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Уводзіны. Пом нік Коматава-5 зна ходзіц ца на 
пра вым бе ра зе р. Нёман, з за ход ня га боку ад вёскі 
Ко ма та ва Гродзен с ка га ра ё на Гродзенскай воб лас ці, 
на па гор ку па ме ра мі 80 × 120 м. Пом нік абследавалі 
ў 1958 г. Ф. Д. Гурэвіч, у 1973–1975 гг. Я. Г. Звяруга 
[1, с. 157]. Па вер х ня пагорка задзір ва ва ная, з уход-
ня га бо ку зна ходзіц ца ле са па сад ка. На па вер х ні су-
с т ра ка юц ца ка мя ні розных памераў са сля да мі ап ра-
цоў кі, на ад ным з камянёў ёсць надпіс з датай «1789».

Археалагічныя дас ле да ван ні на пом ні ку пра-
водзі лі Ін т с ты тут гісторыі НАН Бе ла ру сі сумесна  
з фа ку ль тэ там гіс то рыі і са цы я ло гіі УО «Гродзенскі 
дзяр жаў ны уні вер сі тэт імя Ян кі Ку па лы». У рамках 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў у зоне бу даў ніц т ва 
ГЭС на р. Нёман, у 2010 г. на пом ні ку было дас ле-
да ва на 264 м2 (у паў ноч на-заходняй час т цы па гор-
ка). На глы бі ні ад 0,2 да 2,8 м у слоі шэ рай пе ра ме-
ша най зямлі бы ло вы яў ле на больш за 250 аб’ектаў. 
Пе ра важ ная бо ль шасць аб ’ ек таў – па ха ван ні. Ха ва лі 
вельмі блізка адзін да дру го га, акрамя та го па ха ван-
ні былі зроб ле ны ў не ка ль кі ярусаў. Гэ та, а так са ма 
бу даў ніц т ва пабудовы ку ль та ва га прыз на чэн ня на 
мо гіл ках прывяло да та го, што большасць шкі ле таў 
моцна паш код жа на, косткі пе ра ме ша ны, рас кі да ны. 
Пад час раскопак трап ля ла ся шмат ва лу ноў роз ных 
памераў, час т ка з іх – гэта над ма гі ль ныя камяні (на 
пяці ка мя нях ма юц ца вы я вы кры жоў), а час т ка – тыя, 
што адносяцца да раз бу ра най па бу до вы.

Усіх памерлых ха ва лі лежачы на спі не, у вы цяг ну-
тым ста не. Пе ра важ ная ары ен та цыя па ха ва ных – га-
ла вой на паў д нё вы захад, на га мі на паўночны ўсход, 
за вык лю чэн нем трох дзі ця чых па ха ван няў, якія 
ляжалі па лініі поў нач–поў дзень. Па ла жен не рук 
па мер лых роз нае: рукі пе рак ры жа ва ны на грудзях, 
складзены на жы ва це, адна ру ка на грудзях, дру-
гая – на жы ва це, ру кі пе рак ры жа ва ны на та за вых 
кос т ках і г. д. Над па ха ван ня мі і па баках ад іх вы-
раз на пра соч ва лі ся рэш т кі трун (у выг лядзе тонкіх 
ка рыч не вых палосак спа рах не ла га дрэ ва), у двух 
вы пад ках па ха ван ні былі пак ры ты карой. Тру ны ма-
ца ва лі ся цвікамі. Па ха ва ль ныя ямы вы раз на пра соч-
ва лі ся то ль кі ў ніжнім яру се па ха ван няў (пахаванні 
ў ма це ры ку). Пад аль бо над не ка то ры мі шкі ле та мі 
знойдзены рэшткі гру бай тканіны (мешкавіны).

Рэчавы інвентар па ха ван няў не ба га ты, прад с таў- 
 ле ны уп ры га жэн ня мі (у пер шую чар гу завуш ні ца мі 
і пяр с цён ка мі), дэ та ля мі адзен ня (гузікамі, спраж-

ка мі), прад ме та мі побыту (іголкай, на пар с т кам), ма-
нетамі. Ас ноў ная колькасць зна хо дак (больш 10 тыс. 
адзінак) не звя за на з пахаваннямі, і, хут чэй за ўсё, 
была пры не се на на вед ва ль ні ка мі мо гі лак. Гэта прад-
ме ты по бы та ва га і гас па дар ча га пры зна чэн ня: не вя-
лі кія фраг мен ты ган чар най ке ра мі кі (непаліванай, 
дым ле най, у не вя лі кай ко ль кас ці паліванай), ма не-
ты, бу лаў кі, уп ры га жэн ні, нож, та чы ль ныя брус кі  
і г. д. Ці ка вы мі зна ход ка мі з’яў ля юц ца шас ці кан цо-
вая зор ка ад шпоры і брон за вая ка па вуш ка. Дзя ку-
ю чы рэ ча ва му ін вен та ру, мо гі ль нік можна да та ваць 
канцом XV – XVIII ст.

