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М.І. Г.падких, 
С.М. Р

МІЖ ПЕРШИМ ТА ЧЕТВЕРТИМ ЖИТЛАМИ 
МЕЖИРІЦЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ

Стаття присвячена дослідженням в с. Межиріч на 
території між І  і IV  житлом палеолітичних мисливців на 
мамонта.

Широко відоме Межиричське пізньопалеолі- 
тичне поселення мисливців на мамонта дослід
жувалось в 1965— 1974 рр. І.Г. Підоплічком, 
який розкрив залишки трьох господарсько-по
бутових комплексів [Підоплічко, 1976].

У 1976— 1983 рр. активно досліджувався 
IV-й господарсько-побутовий комплекс, який 
складався з житла, чотирьох господарських 
ям, великого зовнішнього виробничого цен
тру на південний захід від житла та залиш
ків невеличкого житла легкої конструкції, що 
пов’язані з цим виробничим центром [Гладких, 
1999].

В цей період було зафіксовано два горизонти 
культурного шару поселення і досліджено кон-

Рис. 1. План взаєморозташування розкопів: 1 — площа 
розколу IV-ro господарсько-побутового комплексу; 2 — 

площа розкопу 1989 р.

тактну зону між ІІ-м та lV -м господарсько-побу
товими комплексами.

У 1989 р. автори заклали розкоп площею 
12 м2 між 1-м та lV -м господарсько-побутовими 
комплексами. Розташування розкопу було зко- 
рельоване з розкопом 1978— 81 рр.: їх східний 
кордон проходив по одній лінії. Розкоп 1989 р. 
повністю зайняв чотирьохметрові квадрати 
№ 441— 442, та південну половину квадратів 
№ 425— 426 (рис. 1). Відстань між кордонами 
розкопів склала 6 м. Відстань від південної стін
ки житла № 4 до північного кордону нового роз
копу—  14 м.

Розкоп досліджено до глибини З м. В ґуму- 
сованому шарі на глибині 0,35— 0,5 м виявлені 
розсіянні знахідки кераміки доби бронзи та кіст
ки тварин. 14 фрагментів кераміки, з яких 11 
орнаментовані, належать культурі багатопруж- 
кової кераміки (визначення М.М. Бондаря). Ке
раміка представлена одним фрагментом донця 
та 13 фрагментами стінок. Фауністичні рештки 
доби бронзи за визначенням Н.Г. Білан нале
жать великій рогатій худобі (два верхніх зуби, 
три нижніх зуби, нижня щелепа —  1 фрагмент, 
лопатка —  1 фрагмент, плечова кістка —  1 
фрагмент, перша, центральна та друга фаланги) 
та дрібній рогатій худобі (коза, вівця) —  1 фраг
мент верхнього кінця ліктьової кістки.

Слабонасичений культурний шар пізньо
го палеоліту залягав на глибині 2,00— 2,20 м в 
дуже вапняковому лесовому горизонті. Окремі 
знахідки зафіксовані по кротовинах вище куль-
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Рис. 3. План культурного шару

турного шару і нижче його до глибини 2,60 м 
(рис. 2)

В плані (рис. 3) знахідки зосередженні пе
реважно в північно-східному куті розкопу і 
тяжіють до господарсько-побутового комплексу 
І. Відстань від східної стінки розкопу до кордо
ну житла І приблизно 11м.

В складі знахідок розщеплений кремінь, фа
уністичні рештки, поодиноке кістяне вугілля, 
плямисті-вохристі забарвлення.

Знахідки кременю (21) представлені улам
ком (1), нуклеусом (1), поздовжніми відколками 
з нуклеусів (2), відщепами та їх уламками (8), 
пластинами та їх уламками (7), реберчастою 
пластиною (1). Завершене знаряддя одне—  рі
зець боковий.

Фауністичні рештки доби палеоліту, які виз
начаються, представленні лівою променевою 
кісткою росомахи, обрізаним фрагментом ребра 
великого копитного (бізон?, кінь?), фрагментом 
пластини зуба мамонта.

У квадраті №441 на глибині 2,15 м було знай
дено ціле клиноподібне знаряддя з руків’ям зі 
стінки трубчастої кістки мамонта (рис. 4). Зна
ряддя довжиною 16,5 см і максимальною шири
ною 7,5 см має руків’я довжиною 8 см та товщи
ною, в середньому, 3 см. Робочий кінець знаряддя 
овальної форми добре залощений. Слід відмітити 
чітко виражені акомодаційні елементи.

Клиноподібні вироби із стінок трубчастою 
кістки та бивня мамонта, що були знайдені 
І.Г. Підоплічком в Межиричах, визначались 
ним як кістяні скребла для обробки шкур тварин 
[Підоплічко, 1976, с. 170— 173].

Знайдене нами знаряддя за характером форми 
та обробки в технологічному ланцюзі мисливців 
палеолітичної доби можливо служило інстру
ментом для білування тварин, а саме —  зняття 
шкіри.

Затримка з публікацією результатів розкопок 
1989 р. пояснюється тим що автори сподівалися 
розширити розкоп з метою з ’єднання з госпо
дарсько-побутовим комплексом І, але... не суди
лося.
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M.I. Gladkyh,S.M. Ryzhov
BETWEEN THE FIRST AND FOURTH 

MEZHIRICH DWELLINGS

The article is devoted to the explorations in Mezhirich on 
the territory between the I  and IV  dwellings o f palaeolithic 
hunters for mammoth. The mine funding on this territory is the 
tool from the mammoth cylindrical bone.
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