлені переважно одноплощадковими (29 екз.), і тільки окремі екземпляри 
двоплощадкові зустрічного сколювання, які є наслідком редукції перших (Рис. 2: 1). 
Про це свідчить досить значний відсоток поздовжніх відщепів — 46,7 %, тоді як 
вторинних відщепів інших типів 28 %, а біпоздовжніх лише 3 % від відщепових. 
При отриманні вторинних напівфабрикатів практично не використовувалися при-
йоми редукції карниза, абразивної пришліфовки краю та ізолювання площадки 
сколу нуклеусів. Натомість при редукуванні площадки в процесі виготовлення 
широко застосовувалося підживлення площадки, про що свідчить значна кількість 
авіважів — 2,2 % від відщепів. Відщепові та нерегулярні пластинчасті заготовки 
використовувались як напівфабрикати для виготовлення основної кількості зна-
рядь — ретушованих відщепів і пластин, скребків, рубальних знарядь, скобелів, но-
жів, проколок тощо. Питома вага знарядь на відщепах становить 66,6 %.

Найчисленніша категорія виробів на відщепах — скребки, що різняться за спо-
собом виготовлення. Серед них є група знарядь з робочим краєм, сформованим 
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по черевцю (4 % від скребків). Переважна більшість скребків з робочим краєм 
по спинці належить до бічних і кінцево-бічних (65,4 % від таких), серед яких є 
подвійні. Меншою мірою представлені кінцеві (29 %) та округлі скребки (7,6 %). 

Рисунок 6. Бернашівка І. Скребки округлі та кінцеві
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Особливістю скребків на відщепах є використання досить похилого ретушуван-
ня краю заготовки, тільки на близьких до округлих скребках спостерігається ви-
соке обрубувальне ретушування (Рис. 6: 1–5).

Рисунок 7. Бернашівка І. Проколки, тронковані та ретушовані пластини
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Нерегулярні пластини використовувалися для виготовлення різноманітних 
категорій знарядь — ретушованих і тронкованих пластин, проколок, кінцевих 
скребків. Серед перших виділяється група виробів з альтернативною тронкацією 

Рисунок 8. Бернашівка І. Вкладні, ретушовані пластини, різці
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дистального кінця заготовки (Рис. 7: 18, 19). На нашу думку, такі вироби функ-
ціонально могли виконувати роль різців з огляду на відсутність морфологічно 
вираженої серії останніх у колекції, з одного боку, та наявності значної кількості 
обробленої кістки — з іншого.

З метою забезпечення потреби в регулярних пластинчастих заготовках зде-
більшого для специфічних категорій знарядь — мікролітів і вкладнів до серпів — 
застосовувалася відтискна технологія отримання напівфабрикатів, сутність якої 
полягала у використанні відтискних одноплощадкових нуклеусів для середньо-
широких пластин і пластинок. Початок отримання нуклеуса передбачав оформ-
лення поперечними сколами підтрикутного в плані пренуклеуса із сплощеною 
ребрами тильною стороною та протилежним торцем, з якого й розпочинався про-
цес зняття пластин (Рис. 3: 2, 5). Однак якщо пренуклеус використовувався як 
масивний відщеп, то отримання заготовок могло відбуватись і без попереднього 
оформлення ребра, про що свідчить нуклеус на відщепі з початком розщеплення 
по краю (Рис. 2: 2).

Технологічний аспект отримання напівфабрикатів передбачав певне закріп-
лення нуклеуса, через що тильна сторона сплощувалась, а бокові часто підправ-
ляли поперечними сколами з боку тилу. Хоча переважна більшість нуклеусів од-
носторонні, є екземпляри з круговим зняттям по всьому периметру площадки, 
що надавало цим ядрищам характеру олівцеподібних (Рис. 2: 3; 3: 1, 3, 4). Для 
отримання чергової пластинчастої заготовки попередньо робилася фасетка на 
площадці нуклеуса з боку робочої поверхні, виїмка якої й слугувала місцем при-
кладання відтискника. Редукування, абразивне шліфування карниза нуклеуса чи 
ізолювання площадки сколу не застосовували.

Результатом обробки відтискних нуклеусів було отримання серій середньо-
широких пластин і пластинок з регулярною огранкою спинки. Слід наголосити, 
що відтискування практично не застосовувалося для отримання макропластин, 
серед яких тільки поодинокі можна віднести до регулярних. Частка відтискних 
середньошироких напівфабрикатів і пластинок становить 33,6 % від пластинчас-
тих з піковим значенням за шириною 0,9—1,7 см.