Антрапалагічная эк с пер ты за шкі лет ных рэш так 
бы ла пра ведзе на В. А. Емяльянчык з мэ тай выз на-
чэн ня ко ль кас ці па ха ва ных, іх па ла вой і ўзрос та вай 
пры на леж нас ці, вы мя рэн ня ча ра поў і костак пос т - 
к ра ні я ль на га шкі ле та. У кра са ві ку 2011 г. адбылося 
пе ра па ха ван не чалавечых па рэш т каў на мес цы рас-
ко пу 2010 г. На пе ра па ха ван не былі зап ро ша ны пра-
вас лаў нія і уні яц кія святары, пра ведзе на імша. На 
мес цы пе ра па ха ван ня зроб ле ны ме ма ры я ль ны пом- 
нік (пастаўлены ка мя ні з кры жа мі з рас ко пу 2010 г.).

Матэрыялы і ме та ды дас ле да ван ня. Стан за-
ха ва нас ці кас цей дрэн ны, мно гія шкі ле ты прад с таў-
ле ны то ль кі аб лом ка мі ды я фі заў доўгіх труб час тых 
кас цей. Не ка то рыя аб ’ ек ты, вы яў ле ныя ў ходзе ар хе а- 
 ла гіч ных рас ко пак, прад с таў ле ны скап лен ня мі кас-
цей, якія ўклю ча юць рэш т кі некалькіх ча ла век. 
Так, аб’ект № 19 прад с таў ле ны рэш т ка мі не менш 
як дзе ся ці ча ла век, аб’ект № 119 – дзевяці, аб’ект  
№ 130 – пяці ча ла век.

Палавая пры на леж насць да рос лых вызнача-алавая пры на леж насць да рос лых вызнача-вызнача-
на на падставе комплекснага метаду, заснавана- на падставе комплекснага метаду, заснавана-
га на ацэнцы характэрных для мужчын і жанчын 
структурных асаблівасцей чэрапа і тазавых касцей. 
Амаль у па ло ве выпадкаў (у 47%) дакладнае вы-выпадкаў (у 47%) дакладнае вы-(у 47%) дакладнае вы- 47%) дакладнае вы-) дакладнае вы- дакладнае вы-
значэнне полу да рос лых было немагчыма ў сувязі 
з дрэннай захаванасцю кас цей і поўнай ад сут нас цю 
ды яг нас тыч ных фраг мен таў (тазавыя косці цалкам 
разбураны, чэрап альбо зу сім не захаваўся, альбо 
захаваўся вельмі фрагментарна).

Пры вызначэнні біялагічнага ўзросту дарослых 
індывідаў улічвалася ступень зарастання чарап ных 
швоў у спалучэнні са ступенню сцёртасці зубоў.  
У 29% выпадкаў, пры адсутнасці чэрапа альбо вельмі 
дрэннага ста ну яго захаванасці, дакладнае вы зна-
чэнне ўзросту дарослых індывідаў з’яўлялася немаг-

УДК [903.5+572.9](476)

Ю. В. Юркавец, Гродзен с кі дзяр жаў ны уні вер сі
тэт імя Ян кі Ку па лы, вык лад чык (г. Грод на); 
В. А. Емя ль ян чык, По лац кі дзяр жаў ны універ сі
тэт, вык лад чык (г. На ва по лацк)

Вынікі ар хе а ла гіч на га і ан т ра па ла гіч на га вывучэння  
матэрыялаў пахаванняў з пом ні ка Коматава-5-ГЭС
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чы мым; у гэтых выпадках, улічваючы стан посткра-
ніяльна га шкілета, узрост вызначаўся як «дарослы». 
Узрост дзі ця чых шкі ле таў выз на чаў ся па ступені 
раз віц ця зубной сіс тэ мы па схеме D. H. Ubelakerа  
[2, p. 64], сту пе ні акас ця нен ня роз ных ад дзе лаў шкі-
ле та, а так сама на пад с та ве мар фа ла гіч на га кры тэ-
рыю, які ўлічвае па ме ры доў гіх труб час тых касцей 
[3, s. 143]. На падставе ат ры ма ных ха рак та рыс тык 
узроста ва га раз мер ка ван ня смя рот нас ці былі вы-
лі ча ны стан дар т ныя табліцы да жыц ця, асоб на для 
агу ль най вы бар кі, асобна для мужчын і жан чын 
[4, s. 241–243].

