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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Апісанне і мэты вучэбна-метадычнага комплексу 

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) па дысцыпліне 

«Тэксталогія» створаны ў адпаведнасці з патрабаваннямі Палажэння аб 

вучэбна-метадычным комплексе і электронным вучэбна-метадычным комплексе 

па вучэбнай дысцыпліне, зацверджанага загадам рэктара БДУ ад 23.05.2018 г. № 

321-ОД для спецыяльнасцей 1-21 05 01 – беларуская філалогія (па напрамках) 

1-21 05 02 – руская філалогія (па напрамках).               

Мэта ЭУМК – дапамагчы студэнтам у вывучэнні дысцыпліны 

«Тэксталогія», сфарміраваць ў іх навуковае, тэарэтычна абгрунтаванае ўяўленне 

аб гісторыі і тэорыі тэксталогіі, падрыхтаваць да набыцця практычнага вопыту 

падрыхтоўкі збораў твораў пісьменнікаў-класікаў да выдання. 

Асноўныя задачы вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія»:           

– даць уяўленне пра тэксталогію як адну з дапаможных галін 

літаратуразнаўства, пра гісторыю яе развіцця, тэарэтычныя прынцыпы;          

– дапамагчы студэнтам авалодать прыѐмамі працы з даведачным апаратам 

выдання, навучыць іх вызначаць асноўны тэкст, карыстацца варыянтамі, 

звесткамі пра гісторыю напісання твора;        

– паказаць, як больш эфектыўна скарыстаць веды па тэксталогіі падчас 

падрыхтоўкі самастойных навуковых прац;            

– сфармаваць у студэнтаў разуменне спецыфікі тэксталагічнай працы;          

– садзейнічаць павышэнню агульнай філалагічнай кампетэнцыі.   

У выніку вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія» студэнт павінен ведаць:        

– месца, ролю і значэнне тэксталогіі ў тэорыі літаратуры;         

– гісторыю ўзнікнення і развіцця тэксталогіі;         

– прынцыпы падрыхтоўкі выданняў класічных твораў;         

– праблемы выдавецкай практыкі;            

– метады і прыѐмы вывучэнння мастацкіх тэкстаў з мэтай выдання іх у          

зборы твораў.   

Студэнт павінен умець:  

– на практыцы карыстацца крытэрыямі ацэнкі асноўнага тэксту мастацкага 

твора і яго варыянтаў, прынцыпамі атрыбуцыі і датыроўкі выданняў і 

публікацый;   

– прафесійна ацэньваць навуковы ўзровень тэксталагічнай падрыхтоўкі 

тэксту, правільнасць выбару яго асноўнай крыніцы, абгрунтаванасць і 

неабходнасць паправак і дапаўненняў, паўнату і навуковую дакладнасць 

каментарыяў;   

– разбірацца ў сучасных прыѐмах, метадах, праблемах выдавецкай 

падрыхтоўкі тэкстолагамі твораў пісьменнікаў-класікаў, у правілах, прыѐмах і 

прынцыпах устанаўлення асноўнага тэксту, узнаўленні гісторыі яго напісання, 

публікацый, перапрацовак;    
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Студэнт павінен валодаць:        

– глыбокімі ведамі літаратурнага працэсу;        

– магчымасцямі літаратурнага аналізу;        

– літаратуразнаўчай тэрміналогіяй.               

 

Структура вучэбна-метадычнага комплексу 

 

Змест раздзелаў ЭВМК адпавядае стандартам вышэйшай філалагічнай 

адукацыі і структураваны адпаведна патрабаванням да такога тыпу выданняў.  

ЭВМК складаецца з чатырох раздзелаў: тэарэтычнага, практычнага, 

кантролю ведаў, дапаможнага. 

У тэарэтычным раздзеле размешчаны матэрыялы для тэарэтычнага 

вывучэння тэксталогіі ў аб’ѐме, які ўстаноўлены вучэбным планам і праграмай 

для спецыяльнасцей 1-21 05 01 – беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 02 

– руская філалогія (па напрамках). У аснову тэарэтычнага раздзела пакладзены 

матэрыялы вучэбна-метадычнага дапаможніка «Тэксталогія і яе дапаможныя 

навукі» (Мінск: БДУ, 2015), які быў падрыхтаваны выкладчыкамі кафедры 

тэорыі літаратуры спецыяльна для студэнтаў-філолагаў. 

У практычным раздзеле размешчаны матэрыялы для правядзення 

практычных заняткаў у адпаведнасці з вучэбным планам і праграмай для 

спецыяльнасцей 1-21 05 01 – беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 02 – 

руская філалогія (па напрамках). Яны уключаюць у сябе шэраг пытанняў і 

заданняў для падрыхтоўкі, а таксама неабходную літаратуру. 

Раздзел кантролю ведаў змяшчае матэрыялы бягучага кантролю ведаў і 

атэстацыі студэнтаў: тэмы, пытанні і літаратуру для КСР у аб’еме 4 гадзін, 

прадугледжаных вучэбнай праграмай, а таксама спіс пытанняў да 

экзамену/заліку. 

Дапаможны раздзел уключае ў сябе спіс рэкамендаванай літаратуры па 

дысцыпліне, а таксама тэрміналагічны слоўнік, у якім раскрыты 

літаратурна-тэкстазнаўчы сэнс асноўных тэрмінаў, неабходных для лепшага 

засваення дысцыпліны. 

 

Рэкамендацыі па арганізацыі працы з ЭВМК 

 

Праца з ЭВМК прадугледжвае абавязковае азнаямленне з тэарэтычнымі 

матэрыяламі, адказ на пытанні і выкананне заданняў практычных заняткаў, 

самастойную падрыхтоўку па тэмах КСР, выкарыстанне рэкамендаванай 

літаратуры і тэрміналагічнага слоўніка для лепшага засваення дысцыпліны. 
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1. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

1.1 Прадмет тэксталогіі 

 

Пісьменнік працуе з разлікам на тое, што з яго творамі пазнаѐмяцца 

чытачы. Яны сочаць за развіццѐм падзей, суперажываюць персанажам, 

атрымліваюць задавальненне, дазнаюцца пра нешта новае. Літаратуразнаўцаў 

жа мастацкі твор цікавіць яшчэ і тым, як ѐн напісаны, як дасягаецца эстэтычнае 

ўздзеянне створанага пісьменнікам на чытачоў. Таму яны не толькі 

прачытваюць творы, але і аналізуюць іх, вывучаюць тканіну мастацкага тэксту. 

Менавіта тэкст твора дае падставу разабрацца ў яго мастацкіх вартасцях, 

вызначыць яго якасць. Але для даследчыкаў мастацкага тэксту немалаважна 

мець справу не толькі з тым, што пісьменнік аднойчы надрукаваў, аддаў 

чытачам, што прайшло праз рукі выдаў цоў, рэдактараў, але і з тым, як пісаўся 

той ці іншы твор, якія існуюць яго варыянты, як выглядаў ѐн першапачаткова ў 

рукапісе. Цяпер пісьменнікі ўжо пішуць не толькі ад рукі, але і з дапамогай 

камп’ютара, але ўсѐ роўна тэкст, які непасрэдна створаны аўтарам, называецца 

рукапісам. На шляху да чытача рукапіс можа пэўным чынам змяняцца. Сам 

пісьменнік дарабляе яго, уносіць праўкі, шліфуе, выпраўляе рознага роду агрэхі, 

памылкі. Свае асаблівасці могуць мець часопісны варыянт твора, потым – 

кніжны, а далей – яго перавыданні. Калі даследчык прасочыць усе этапы 

стварэння мастацкага тэксту, ѐн будзе мець уяўленне пра гісторыю яго 

ўзнікнення і жыцця ў літаратуры, пра майстэрства пісьменніка, яго стыль, пра 

псіхалогію творчасці і пра многае іншае. Вось чаму літаратуразнаўцы павінны 

праводзіць вялікую тэксталагічную працу. У ѐй акрэсліліся свае прыѐмы, 

прынцыпы, выпрацаваліся і пэўныя правілы, якімі неабходна кіравацца. Так 

узнікла спачатку дапаможная, а потым самастойная галіна літаратуразнаўства – 

тэксталогія.  