Такі пластини слугували заготовками для виготовлення різних типів знарядь — 
мікролітів, вкладнів, інколи проколок. Вкладні до серпів виготовляли переважно 
із середньошироких пластин і пластинок завширшки 1,1—1,7 см (з незначними 
відхиленнями) шляхом фрагментації — відділення дистальної та проксимальної 
частин заготовки. Довжина самого вкладня часто контролювалася шляхом по-
перечної тронкації одного з кінців медіальної частини (Рис. 8: 4, 6, 9—14, 26). Але 
значна кількість вкладнів не піддавалася подальшій обробці та визначається за 
мікрослідами від використання — ретушшю від утилізації та заполіровкою краю. 
Слід зазначити, що яскравий люстр спостерігається на досить незначній кількос-
ті виробів, але в тих випадках, де це можна простежити, його розташування має 
кутовий характер, що свідчить про використання цих виробів у набірних серпах 
«карановського» типу (Рис. 8: 4, 15, 16, 18, 20). У виготовленні вкладневих зна-
рядь не спостерігається орієнтація на отримання максимально широкого вклад-
ня, що характерно для інших ранньоземлеробських культур балкано-дунайського 
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Рисунок 9. Бернашівка І. Мікрорізці, мікроліти, їх фрагменти та заготовки
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кола (приміром, культури лінійно-стрічкової кераміки), — розміри цих виробів 
варіюють за шириною в межах 0,9—1,9 см.

Інша категорія виробів, яку виготовляли з регулярних пластин і пластинок, — 
мікроінвентар, представлений паралелограмами, трапеціями та фрагментами 
пластинок з притупленим краєм. Останні цілком могли бути уламками згаданих 
типів мікролітів (Рис. 9: 21, 22, 28, 48, 49, 51, 52). У колекції є лише дві середньо-
широкі трапеції, виготовлені шляхом напівстрімкого ретушування перетинів ре-
гулярних пластинок (Рис. 9: 23, 24).

Основу ж мікронабору комплексу становлять паралелограми, що досить сут-
тєво варіюють за довжиною за уніфікованої ширини заготовок, використаних для 
їх виготовлення, від 1,0 до 1,3 см. Особливість виготовлення цих мікролітів поля-
гає в досить плавному ретушуванні краю заготовки, що переходить у гострий кут 
бойової частини (елемент сегмента), та скісною тронкацією протилежного кінця. 
Кінці сформовані мікрорізцевою технікою, про що свідчить серія мікрорізців, 
які відокремлювали як дистальні, так і проксимальні кінці напівфабрикатів. Мі-
крорізцева фасетка на мікроліті згодом ретушувалася, через що її можна просте-
жити тільки на окремих екземплярах (Рис. 9: 47). Частина мікролітів має сліди 
пошкодження — нерівні фасетки по черевцю або відламані кути. Однак останні 
пошкодження цілком могли виникнути в процесі невдалого виготовлення самого 
мікроліта — наявні кінчики кутів (Рис. 9: 25—27, 29, 31, 35). Деякі вироби можна 
віднести до незакінчених мікролітів — з частковим ретушуванням краю заготов-
ки або зі сформованою дистальною частиною мікроліта (Рис. 9: 49—52).

Підведемо підсумки. Площадка 8, безперечно, виділяється з-поміж інших спо-
руд поселення Бернашівка І, передусім за значною кількістю крем’яних виробів 
порівняно з іншими категоріями матеріальної культури. Так, за даними В. Г. Збе-
новича, скупчення кременю поряд з площадками, виділені як місця обробки 
сировини та виготовлення знарядь праці, нараховують зазвичай по декілька со-
тень виробів, а на самих площадках — від 600 до тисячі виробів (Збенович, 1980: 
18—46). Впадає в очі, що лише 16 % відщепів і пластин з колекції В. Г. Збеновича 
не мають слідів обробки та використання, тобто є виробничими відходами. На-
явність значної кількості відходів виробництва та знарядь праці як на самій пло-
щадці 8, так і на прилеглій ділянці свідчить про певну господарську специфіку 
цього об’єкта.

Слід відзначити наявність уламків крем’яних жовен безпосередньо на долівці 
об’єкта. Комплекс крем’яних виробів свідчить про повний цикл обробки сировини, 
адже тут наявні пренуклеуси та нуклеуси на останніх етапах утилізації, знаряддя 
праці та мікроінвентар на різних етапах виготовлення. Зрозуміло, що кількість де -
яких категорій виробів (мікрорізці, мікроліти) цілком залежить від методики дослі-
дження (промивки), і через це буде суттєво варіювати на різних об’єктах пам’ятки, 
які вивчалися різними дослідниками. Так, за результатами розкопок В. Г. Збенови-
ча, на поселенні виявлено досить незначну кількість мікролітів — лише п’ять (Збе-
нович, 1980: 79, рис. 56). Але унікальність комплексу також полягає в тому, що в 
одному об’єкті виявлено серію мікролітів і заготовок на різних етапах виготовлення 
та безпосередні свідчення виробництва мікролітів на місці — мікрорізці.



353

Павло Шидловський і Євген Слєсарєв КРЕМ’ЯНИЙ ІНВЕНТАР...

На нашу думку, об’єкт має господарську специфіку, адже виконання інших 
функцій та ведення інших форм життєдіяльності мешканцями цієї споруди було 
значно обмежено виробничим процесом, пов’язаним з діями з первинної обробки 
крем’яної сировини та виготовленням знарядь праці, результатом яких є значна 
кількість неутилізованої сировини, пренуклеусів, уламків і дебітажу, що депону-
валися безпосередньо в культурному шарі споруди.