Вынікі і іх аб мер ка ван не. Ас тэ а ла гіч ны ма тэ-
ры ял, вы яў ле ны ў ходзе ар хе а ла гіч ных раскопак, 
прад с таў ле ны рэш т ка мі не менш за 302 чалавекі, 
з якіх 254 да рос лых і 48 дзя цей. Дзі ця чыя рэш т-
кі скла да юць 15,9% ад агу ль най ко ль кас ці па ха ва-
ных, што знач на ні жэй за ча ка ны ўзровень дзі ця чай 
смя рот нас ці. Уліч ва ю чы агу ль ны дрэн ны стан за ха-
ва нас ці шкі лет на га ма тэ ры я лу і больш хуткае раз-
ла жэн не дзі ця чых кос так у параўнанні з кос т ка мі 
да рос лых, ёсць ас на ван не мер ка ваць не даў лік дзі ця-
чых па ха ван няў.

Сярод рэшткаў дарослых індывідаў 81 шкілет 
быў вызначаны як мужчынскі, 53 – як жаночыя, пол 

120 індывідаў не быў вызначаны з прычыны вельмі 
дрэннай захаванасці шкілетаў. Няг ледзя чы на ўяўную 
пе ра ва гу ко ль кас ці муж чын с кіх рэш т каў над жа но-
чы мі, весці гаворку аб па ру шэн ні су ад но сін по лу  
ў дас ле да ва най гру пе не да водзіц ца, па ко ль кі вя до-
ма, што жа но чыя шкілеты за хоў ва юц ца горш у па-
раў нан ні з муж чын с кі мі. Уліч ва ю чы знач ную ко ль-
касць па ха ва ных, выз на чэн не по лу якіх з’яў ля ла ся 
не маг чы мым, наў рад ці мож на вес ці гаворку аб па-
ру шэн ні су ад но сін по лу ў дас ле да ва най гру пе.

Для па ле а дэ маг ра фіч на га аналізу ака за лі ся пры-
дат ны мі 225 шкілетаў. На падставе атрыманых ха-25 шкілетаў. На падставе атрыманых ха-5 шкілетаў. На падставе атрыманых ха-На падставе атрыманых ха-
рактарыстык узроставага размеркавання смя рот на-
сці была складзена табліца дажыцця (гл. табліцу). 
Важным параметрам табліцы дажыцця з’яўляецца 
чаканая працягласць жыцця (Ех). У шэрагу Ех най-
больш важным паказчыкам з’яўляецца значэнне 
Е0 – сярэдняя чаканая працягласць жыцця пры на-
раджэнні, якое непасрэдна адлюстроўвае ся рэд-
нюю агу ль ную пра цяг ласць жыц ця на се ль ніц т ва.  
У дас ле да ва най гру пе сярэдняя ча ка ная пра цяг ласць 
жыц ця пры на рад жэн ні скла ла 33,5 гады, ад нак, 
улічваючы не дас тат ко вую рэп рэ зэн та тыў насць дзі-
ця чай час т кі дас ле да ва най вы бар кі, за рэ гіс т ра ва ны 
па каз чык мо жа іс тот на ад роз ні вац ца ад рэ а ль на га.

Табліца дажыцця насельніцтва Коматава канца XV – XVIII ст.