У шырокім сэнсе тэксталогія (ад лац. texus – тка ні на, сувязь і грэч. logos – 

слова) – навука, галоўнай мэтай якой з’яўля ецца даследаванне гісторыі 

напісання і друкавання літа ра турных тво раў. Але ѐсць і другое азначэнне гэтага 

тэрміна, якое  звязана з  канкрэтнай задачай – падрыхтоўкай да выдання збораў 

твораў пісьменнікаў. Да таго, як тэксталогія стала самастойнай навукай, існавала 

паняцце «крытыка тэксту», якое і цяпер часам ужываецца як сінонім да слова 

«тэксталогія».  

Навуковае выданне літаратурнай спадчыны, заснаванае на глы бокім 

усебаковым вывучэнні тэкстаў, – адна з галоўных задач тэкста логіі. Займаюцца 

падрыхтоўкай і выданнем збораў твораў наву коўцы-тэкстолагі. Пры 

акадэмічных навуковых установах, універсітэцкіх цэнтрах розных краін існуюць 

спецыяльныя навуковыя пад раз дзя ленні – аддзелы тэксталогіі, дзе працуюць 

навукоўцы, занятыя выключна справай вывучэння мастацкіх твораў з мэтай іх 

выдання ў зборах твораў. Але тэкстолагамі бываюць і спецыялісты, якія 

працуюць у вышэйшых навучальных установах, выдавецтвах, прыватныя асобы. 
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Так, цяпер у Беларусі ажыццяўляецца грандыѐзны праект – ствараецца Збор 

твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 т. (гл. Малюнак 1). І ажыццяўляецца ѐн на 

грамадскіх пачатках не ў нейкай навуковай установе, а ўніверсітэцкімі 

выкладчыкамі – найперш філолагамі БДУ, а таксама некаторых іншых ВНУ 

нашай дзяржавы.  

 
Малюнак 1. Том са Збору твораў У. Караткевіча ў 25 тамах. 

 

Тэксталогія пэўны час лічылася дапаможнай галіной літаратуразнаўства. 

Але з часам яна стала самастойнай навукай і, у сваю чаргу, скарыстоўвае, убірае 

ў сябе веды шэрагу іншых навук, такіх як храналогія, біяграфістыка, 

бібліяграфія, крыніцазнаўства, архі вазнаўства, музеязнаўства, палеаграфія. Яна 

цесна звязана з гісторыяй і тэорыяй літаратуры, гісторыяй і тэорыяй 

літаратурнай кры ты кі, гісторыяй і метадалогіяй літаратуразнаўства, з іншымі 

гума нітарнымі дысцыплінамі (мовазнаўства, гісторыя, філасофія, псіха логія, 

эстэтыка). Крыніцазнаўчай базай тэксталогіі служаць фальклорныя і 

літаратурна-мастацкія творы, а таксама дакументальныя матэрыялы – мемуары, 

дзѐннікі, лісты, інтэрв’ю…  

У навуковы ўжытак тэрмін «тэксталогія» ўвѐў у канцы 1920-х гг. 

Б. В. Тамашэўскі (гл. Малюнак 2), які бачыў задачу тэкстолага ў тым, каб 

«выразна распавесці, якім спосабам атрымліваецца той тэкст, які мы чытаем, 

адкрываючы кнігу пісьменніка, не ім выдадзеную». Тэксталогія разглядае тэкст 

зыходзячы з гісторыі стварэння мастацкага твора і яго жыцця ў слове. У выніку 

даследавання тэкстолаг прапануе навукова вывераную аргументацыю пры 

аднаўленні сапраўднага тэксту, які належыць пяру пэўнага пісьменніка.  
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Малюнак 2. Барыс Віктаравіч Тамашэўскі (1890 – 1957). 

 

У працах С. А. Венгерава, Н. К. Піксанава, П. Н. Беркава, С. А. Рэйсера, Б. Я. 

Бухштаба, B. C. Нячаевай, Д. С. Ліхачова, Я. І. Прохарава, А. Л. Грышуніна і 

іншых тэксталогія распрацоўваецца як літаратуразнаўчая навука, вызначаны яе 

паняційна-тэрміналагічны апарат, сфармуляваны спрэчныя пытанні, звязаныя з 

падрыхтоўкай выданняў розных тыпаў, рэканструкцыяй тэксту,  яго рознымі 

аспектамі: транскрыпцыя, пунктуацыя, версіфікацыйнае чляненне, разбіўка на 

абзацы, іншамоўныя ўкрапленні (нетранслітэрыраваныя элементы) і г. д. 

Заўважым, што, акрамя арыгінальных мастацкіх тэкстаў, прадметам увагі 

тэкстолагаў могуць стаць таксама фальклор, старажытная літаратура, мастацкі 

пераклад, літаратура новага часу, тэксталагічнае вывучэнне якіх мае пэўныя 

асаблівасці. 

 

1.2 Гісторыя тэксталогіі 

 

1.2.1 Ад Антычнасці да нашага часу 

 

Асобныя спробы аналізу і каментавання мастацкіх тэкста рабіліся яшчэ ў 

Антычнасці. Тэарэтычныя высновы антычных часоў выяўляюцца ў мастацкіх 

творах – тэорыя літаратуры ўкраплялася тады ў паэтычныя трактаты, п’есы. 

Пэўныя прынцыпы аналізу мастац кіх твораў вызначылі Платон, Арыстоцель, 

Гарацый.  

Вынаходніцтва друкарскага станка і першыя спробы друкавання кніг 

спарадзілі шырокае распаўсюджанне духоў най літаратуры. Пераклады Бібліі, 

богаслужэбнай літаратуры садзей ні чалі развіццю «біблейскай крытыкі», якой 

займаліся спачатку заходнееўрапейскія багасловы Цэльс, Парфірый, Арыген, а 

пазней, у ХVІІ–ХІХ стст., філосафы Б. Спіноза, І. С. Землер, Г. В. Гегель, 

Д. Ф. Штраус і інш. Навуковы аналіз кніг Бібліі ў Сярэднявеччы атрымаў 

шырокае распаўсюджанне па ўсѐй Еўропе.  

Заснавальнікі еўрапейскай тэксталогіі Новага часу Р. Бентлі (гл. Малюнак 

3), Р. Порсан, І. Рэйске, Г. Герман шмат зрабілі для пашырэння практыкі 
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навуковага аналізу выдання тэкстаў свецкага зместу, у тым ліку антычных 

аўтараў.  

 
Малюнак 3. Рычард Бентлі (1662 – 1742). 

 

У ХІХ ст. нямецкія гісторыкі І. Бекер, Л. Ранке, К. Лахман заклалі асновы 

тэксталагічнай навукі. К. Лахман (гл. Малюнак 4) першым стаў скарыстоўваць 

філалагічную крытыку тэксту пры вывучэнні старадаўніх літаратурных 

помнікаў. Ён распрацаваў «тэорыю падобных памылак», якая дазваляла 

вызначаць паходжанне рукапісаў. Нямецкая тэксталагічная школа звязана з 

імѐнамі М. Брайнса і В. Шэрэра, якія ўвялі тэксталагічныя прынцыпы ў 

даследаванне літаратуры Новага часу. У Францыі заснавальнікам тэксталагічнай 

школы стаў Г. Ларсан. 