Особливість комплексу Бернашівки І полягає у використанні відтискної тех-
ніки отримання пластинчастих напівфабрикатів потоншених розмірів (завширш-
ки 0,9—1,7 см), що використовувались як заготовки переважно для вкладнів сер-
пів і мікролітів. За характером первинної обробки це зближує вказане поселення 
з пам’ятками кола ранньоземлеробських культур Кріш, буго-дністровської та 
Боян, для яких характерний «пізньомікролітичний» набір виробів (Даниленко, 
1974: 10—11). Сутність цього явища полягає у використанні найдосконалішого 
способу отримання заготовок для виготовлення знарядь, що насамперед задо-
вольняли отримання харчів і були пов’язані з мисливством і рільництвом. 

Однак, якщо в первинній техніці обробки сировини є певна подібність до 
неолітичних комплексів ранньоземлеробських культур, то у вторинній оброб-
ці помітна своєрідність Бернашівки І. Так, отримання серії паралелограмів за 
допомогою мікрорізцевої техніки зафіксовано вперше для цього культурного 
ареалу. Поодинокі паралелограми трапляються в комплексах Пугач і Гард буго-
дністровської культури (Товкайло, 2008: 145—148; 2010). Вони також зафіксова-
ні на поселеннях раннього Трипілля Сабатинівка ІІ, Олександрівка та Гайворон, 
матеріали яких потребують окремого вивчення, але ніде не становлять основу 
мікроінвентарю в комплексах (Даниленко і Макаревич, 1956: 137; Даниленко, 
1974: 11; Скакун, 1978: 16). Незважаючи на певні паралелі в первинній обробці 
в пам’ятках культури Боян, що безпосередньо передувала ранньому Трипіллю, 
мікронабір у ній представлено переважно асиметричними трапеціями, а також не 
зафіксовано мікрорізцеву техніку (Comşa, 1974: fig. 15—19).

Ще разючіший контраст демонструє комплекс поселення з пам’ятками куль-
тур лінійно-стрічкової кераміки, Гумельниця та розвиненого Трипілля В, в яких 
переважає орієнтація на отримання регулярних макропластин за допомогою по-
силеного відтиску. Так, вкладні серпів з поселення Йосипівка І культури лінійно-
стрічкової кераміки виготовлені в різний спосіб на основі використання широкої 
пластинчастої заготовки завширшки 2—3 см (Милян та ін., 2009: 225—229). Така 
переорієнтація на макролітичні заготовки також характерна для середнього та 
пізнього Трипілля, коли спостерігається масове виготовлення широких макро-
пластин, що слугували заготовками для серпів і були одним з основних предметів 
обмінних операцій між різними групами трипільців. Зауважимо, що виготовлен-
ня інших знарядь праці часто пов’язане з поступовою утилізацією великих вклад-
нів до серпів (Budziszewski, 1995: 167—170; Скакун, 2005: 71—72; Пічкур і Шид-
ловський, 2005: 116—118). Така переорієнтація всього процесу обробки кременю, 
метою якого було отримання якісної широкої пластини, пов’язується із значною 
роллю рільництва в спільнотах культур лінійно-стрічкової кераміки, Гумельни-
ця та розвиненого Трипілля. Тоді ж, аби компенсувати потребу в наконечниках 
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стріл, почали використовувати струменеве ретушування, яке уможливлювало 
отримання якісного вістря з будь-якої заготовки (Нужний, 1992: 20—21).

Можливо, мікролітичність комплексу Бернашівки І пов’язана із значною 
орієн тацією населення на мисливське господарство як основної галузі життєза-
безпечення, що й спрямовувало технологію розщеплення кременю на виготовлен-
ня перед усім мікролітів. Знаряддя ж для рільничої галузі були в технологічному 
плані «підпорядковані» основному процесу отримання регулярних заготовок. Це 
узгоджується з тим, що у фауністичному комплексі Бернашівки І спостерігається 
переважання решток диких тварин над свійськими (59 % від загальної кількості 
особин), з-поміж яких олень звичайний (220), вепр (137), козуля (62), тур (6), 
лось (4) і бобер (15) (Збенович, 1980: 141—144). Також це пояснює значне домі-
нування знарядь для обробки шкур тварин над іншими категоріями виробничого 
інвентарю.

Нині за мікронабором крем’яний комплекс Бернашівки І найуніфікованіший 
у всьому південно-західному ареалі неолітичних культур. Це можна пояснити 
декількома чинниками: 1) функціональною необхідністю у виготовленні саме та-
кого типу наконечників конкретним майстром; або ж 2) маємо справу з цілком 
усталеним комплексом з розробленими технологічними та культурними стандар-
тами. У будь-якому разі неможливо характеризувати технологію виробництва 
Бернашівки І як «етап становлення», а слід розглядати її як цілком усталений і 
стандартизований комплекс.
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