Узрост Dx dx lx qx Lx Tx Ex

Усе дарослыя і дзеці

0–6 30,5 13,6 100,0 0,136 559,3 3347,8 33,5
7–14 15,5 6,9 86,4 0,080 664,0 2788,4 32,3

15–19 6,0 2,7 79,6 0,034 391,1 2124,4 26,7
20–29 43,5 19,3 76,9 0,251 672,2 1733,3 22,5
30–39 30,5 13,6 57,6 0,236 507,8 1061,1 18,4
40–49 24,0 10,7 44,0 0,242 386,7 553,3 12,6

50+ 75,0 33,3 33,3 1,000 166,7 166,7 5,0
Усяго: 225,0 100,0 – – – – –

Мужчыны

20–29 13,5 19,9 100,0 0,199 900,7 2317,6 23,2
30–39 15,1 22,2 80,1 0,277 690,4 1416,9 17,7
40–49 9,7 14,3 57,9 0,246 508,1 726,5 12,5

50+ 29,7 43,7 43,7 1,000 218,4 218,4 5,0
Усяго: 68,0 100,0 – – – – –

Жанчыны

20–29 20,0 45,5 100,0 0,455 772,7 1852,3 18,5
30–39 5,0 11,4 54,5 0,208 488,6 1079,5 19,8
40–49 2,5 5,7 43,2 0,132 403,4 590,9 13,7

50+ 16,5 37,5 37,5 1,000 187,5 187,5 5,0
Усяго: 44,0 100,0 – – – – –
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Ю. В. Юркавец, В. А. Емя ль ян чык. Вынікі ар хе а ла гіч на га і ан т ра па ла гіч на га вывучэння матэрыялаў...  

У выпадку не даў лі ку дзіцячых рэш т каў у па ле а-
дэ маг ра фіі з мэтай пры цяг нен ня да ных для па раў-
на ль на га ана лі зу вы ка рыс тоў ва ец ца такі па каз чык, 
як ся рэд няя ча ка ная пра цяг ласць жыц ця дарослых 
без улі ку дзі ця чай смя рот нас ці (E20). Для даследа-Для даследа-
ванай групы насельніцтва сярэдняя чаканая праця-
гласць жыцця дарослых склала 22,5 гады. Сэнс па-ады. Сэнс па-ды. Сэнс па-ы. Сэнс па-. Сэнс па-
раметра E20 у наступным: індывіды, якія дасягнулі 
ўзросту 20-ці гадоў, у сярэднім маглі разлічваць 
пражыць яшчэ 22,5 гады, гэ та значыць, што сярэд-
няя працягласць жыцця дарослых (без уліку дзі ця-
чай смяротнасці) складала 41,1 года. Чаканая пра цяг-
ласць жыцця дарослых у даследаванай групе вель- 
мі блізкая ана ла гіч на му па каз чы ку, ат ры ма на му па 
вяс ко ва му насельніцтву Бе ла ру сі XVIII–XIX стст.  
(22,7 гады) [6, с. 297]. У хра на ла гіч на бліз кіх гру-
пах га рад с ко га на се ль ніц т ва По лац ка і Гор Вя лі кіх 
XVII–XVIII стст. гэ ты па каз чык не ка ль кі ні жэй 
(19,1 і 21,0 год ад па вед на) [7, с. 253].

Працэнт да жы ва ю чых да фі на ль най уз рос та вай 
ка гор ты (d50+) у ко ма таў с кай гру пе скла дае 33,3%, 
што ве ль мі блізка ана ла гіч на му паказчыку ў се ль- 
 с ка га на се ль ніц т ва Бе ла ру сі XVIII–XIX стст. (35,6%). 
У дас ле да ва ных намі гру пах га рад с ко га на сельні-
цтва По лац ка і Гор Вялікіх гэ ты паказчык знач на  
ні жэй шы і складае ад па вед на 13,0 і 11,1%.

Для на се ль ніц т ва Коматава былі за рэ гіс т ра ва ны 
між па ла вые адрозненні ся рэд няй чаканай пра цяг-
лас ці жыц ця. У мужчын сярэдняя чаканая пра-
цягласць жыцця (E20) складае 23,2 гады, у той час як  
у жанчын гэты паказчык меншы амаль на пяць гадоў 
і складае 18,5 год. Ніжэйшая працягласць жыцця 
жанчын у параўнанні з мужчынамі была характэрна 
для многіх папуляцый мінулага. Ад роз нен ні паміж 
муж чы на мі і жан чы на мі выяўляюцца так са ма ў роз-
най узроставай струк ту ры смя рот нас ці. У мужчын 
пік смя рот нас ці пры ходзіц ца на старэйшую ўзрос-

та вую ка гор ту (50+) пры не ка ль кі павышанай смя-
рот нас ці маладых муж чын ва ўзрос та вым ін тэр ва ле 
20–40 гадоў. У жан чын мак сі ма ль ны пік смя рот-
нас ці пры ходзіц ца на ўзрост 20–30 гадоў. Блізкая 
карціна ўзроставага размеркавання смяротнасці ся-
род мужчын і жанчын была характэрна для вяско-
вага насельніцтва Беларусі XVIII–XIX стст. [5, 6],  
а таксама для насельніцтва Літвы XVII–XVIII стст. 
[7, с. 127–129].