 
Малюнак 4. Карл Конрад Фрыдрых Вільгельм Лахман (1793–1851). 

 

Тэксталогія ў Расіі пачалася яшчэ з вывучэння рукапіснай літаратуры, 

звязанага са спробамі сістэматызацыі розных варыянтаў старадаўніх духоўных 

помнікаў, апісаннем летапісаў. Руская тэксталагічная навука (яе зараджэнне і 

развіццѐ) бярэ свой пачатак ад заснавання ў Пецярбургу ў 1724 г. Акадэміі навук. 

Стварэнне  асветніцкіх збораў твораў у рускай выдавецкай практыцы пачалося 

ў XVIII ст. Важнае значэнне для развіцця расійскага кнігавыдання мела тэорыя 
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«трох штыляў» М. В. Ламаносава. У ѐй ужо ўтрымліваліся пэўныя тыпалагічныя 

характарыстыкі выданняў асветніцкага тыпу, некаторыя прынцыпы іх 

рэдагавання, каментавання і тэксталагічнай падрыхтоўкі. Рэформы Пятра І 

садзейнічалі далейшаму развіццю навукі і культуры ў Расіі, пашырэнню 

мастацкай творчасці. Першыя выданні збораў твораў і выбраных твораў пачаліся 

ў ХІХ ст. Выдавецкая справа ў Расіі ў сярэдзіне XIX ст. развівалася ўжо вельмі 

інтэнсіўна.  

Меркаванні М. А. Палявога і В. Р. Бялінскага ў абгрунтаванні гістарычнага 

погляду на літаратурную спадчыну таксама пэўным чынам датычацца і 

тэксталогіі. Параўнальна-гістарычны метад А. М. Весялоўскага дазволіў 

удасканаліць вывучэнне тэкстаў і іх варыянтаў (гл. Малюнак 5).  

 
Малюнак 5. Аляксандр Мікалаевіч Весялоўскі (1838–1906). 

 

Шырокае распаўсюджанне збору і выдання фальклорных твораў пачалося ў 

сярэдзіне XIX ст. і звязана з дзейнасцю А. М. Афанасьева, П. М. Рыбнікава, 

П. І. Якушкіна. Збор твораў А. С. Пу шкіна, распачаты П. В. Анненкавым, быў 

першай спробай выдання пісьменніцкай спадчыны паводле навукова 

абгрунтаваных прынцыпаў. Першы акадэмічны збор твораў аказаўся ўдалым. 

Гэта было выданне творчай спадчыны Г. Р. Дзяржавіна, па ўзору якога рабіліся і 

ўсе наступныя выданні, ажыццѐўленыя да рэвалюцыі.  

Тэксталогія савецкага часу развівала назапашаны ў дарэвалюцыйнай Расіі 

вопыт падрыхтоўкі мастацкіх тэкстаў паводле навуковых прынцыпаў. 

Тэксталагічная дзейнасць Наркампроса, Акадэміі навук СССР, Інстытута 

сусветнай літаратуры, цэнтральных савецкіх выдавецтваў садзейнічала 

шырокаму развіццю выдавецкай справы. Патрабаванні да выпуску класічных 

тэкстаў у савецкіх выдавецтвах паступова ўніфікоўваліся, абагульняліся, 

падмацоўваліся тэарэтычна. Вопыт выпуску выданняў класічных твораў не 

прападаў марна, ѐн стаў сістэматычна асэнсоўвацца вучонымі. Неацэнны ўклад у 

тэксталагічную навуку Б. В. Тамашэўскага, Ю. М. Тынянава, Г. Г. Шпета, 

Р. В. Вінакура, С. М. Бондзі, М. К. Гудзія садзейнічаў распрацоўцы адзіных 

правіл падрыхтоўкі збораў твораў. Кнігі выдавецтва «Асаdemiа» (серыі 

«Библиотека поэта», «Литературные памятники», «Звенья», «Литературный 
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архив») рыхтаваліся ўжо з улікам тэарэтычных распрацовак. Дзякуючы гэтаму 

пабачыў свет Поўны збор твораў Л. М. Талстога ў 90 т. (гл. Малюнак 6), быў 

задуманы і амаль поўнасцю выдадзены Поўны збор твораў А. С. Пушкіна 

(выйшла 16 тамоў з запланаваных 18-ці). 

 
Малюнак 6. Том з Поўнага збору твораў Л. М. Талстога ў 90 тамах. 

 

Утварэнне сектара тэксталогіі ў Інстытуце сусветнай літаратуры імя 

Максіма Горкага Акадэміі навук СССР дазволіла не толькі пашырыць практыку 

навуковай падрыхоўкі выданняў, але і актывізаваць тэарэтычную працу ў сферы 

тэксталогіі, заснаваную на вопыце практычнай працы як саміх супрацоўнікаў 

сектара, так і ўсѐй выдавецкай дзейнасці ў СССР. У выніку былі падрыхтаваны і 

выдадзены зборнікі «Вопросы текстологии», «Основы текстологии», манаграфія 

Д. С. Ліхачова (гл. Малюнак 7) «Текстология» – сведчанне ўвагі да тэксталогіі як 

навукі, выпрацоўкі яе прынцыпаў, разгляду праблемных пытанняў.  

 
Малюнак 7. Дзмітрый Сяргеевіч Ліхачоў (1906–1999). 

 

Двухсотпяцідзесяцігадовая гісторыя рускіх выданняў твораў 

пісьменнікаў-класікаў можа быць зведзена да чатырох прынцыпова розных 

перыядаў. Першы – «асветніцкі» – працягваўся з 1751 г. да канца 1810-х гг. 

Другі, у ходзе якога паўсталі і пачалі развівацца навуковыя і 
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навукова-папулярныя выданні, доўжыўся з 1820-х гг. да канца XIX ст. Тады ж 

паўсталі і пачалі афармляцца ў сістэму прыѐмы і метады 

эдыцыйна-тэксталагічнай падрыхтоўкі і выпуску акадэмічных шматтомнікаў. 

Трэці – з канца XIX ст. да сярэдзіны 90-х гг. XX ст. – перыяд росквіту 

тэксталагічнай практыкі і тэорыі. У ходзе яго канчаткова сфарміраваліся 

прыкметы і характарыстыкі збораў твораў усіх сучасных тыпаў, навуковая 

метадалогія і методыка іх эдыцыйнай і тэксталагічнай падрыхтоўкі, склаліся і 

сталі распрацоўвацца асноўныя параметры і прынцыпы падрыхтоўкі 

энцыклапедый жыцця і творчасці пісьменнікаў. У савецкі час натуральны ход 

фарміравання і развіцця як самой літаратуры, так і выдання літаратурнай 

спадчыны, методыкі і прынцыпаў тэксталагічнай пад рыхтоўкі быў запаволены 

як аб’ектыўнымі, так і суб’ектыўнымі прычынамі.  

Чацвѐрты перыяд развіцця эдыцыйнай дзейнасці пачаўся ў апошняе 

дзесяцігоддзе XX ст. і працягваецца ў нашы дні. Асноўная яго адметная рыса – 

тэндэнцыя да ўзмацнення працэсаў інтэграцыі, выкліканая як з’яўленнем 

электроннага пісьменства, так і аб’ектыўным ростам патрэбы ў выданнях, якія 

змяшчаюць гісторыка-культурную ацэнку, характарыстыку творчасці 

пісьменнікаў- класікаў, гэта значыць такую, у якой ідэалагічны, палітычны 

аспект перастае быць першарадным, займае адпаведнае месца ў шэрагу іншых. 

Інтэграцыйны аспект, верагодна, з максімальнай паўнатой павінен будзе 

праявіцца ў полісерыйнасці выданняў, якая дазволіць пабудаваць на яе аснове 

разгорнутую электронную версію, здольную адлюстраваць ва ўсѐй паўнаце 

гісторыка-культурную ацэнку спадчыны аўтара. 

Сучаснае акадэмічнае, навуковае выданне ў Расіі працягваецца, тэкстолагі 

займаюцца падрыхтоўкай да выхаду ў свет твораў класікаў і вернутых у 

літаратуру аўтараў. А. І. Герцэн, І. С. Тургенеў, Ф. М. Дастаеўскі, А. П. Чэхаў, А. 

А. Блок, Максім Горкі, С. А. Ясенін – пісьменнікі-класікі, да творчасці якіх пасля 

захаплення масавай літаратурай зноў вяртаюцца выдаўцы. Тэксталагічная 

дзейнасць расійскіх выдавецтваў, у тым ліку прыватных, паказвае: высокі 

ўзровень падрыхтоўкі мастацкай спадчыны ў многіх з іх не страчаны. У якасці 

прыкладу можна прывесці пяцітомнік рускага пісьменнікаэмігранта Гайто 

Газданава (гл. Малюнак 8), выдадзены фірмай «Эліс Лак» у 2009 г., у якім тэксты 

аўтара пададзены ў суправаджэнні каментарыяў, успамінаў пра яго, крытычных 

водгукаў, неабходнага даведачнага апарату.  
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Малюнак 8. Том 4 са Збору твораў Гайто Газданава. 

 

Выдавецтва «Эліс Лак» створана ў 1992 г. За час свайго існавання яно 

выпусціла поўныя зборы твораў паэтаў сярэбранага веку – М. Цвятаевай, 

Г. Ахматавай, С. Чорнага, М. Валошына; энцыклапедычныя слоўнікі – антычны 

«Апалон», «Мастацтва Усходу», «Славянская міфалогія» (гл. Малюнак 9).  

 
Малюнак 9. Энцыклапедычны слоўнік «Славянская міфалогія» выдавецтва «Эліс Лак». 

 

Асаблівае месца ў яго выдавецкай дзейнасці займаюць кнігі, звязаныя з 

духоўнай спадчынай рускай культуры. Працягваюць сваю працу тэкстолагі 

Інстытута сусветнай літаратуры імя Максіма Горкага Расійскай акадэміі навук 

(ІСЛІ РАН). 

 

1.2.2 З гісторыі беларускай тэксталогіі 

 

Пэўныя тэксталагічныя прыѐмы скарыстоўваў у сваѐй выдавецкай 

дзейнасці яшчэ Францыск Скарына (ХV ст.). Зразумела, ѐн не мог абысціся без 

глыбокага аналізу Бібліі. У яго перакладзе даюцца пэўныя тлумачэнні асобных 

эпізодаў, каментарыі да біблейскіх тэкстаў. Выкарыстанне вопыту Скарыны 

бачыцца і ў выдавецкай дзейнасці Сымона Буднага, складальнікаў летапісных 

зводаў, Статута Вялікага Княства Літоўскага. Гэты вопыт не аказаўся марным, 
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не быў страчаны, нягледзячы на змрочную паласу ў гісторыі беларускай 

культуры, калі нацыянальнае друкаванае слова на доўгія гады аказалася пад 

забаронай. Вопыт працы беларускіх першадрукароў быў узбагачаны і пашыраны 

ў дзейнасці выдавецкага таварыства «Загляне сонца і ў наша аконца» (пачатак 

ХХ ст.). Вокладка аднаго з выданняў – на малюнку 10. 

 
Малюнак 10. Першы нумар альманаха «Маладая Беларусь», выпушчаны выдавецтвам 

«Загляне сонца і ў наша аконца» у 1912 г. 
 

Тое нямногае, што было надрукавана ў царскай Расіі на беларускай мове, 

давала імпульс для з’яўлення новай беларускай літаратуры. Яе аналіз, ацэнка, 

вытлумачэнне яшчэ толькі пачыналіся. З прац Р. Падбярэзскага, У. Сыракомлі, 

А. Пыпіна, А. Кіркора, П. Уладзімірава, Е. Раманава пачалося прафесійнае 

вывучэнне творчасці беларускіх пісьменнікаў, асвятленне гісторыі яе развіцця. 

Яны аказалі неацэнную дапамогу тым, хто распачынаў тэксталагічную працу ў 

Беларусі. Тэксталагічная падрыхтоўка ці не ўпершыню спатрэбілася выдаўцам 

падпісной серыі «Беларускія песняры» ў шасці кнігах, у якую ўключаліся творы 

Ф. Багушэвіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, пераклад «Пана Тадэвуша» 

А. Міцкевіча і інш.  

У Беларусі савецкага часу выданню літаратурнай спадчыны была таксама 

нададзена пэўная ўвага. Яшчэ ў 1918 г. Беларускі нацыянальны камісарыят 

(Белнацкам) прыняў рашэнне выдаць зборы твораў Янкі Купалы ў 4 т. і Якуба 

Коласа ў 2 т., але грамадзянская вайна перашкодзіла гэтаму. Праца па захаванні і 

папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры распачалася ў літаратурнай 

камісіі Інстытута беларускай культуры – многае было зроблена на працягу 1922–

1928 гг. Першыя крокі беларускай тэксталогіі звязаны з дзейнасцю вядомых 

вучоных І. Замоціна, Я. Барычэўскага (гл. Малюнкі 11, 12), А. Вазнясенскага, 

якія надалі належную ўвагу распрацоўцы тэарэтычных асноў тэксталогіі.  
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11.         12.  

Малюнак 11. Іван Іванавіч Замоцін (1873–1942). 

Малюнак 12. Яўген Іванавіч Барычэўскі (1883–1934). 
 

Пад рэдакцыяй І. Замоціна ў 1927–1928 гг. было падрыхтавана першае 

навуковае выданне літаратурнай спадчыны – «Творы» М. Багдановіча ў 2 т. 

Актыўны ўдзел у працы над ім прымалі Я. Барычэўскі, А. Вазнясенскі і 

В. Мачульскі. І. Замоцін падрыхтаваў таксама зборнік Алеся Гаруна «Матчын 

дар», «Творы» Цѐткі (Алаізы Пашкевіч), «Творы» Паўлюка Труса. Але змрочная 

паласа рэпрэсій, якая не абмінула і Беларусь, нанесла вялікую шкоду тэксталогіі. 

Трэці том «Твораў» М. Багдановіча, куды, у прыватнасці, уключалася яго 

перапіска, так і не выйшаў з друку. Самі ж выдатныя беларускія навукоўцы, у 

тым ліку і тыя, якія распрацоўвалі пытанні тэксталогіі (І. Замоцін, В. Мачульскі, 

А. Вазнясенскі і інш.), былі рэпрэсаваны, многія з іх загінулі.  

У пасляваенны час тэксталагічная праца пачала аднаўляцца. Наспела 

патрэба ў стварэнні асобнага падраздзялення, якое займалася б выключна 

тэксталагічнай падрыхтоўкай выданняў. Спачатку ў Інстытуце літаратуры 

Акадэміі навук БССР быў арганізаваны сектар рукапісаў і выданняў (1954), 

пазней – сектар дакастрычніцкай літаратуры і тэксталогіі (1960). У іх 

тэксталагічная праца была найперш нацэлена на выданне твораў класікаў. Была 

ажыццѐўлена першая спроба выдання навукова каментаванага збору твораў − ім 

стаў шасцітомнік Янкі Купалы, які выйшаў у 1951–1954 гг. У 1950-я гг. 