Верагоднасць смер ці (qx) выяўляе сту пень ры зы-
кі смер ці на працягу выз на ча на га ўзроставага ін тэр-
ва лу для кож на га ін ды ві да ў дадзенай па пу ля цыі. Ва 
ўзрос та вай ка тэ го рыі 20–30 га доў жан чы ны маюць 
больш высокую ў па раў нан ні з муж чы на мі ве ра год-
насць смер ці; пас ля 30 гадоў гэтыя су ад но сі ны змя-
ня юц ца, ве ра год насць смерці ў жан чын за хоў ва ец ца 
не ка ль кі па ні жа най у па раў нан ні з муж чы на мі аж 
да ста рас ці. Факт па вы ша най смяротнасці ў ма ла-
дых жан чын тлу ма чыц ца вы со кай ры зы кай смерці, 
звязанай з дзе та на рад жэн нем, абу моў ле най ан ты-
са ні тар ны мі ўмо ва мі ў пе ры яд родаў і пас ля ро да- 
 вы перыяд.

У цэлым па каз чы кі смяротнасці ў дас ле да ва-
най гру пе на се ль ніц т ва Ко ма та ва з’яў ля юц ца ты-
повымі для се ль с ка га на се ль ніц т ва Бе ла ру сі гэ-
тага пе ры я ду.

Заключэнне. Та кім чынам, шкі лет ныя ма тэ ры я-
лы, вы яў ле ныя пад час ар хе а ла гіч ных рас ко пак мо- 
 гі ль ні ка Ко ма та ва-5-ГЭС, прад с таў ле ны рэшткамі не  
менш за 302 ча ла ве кі, ся род якіх 48 дзя цей і 254 да-
рос лых. За рэ гіс т ра ва ны па вы ша ны ўзро вень смя-
рот нас ці ў дас ле да ва най групе на се ль ніц т ва ў цэлым 
з’яў ля ец ца ты по вым для се ль с ка га на се ль ніц т ва 
Белару сі гэтага пе ры я ду. Па вы ша ная смя рот насць 
мала дых жан чын, звя за ная з дзе та на рад жэн нем, так-
са ма з’яўлялася звы чай най з’явай ў ча ла ве чых па пу-
ляцыях мі ну ла га.
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Резюме

Ю. В. Юркавец, В. А. Еме ль янчик

Итоги ар хе о лог и чес ко го и ан т ро по лог и чес ко го изу чен ия ма тер иа лов  
пог ре бений па мят н и ка Ко мо то во-5-ГЭС

В статье представлены ре зу ль та ты антропологического и археологического исследования материалов грунто-статье представлены ре зу ль та ты антропологического и археологического исследования материалов грунто-представлены ре зу ль та ты антропологического и археологического исследования материалов грунто-ре зу ль та ты антропологического и археологического исследования материалов грунто-антропологического и археологического исследования материалов грунто-сследования материалов грунто-материалов грунто-
вого кладбища около д. Коматово Гродненского района Гродненской области. На основании вещевого инвентаря 
пог ре бен ия датированы концом XV – XVIII в. Скелетные материалы, выявленные во время археологических рас-датированы концом XV – XVIII в. Скелетные материалы, выявленные во время археологических рас-
копок, представлены останками не менее 302 человек, среди которых 48 детей и 254 взрослых. Зарегистрированные 
по ка за тели смертности в исследованной группе населения в целом являются типичными для сельского населения 
Беларуси этого периода.

Summary

J. Jurkavetc, V. Emeljanchik

The results of archaeological and anthropological investigations  
of materials of Komotovo-5-GES

In article results of anthropological and archaeological research of materials of a cemetery nearby v. Komatovo of the Grodno 
district are presented. On the basis of ware stock burials are dated back the end 15th–18th centuries. The materials revealed dur-
ing archeological excavations, are presented by remains not less than 302 persons, among which 48 children and 254 adults. 
The registered level of mortality rate in the investigated group of the population as a whole are typical for rural population  
of Belarus of this period.
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