тэкстолагі Інстытута літаратуры здзейснілі таксама выданні твораў Змітрака 

Бядулі ў 4 т. (1951–1953), Кузьмы Чорнага ў 6 т. (1954–1955). У 1960-я гг. 

пабачылі свет выданні спадчыны Янкі Купалы ў 6 т. (1961–1964), Якуба Коласа ў 

12 т. (1961–1964), М. Багдановіча ў 2 т. (1968), творы Ф. Багушэвіча ў адным 

томе (1967).  

Тэкстолагі Інстытута літаратуры звярнуліся да новых тыпаў выданняў, 

падрыхтавалі тэматычныя зборнікі выбранага, дзе былі надрукаваны сабраныя 

імі тэксты: «Беларускія пісьменнікі другой палавіны ХІХ ст.» (1956), 

«Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры» (1959) (гл. Малюнак 13), 

«Прадмовы і пасляслоўі» Францыска Скарыны, «Творы» Цѐткі (1976), 

«Выбраныя творы» Ядвігіна Ш. (1979), «Творы» Каруся Каганца (1980) і інш.  
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Малюнак 13. Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры, выдадзеная ў 1956 г. 

 

У Інстытуце літаратуры была ўпершыню нададзена ўвага і тэарэтычнай 

распрацоўцы пытанняў тэксталогіі. На падставе ўласнага вопыту падрыхтоўкі 

выданняў літаратурнай спадчыны, асабліва з улі кам новых падыходаў да 

выдання збораў твораў, у 1970-я гг. беларускія тэкстолагі пачалі абагульняць 

вынікі сваіх практычных рашэнняў, тэарэтычна асэнсоўваць зробленае. 

Удакладняліся методыкі аналізу тэкстаў, узбагачаўся і паглыбляўся змест 

каментарыяў, было вырашана ўключаць у зборы твораў летапісы жыцця і  твор 

часці.  

Значныя дасягненні ў коласазнаўстве, купалазнаўстве і багдановіча 

знаўстве, выяўленне невядомых раней тэкстаў класікаў сталі падставай для 

новага звароту тэкстолагаў да спадчыны класікаў. Выданне збораў твораў Янкі 

Купалы ў 7 т. (1972–1976), Якуба Коласа ў 14 т. (1972–1978) стала новай 

прыступкай у выданні навукова каментаваных збораў твораў класікаў. У тыя ж 

гады было падрыхтавана выданне спадчыны Кузьмы Чорнага ў 8 т. (1972–1975), 

«Выбраных твораў» Максіма Гарэцкага ў 2 т. (1973) (гл. Малюнак 14).  

 
Малюнак 14. Выбраныя творы Максіма Гарэцкага ў 2-х тамах, выдадзеныя ў 1973 г.. 

 

Спробай беларускіх тэкстолагаў пашырыць межы сваѐй працы стаў зварот 

да помнікаў вуснай народнай творчасці. Выданне фальклорнай спадчыны на 

падставе тэксталагічнага аналізу дазволіла ўзняць яе вывучэнне на новую 

вышыню. Тэкстолагі распрацавалі прынцыпы падрыхтоўкі фальклору, заняліся 
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яго сістэматызацыяй. У выніку з’явілася падрыхтаваная імі серыя «Беларуская 

народная творчасць» (гл. Малюнак 15), у якой выдадзена каля 50 асобных тамоў 

неацэнных скарбаў беларускай народнай вусна-паэтычнай творчасці.  

 
Малюнак 15. Том з серыі «Беларуская народная творчасць». 

 

У 1979 г. у Інстытуце літаратуры было створана самастойнае 

падраздзяленне, якое поўнасцю засяродзілася на падрыхтоўцы літаратурнай 

спадчыны. Сектар (пазней перайменаваны ў аддзел) выданняў і тэксталогіі існуе 

і цяпер. Яго супрацоўнікамі былі падрыхтаваны і выдадзены зборы твораў І. 

Мележа ў 10 т. (1979–1985), М. Лынькова ў 8 т. (1981–1985), М. Гарэцкага ў 4 т. 

(1984–1986), П. Пестрака ў 5 т. (1984–1986), Змітрака Бядулі ў 5 т., А. Макаѐнка ў 

5 т., П. Броўкі ў 9 т. З дапамогай выдавецтва «Мастацкая літаратура» і 

супрацоўнікаў вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі выдадзены таксама 

аднатомнікі твораў У. Галубка, В. Дуніна-Марцінкевіча, С. Палуяна, Я. 

Нѐманскага, М. Нікановіча, Б. Мікуліча, Г. Леўчы ка, В. Каратынскага, Я. Дылы, 

У. Хадыкі, Х. Шынклера, М. Грамыкі і інш. У склад тэксталагічных груп, якія 

тады працавалі ў сектары, уваходзілі спрактыкаваныя тэкстолагі М. Мушынскі 

(гл. Малюнак 16), А. Атаева, В. Грышкевіч, К. Піліповіч, Э. Золава, А. Харкевіч, 

Р. Гульман, В. Дэконская, Т. Строева, У. Ларчанка, а пазней Т. Голуб, Л. 

Хрышчановіч, М. Кенька, Т. Дасаева, А. Верабей, Г. Рэут, Л. Мазанік. Трэба 

сказаць, што ўсе яны, за рэдкім выключэннем, – выпускнікі філалагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.  
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Малюнак 16. Міхась Іосіфавіч Мушынскі (1931–2018). 

 

Пасля распаду Савецкага Саюза, вызвалення ад ідэалагічнага ўціску КПСС 

стварыліся новыя ўмовы для развіцця навукі і культуры, з’явілася магчымасць 

выдаваць зборы твораў класікаў нацыянальных літаратур без купюр. Узніклі 

спрыяльныя ўмовы і для больш грунтоўнага, глыбокага вывучэння і асэнсавання 

мастацкіх твораў. У Інстытуце літаратуры быў пакладзены пачатак выданню 

першых у Беларусі поўных збораў твораў класікаў − М. Багдановіча ў 3 т. (1992–

1995), Янкі Купалы ў 9 т., 10 кн. (1995–2003). Паводле новых падыходаў да 

выдання класікі рыхтавалася і новае выданне Збору твораў Якуба Коласа ў 20 т. 

(2003–2013). Выдадзены зборы твораў М. Танка ў 13 т. і І. Шамякіна ў 23 т. 

Падчас гэтай працы як ніколі пашырылася супрацоўніцтва тэкстолагаў 

Інстытута літаратуры з навукоўцамі вышэйшых навучальных устаноў, 

архівістамі, музейнымі работнікамі.  

Беларускія тэкстолагі назапасілі значны вопыт падрыхтоўкі літаратурнай 

спадчыны. Супрацоўнікі аддзела тэксталогіі НАН Беларусі выдалі некалькі кніг, 

у якіх разглядаюцца праблемы тэксталогіі, асэнсоўваецца набыты вопыт. Сярод 

іх кнігі Т. С. Голуб «У творчай майстэрні мастака: Тэксталогія твораў 

М. Гарэцкага» (2002), Р. І. Гульман «Тэксталогія твораў Янкі Купалы» (1971), 

Э. А. Золавай «Тэксталогія – мая прафесія» (2006), М. І. Мушынскага «Ад 

задумы да здзяйснення: Творчая гісторыя “Новай зямлі” і “Сымона-музыкі”» 

(1965) і «Тэксталогія твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа» (2007) (гл. Малюнкі 

17−19).  
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17.   18.    19.  
 

Малюнкі 17–19. Працы М. І. Мушынскага. 

 

Асобнымі выданнямі выйшлі першапачаткова ўключаныя ў зборы твораў, 

але істотна дапоўненыя летапісы жыцця і творчасці Якуба Коласа, М. Гарэцкага, 

М. Лынькова. У зборніку «Пытанні тэксталогіі беларускай літаратуры» (1980) 

змешчаны артыкулы, прысвечаныя вынікам тэксталагічнай працы над асобнымі 

творамі. Пошукі аўтараў ананімных паэм XIX ст. увасоблены ў кнігах Генадзя 

Кісялѐва (гл. Малюнак 20) «Загадка беларускай “Энеіды”» (1971), «Пошукі імя» 

(1978) і інш. (гл. Малюнкі 21−23)  

 
Малюнак 20. Генадзь Васільевіч Кісялѐў (1931–2008). 

 

21.   22.   23.  
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Малюнкі 21–23. Працы Г. В. Кісялѐва. 
 

У 1989 г. у Кіеве быў выдадзены зборнік артыкулаў «Питання текстології», 

падрыхтаваны сумесна навукоўцамі-тэкстолагамі з Інстытутаў літаратуры 

Беларусі і Украіны.  

Вопытам падрыхтоўкі збораў твораў тэкстолагі нязменна дзеляцца ў сваіх 

публікацыях у навуковых і літаратурных выданнях, у выступленнях на такіх 

традыцыйных канферэнцыях, як «Купалаўскія чытанні», «Каласавіны», 

«Гарэцкія чытанні», «Узвышаўскія чытанні», на навуковых форумах, што 

ладзяцца ў вышэйшых навучальных установах краіны.  

Тэкстолагі з Цэнтра беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 

плѐнна працуюць над выданнем класікаў беларускай літаратуры. Нядаўна 

выйшаў Збор твораў І. Навуменкі ў 10 т. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» 

ідзе выданне падрыхтаванай акадэмічнымі тэкстолагамі ўнікальнай шматтомнай 

серыі – «Залатая калекцыя беларускай літаратуры» (гл. Малюнак 24). З’явілася 

ўжо 18 тамоў гэтай серыі, куды ў храналагічным парадку ўвайшлі творы 

беларускай літаратуры з ХІ ст. па 30-я гг. ХХ ст.  

Зборы твораў, падрыхтаваныя на падставе сучаснай тэксталагічнай тэорыі, 

рыхтуюцца цяпер і па-за межамі аддзела тэксталогіі НАН Беларусі, прычым 

выходзяць яны як у дзяржаўных, так і ў прыватных выдавецтвах (і не толькі 

беларускіх).  

 
Малюнак 24. Кніга з серыі «Залатая калекцыя беларускай літаратуры». 

 

Звыш пяцідзесяці кніг выбраных твораў беларускіх пісьменнікаў выйшла ў 

серыі «Беларускі кнігазбор» прыватнага выдавецтва «Кнігазбор» (гл. Малюнкі 

25, 26).  
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25.   26.  
Малюнкі 25, 26. Кнігі з серыі «Беларускі кнігазбор». 

 

Выданне надзвычай карыснай краязнаўчай серыі «Беларусь літаратурная» 

(гл. Малюнак 27) ажыццяўляе дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура». 

Выдадзена ўжо каля двух дзясяткаў тамоў, кожны з якіх укладзены 

непрафесійным тэкстолагам, нярэдка звычайным краязнаўцам, і змяшчае 

літаратурна-мастацкую спадчыну асобнага раѐна. Як правіла, гэтыя тамы 

прысвячаюцца тым раѐнам, дзе праходзяць Дні беларускага пісьменства.  

 
Малюнак 27. Кніга з серыі «Беларусь літаратурная». 

 

Серыю кніг «Класічнае ўніверсітэцкае выданне» выпускае Выдавецкі цэнтр 

БДУ. Выйшла ўжо каля дзесяці тамоў Збору твораў У. Караткевіча ў 25 т. Ён 

выходзіць пад грыфам філалагічнага факультэта БДУ (тут узнікла яго ідэя) і 

робіцца на грамадскіх пачатках (упершыню ў нашай выдавецкай практыцы) 

намаганнямі вучоных розных навучальных устаноў. Таксама на грамадскіх 

пачатках Саюз беларускіх пісьменнікаў у расійскім выдавецтве «Время» 

выпускае Поўны збор твораў В. Быкава ў 14 т. Як адзна чана ў прадмове да 

выдання, у аснову гэтага збору твораў пакладзены не жанрава-храналагічны, а 

жанрава-ідэйны прынцып. Рэдкалегія ўлічыла задуму самога аўтара, які меў 

намер сам выдаць свой 8-томны збор твораў. Таму ў першым томе былі 

змешчаны не раннія творы пісьменніка, а напісанае ім у апошнія гады жыцця. 
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Ніл Гілевіч надрукаваў, мабыць, першы ў Беларусі аўтарскі збор твораў у 23 т., 

падрыхтаваны ім самім і выдадзены за ўласныя сродкі (гл. Малюнак 28).  

 
Малюнак 28. Том са Збора твораў Ніла Гілевіча ў 18 тамах. 

 

Выданне мае свае асаблівасці. У прадмове аўтар тлумачыць, што «гэта 

хутчэй Выбранае, а не Збор. За межамі выдання застаецца ўсѐ, што не адпавядае 

маім сѐнняшнім эстэтычным крытэрыям, і, натуральна, тое, што звычайна 

становіцца даступным для чытачоў пад рубрыкай “Спадчына”». 

 

1.3 Праблема выбару асноўнага тэксту 

 

Першая праблема, якая паўстае перад тэкстолагамі, што бяруцца за выданне 

літаратурнай спадчыны, – які тэкст выбраць для ўключэння ў Збор твораў або 

Выбранае? Пры жыцці пісьменнік неаднаразова перавыдае свае творы, уносячы 

ў іх кожны раз пэўныя змены. Акрамя таго, у распараджэнні тэкстолагаў могуць 

быць першапачатковы аўтарскі тэкст (рукапіс) (гл. Малюнак 29), яго варыянты з 

праўкамі, зробленымі самім пісьменнікам, часопісны варыянт, карэктуры. 

Галоўная задача тэкстолагаў – устанаўленне асноўнага тэксту твора – прадмет 

доўгіх спрэчак, дыскусій, сутыкнення розных меркаванняў. Які тэкст 

прызнаваць у якасці асноўнага (кананічнага, аўтэнтычнага), уключыць у збор 

твораў? Каб вызначыцца з гэтым, тэкстолагу трэба грунтоўна вывучыць творчую 

гісторыю тэксту мастацкага твора, прасачыць усе этапы яго стварэння, улічыць 

усе прыжыццѐвыя публікацыі, знайсці розначытанні. Для абгрунтаванай 

інтэрпрэтацыі асноўнага тэксту неабходны таксама знаѐмства з біяграфіяй 

пісьменніка, вывучэнне заканамернасцей яго мастацкага мыслення, асаблівасцей 

індывідуальнага творчага стылю, што знаходзіць адлюстраванне ў гісторыі 

тэксту. Вельмі важнае гісторыка-літаратурнае значэнне мае першапачатковы 

тэкст (першая рэдакцыя). Але тэкстолаг павінен прасачыць і далейшую работу 

аўтара над творам пасля стварэння яго першай рэдакцыі. 
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Малюнак 29. Урывак з паэмы «Новая зямля». Аўтограф Якуба Коласа. 

 

Тэкстолагі карыстаюцца шэрагам спецыяльных тэрмінаў. 

Тэрмін «тэкст» звязаны з самой асновай працы над аналізам твора. Ён мае 

розныя вытлумачэнні ў літаратуразнаўстве, мовазнаўстве, эстэтыцы, філасофіі. 

Для тэкстолага гэта найперш мастацкі твор, надрукаваны або запісаны ручкай, 

алоўкам ці з дапамогай тэхнічных сродкаў (камп’ютар, дыктафон, 

відэамагнітафон). Тэрмін «тэкст» разумеецца як толькі напісанае аўтарам – без 

каментарыяў, дадаткаў, прадмовы, ілюстрацый.  

Тэкст, з якім мае справу тэкстолаг, можа ў розных навуковых працах 

называцца сапраўдным, канчатковым, дэфінітыўным, стабільным, дакладным, 

кананічным, аўтэнтычным, асноўным. Найбольш часта ўжываюцца азначэнні 

«асноўны» і «кананічны». Тэрмін мае сінонімы – помнік (літаратурны), твор. 

Крыніцай тэксту можа быць любы яго адбітак. Да крыніц тэксту адносяць любы 

дакументальна пацверджаны тэкст, які адлюстроўвае той ці іншы этап працы 

аўтара над творам. Крыніцы могуць быць рукапісныя, друкаваныя і вусныя.  

Рукапіс – гэта першапачатковы тэкст, які выявіўся ў словах, 

матэрыялізаваўся аўтарам пасля таго, як быў ім вынашаны, абдуманы, прызнаны 

прыдатным для занатавання. Пад рукапісам разумеецца тэкст, які неабавязкова 

напісаны аўтарам ад рукі: ѐн можа быць надрукаваны на машынцы, камп’ютары, 

надыктаваны і запісаны на відэа, дыктафоне і г. д. Першапачатковы тэкст можа 

захоўваць сляды дапрацоўкі, шліфоўкі, аўтарэдагавання. Да рукапісаў адносяцца 

аўтографы (чарнавікі, белавікі), накіды, планы, спісы, выдавецкія арыгіналы.  

Аўтограф – тэкст, які створаны аўтарам уласнаручна; ѐн павінен быць 

напісаны рукой аўтара, надрукаваны ім на машынцы, камп’ютары і пры гэтым 

падпісаны ім.  

Чарнавік – аўтограф, які адлюстроўвае працэс работы аўтара над тэкстам 

(гл. Малюнак 30). 

Белавік (белавы аўтограф) – рукапіс, які аўтар канчаткова завяршыў і аддае 

ў друк.  
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Малюнак 30. Старонка з чарнавіка Л. М. Талстога, пачатак рамана «Вайна і мір». 

 

Выдавецкі арыгінал – белавы аўтограф пасля рэдактарскай дапрацоўкі ў 

выдавецтве (часопісе), узгоднены з аўтарам.  

Рэдакцыя – перапрацаваны аўтарскі тэкст, які значна адрозніваецца па 

змесце ад першапачатковага. У рэдакцыі могуць быць значна зменены мастацкая 

задума, кампазіцыя, уведзены ці зняты главы, эпізоды, раздзелы.  

Варыянт – тэкст, які адрозніваецца ад абранага ў якасці асноўнага. 

Звычайна ўяўляе сабой вынік аўтарскай працы над тэкстам, дапрацоўку яго. 

Копія – дакладнае рукапіснае ці машынапіснае ўзнаўленне тэксту з яго 

аўтографа. Аўтарызаваная копія – копія, якую падпісаў аўтар.  

Спіс – копія з копіі.  

Розначытанні – змены, якія ўзніклі ў выніку правак асобных слоў, сказаў, 

граматычных форм, знакаў прыпынку.  

Скажэнні – варыянты і розначытанні, якія ўзніклі пасля ўмяшання ў 

аўтарскі тэкст (у тым ліку рэдактара або цэнзара) паміма волі аўтара. 

Карэктура – тэкст, які друкуецца ў выдавецтве пасля працы з рэдактарам і 

карэктарскай зверкі. Карэктура даецца на вычытку аўтару і рэдактару, у яе 

могуць быць унесены змены, часам вельмі значныя. У тыя часы, калі тэкст 

набіраўся ў друкарні на лінатыпе, карэктура дазваляла выправіць памылкі, якія 

былі зроблены лінатыпістам. Тады карэктура зноў чыталася карэктарамі.  

Часопісны варыянт – твор, надрукаваны ў часопісе яшчэ да выдання ў 

кнізе. Звычайна скарочаны ці некалькі зменены (гл. Малюнак 31).  
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Малюнак 31. Часопісны варыянт аповесці Макса Шчура «Газетчык». 

 

У распараджэнні тэкстолагаў могуць аказацца некаторыя тэксты, якія 

адлюстроўваюць працэс работы аўтара над творам. Гэта накіды, фрагменты, 

устаўкі, запісныя кніжкі, планы. Тэкстолагі павінны дасканала абследаваць хатні 

архіў пісьменіка, правесці росшукі ў дзяржаўных архівах, разабрацца ў 

матэрыялах, якія захоўваюцца ў архіўных зборах музеяў, і не толькі 

літаратурных. Трэба адзначыць, што зборы твораў Максіма Багдановіча, Янкі 

Купалы, Якуба Коласа ствараліся ў сумеснай працы з архівістамі, навуковымі 

супрацоўнікамі музеяў гэтых пісьменнікаў, а таксама Музея гісторыі беларускай 

літаратуры, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва і інш.  

Паняцці «чарнавік» і «белавік», «машынапіс», «часопісны варыянт», 

«карэктура» звязаны з рознымі ўвасабленнямі першапачатковага тэксту, якія 

відазменены аўтарам або самастойна пры дапрацоўцы арыгінала і падрыхтоўцы 

яго да друку, або ў час працы з рэдактарам. Звычайна рэдагаванне ў часопісах і 

выдавецтвах не носіць характару ўмяшання ў тэкст без узгаднення з аўтарам. 

Белавік робіцца аўтарам пасля канчатковай дапрацоўкі рукапісу, прызначаецца 

для здачы ў друк. У тым выпадку, калі белавік напісаны ад рукі, ѐн мае на мэце 

друкаванне яго машынным спосабам. У такім выпадку той, хто робіць 

машынапісную копію белавіка (сам аўтар ці хто яшчэ), можа дапусціць пэўныя 

памылкі, унесці асобныя змены. Таму зверка машынапіснай і рукапіснай копій 

белавіка бывае неабходнай.  

Аўтарскія перапрацоўкі тэксту маюць пэўныя прычыны. Яны часта 

бываюць звязаны са зменамі літаратурнай, светапогляднай, маральнай пазіцыі 

аўтара. Вельмі часта перапрацоўкі выкліканы тым, што пісьменнік творча вырас 

і яго не задавальняе раней напісанае. Многія пісьменнікі дапрацоўваюць, 

перарабляюць свае творы, паколькі на новым этапе творчасці выразна 

ўсведамляюць: надрукаваны некалі твор мае пэўныя недахопы, бачыцца як 

вучнѐўскі, недасканалы. Але могуць быць перапрацоўкі і на ранняй стадыі 

працы над творам. Яны робяцца дзеля яго паляпшэння, шліфоўкі. Такія праўкі 

могуць праявіцца яшчэ ў розных варыянтах рукапісу, пазней – у карэктурах. 
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Часам аўтар, патрабавальны да сябе, можа не палепшыць, а, наадварот, 

пагоршыць свой твор. Выпадкі пазнейшага псавання тэксту як вынік аўтарскай 

перапрацоўкі – з’ява досыць частая. Таму не трэба думаць, што пазнейшыя 

дапрацоўкі заўсѐды ідуць на карысць твору. Так, вывучыўшы розначытанні 

некаторых твораў Льва Талстога, Алесь Адамовіч прыйшоў да высновы, што 

раннія варыянты ў славутага пісьменніка выглядаюць па-мастацку больш 

дасканалымі, чым канчатковыя.  

Але ўсѐ ж значна больш шкоды прыносіць псаванне тэксту як вынік 

свядомага ўмяшання збоку. Яно назіраецца ў тэкстах, якія сталі вынікам 

некампетэнтнага рэдагавання і ўмяшання цэнзараў. Рэдагаванне само па сабе – 

неабходны складнік выдавецкага працэсу. Рэдактар прачытвае мастацкі твор з 

мэтай выявіць пэўныя агрэхі, недапрацоўкі, недагляды. Часам аўтар не заўважае 

за сабой пэўных хібаў, і тады рэдактар можа зрабіць яму добрую паслугу. У 

рэдакцыях часопісаў і газет, выдавецтвах на пасады рэдактараў часцей за ўсѐ 

запрашаюць тых, хто мае ўласны літаратурны вопыт, спрактыкаваных, творчых 

людзей. Праўда, часам рэдактары-пісьменнікі, якія ўжо валодаюць сваім 

творчым стылем, могуць правіць зыходзячы з уласнага мастацкага вопыту, 

перарабляюць твор «на свой капыл». Трэба сказаць, што рэдактары павінны 

ўзгадняць свае праўкі з аўтарам, і той можа не пагадзіцца з імі, давесці сваѐ 

бачанне тэксту або прыйсці да пэўнага кампрамісу ці забраць рукапіс з 

выдавецтва, каб прапанаваць яго для друку ў іншым месцы або дапрацаваць яго.  

У часы існавання Расійскай імперыі і СССР у творчы працэс нярэдка 

ўмешвалася цэнзура (у СССР дзяржаўная цэнзарская ўстанова называлася 

Галоўліт). Аўтару афіцыйна загадвалася ўносіць у яго тэксты пэўныя змены 

зыходзячы з тых ці іншых ідэалагічных меркаванняў (гл. Малюнак 32). Савецкія 

цэнзары сачылі за тым, каб аўтар не дапускаў крытычнага стаўлення да палітыкі 

камуністычнай партыі, не рабіў ідэалагічных адхіленняў. Гэта, у прыватнасці, 

можна ўбачыць у выданнях асобных твораў В. Быкава. Нядаўна аповесці 

«Сотнікаў» і «Мѐртвым не баліць» выйшлі ў серыі «Без цэнзуры» ў тым 

выглядзе, у якім іх хацеў бачыць надрукаванымі сам аўтар. У тэкстах мясціны, 

выкрасленыя або дапісаныя рэдактарам/цэнзарам, пэўным чынам выдзелены 

(курсівам або зацямненнем). У выдавецкіх пасляслоўях, падрабязных 

каментарыях тлумачыцца гісторыя напісання і няпростага друкавання гэтых 

твораў. Чытач, такім чынам, мае перад сабой, па сутнасці, рукапіс, белавік твора, 

у якім праявілася аўтарская воля. Дарэчы, у быкаўскім рукапісе аповесць 

«Сотнікаў» мела іншую назву – «Ліквідацыя». Так яна друкуецца цяпер.  
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Малюнак 32. Цэнзура рускапісу драматычнага абразка Максіма Гарэцкага «Памінкі». 

 

Трэба сказаць, што цэнзура не ѐсць спараджэнне толькі таталітарнага тыпу 

ўлады. У любой дзяржаве пісьменнік не можа ў сваіх творах дапускаць праяў 

расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці. Ён павінен прытрымлівацца як 

дзяржаўных законаў, так і няпі саных маральных прынцыпаў. Таму ўплыў 

рэдактуры і цэнзуры на часопісны ці кніжны тэкст таксама можа мець станоўчы 

характар, звязвацца з роллю пісьменніка ў грамадстве.  

У творчым працэсе пісьменніка мае месца і такая з’ява, як аўтацэнзура. 

Часам, яшчэ працуючы над творам, пісьменнік, ведаючы, што нейкія яго думкі, 

меркаванні, апісанні не прапусціць цэнзура, свядома пазбягае пісаць так, як яму 

хочацца, сам сябе абмяжоўвае. Слядоў такой аўтацэнзуры тэкстолагі, як правіла, 

выявіць не могуць, але пра яе можна знайсці звесткі ў выказваннях аўтара, яго 

нататках, лістах, дзѐнніках. Аўтацэнзуру адсочваюць таксама пры параўнанні 

тэкстаў перавыданняў, калі сам аўтар робіць праўкі, кіруючыся кан’юнктурнымі 

меркаваннямі, ідэйна-палітычнымі зменамі ў грамадстве.  

Змены вымушае ўносіць час, розныя грамадскія ўмовы. Так, ва ўмовах 

вайны патрыятычная прапаганда была накіравана на барацьбу з ворагам, а ѐн 

быў прадстаўніком канкрэтнай нацыі, і на гэта звярталася ўвага. Пасля Вялікай 

Айчыннай вайны пісьменнікі часам свядома ішлі на змены ў сваіх творах, каб 

пафас барацьбы супраць фашызму не звязваўся з распальваннем нацыянальнай 

варожасці. Так, Канстанцін Сіманаў у час вайны напісаў верш «Убей немца», у 

якім заклікаў: «Так убей же немца, чтоб он, а не ты на земле лежал». Але пасля 

вайны гэты верш друкаваўся пад назвай «Убей его» або па першаму радку – 

«Если дорог тебе твой дом», а слова «немец» у ім было заменена на «фашист». 

Змены сацыяльных умоў, уплыў часу праявіліся тады, калі савецкімі 

аўтарамі ствараліся новыя рэдакцыі твораў 1930–1950-х гг. пры іх перавыданні 

пасля панавання культу асобы. З твораў выкрэслівалася тое, што было звязана са 

Сталіным, Берыяй, Яжовым і інш., а дадавалася тое, што было выкраслена 

даваеннымі рэдактарамі/ цэнзарамі (гл. Малюнкі 33, 34).  
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33.  34.  

Малюнкі 33, 34. Адноўленая аповесць Васіля Быкава «Ліквідацыя», якая ў савецкі час 

друкавалася з купюрамі пад назвай «Сотнікаў». 

 

Бывае, што ўжо напісаны твор аўтар не друкуе, бо надыйшлі не спрыяльныя 

часы для яго публікацыі. Так абышоўся Уладзімір Караткевіч са сваѐй аповесцю 

«У снягах драмае вясна», напісанай у пасля культаўскія часы. Ён скончыў яе 

якраз тады, калі пра культ асобы ў СССР стараліся забыцца, і зразумеў, што да 

друку гэты твор не прымуць. На шчасце, ѐн не знішчыў аповесць: яна была 

знойдзена сястрой пісьменніка і перададзена ў выдавецтва «Юнацтва», дзе і 

была ўпершыню надрукавана.  

Выбар тэкстаў для выкарыстання ў зборы твораў звязаны яшчэ з адным 

найважнейшым прынцыпам навуковай крытыкі тэксту ў сучаснай тэксталогіі. 

Гэта прынцып аўтарскай апошняй волі. Пакуль пісьменнік не завяршыў свой 

творчы шлях, ѐн можа колькі заўгодна відазмяняць тэксты сваіх твораў – 

перапрацоўваць, скарачаць ці дапаўняць, паляпшаць і г. д. А тэкстолагі 

аказваюцца перад выбарам: якому з тых тэкстаў аддаць перавагу. Пытаннне не 

простае і адназначных рашэнняў не мае. Лічыцца, што апошняя аўтарская 

творчая воля праяўляецца ў тым тэксце, над якім пісьменнік апошні раз працаваў 

пры жыцці. Часцей за ўсѐ за праяўленне апошняй аўтарскай волі прымаецца 

апошняе прыжыццѐвае выданне. Але бываюць і такія выпадкі, калі яно не 

падыходзіць у якасці асноўнага тэксту. Часам тэкстолагі выяўляюць у архіве 

пісьменніка новы варыянт твора, над якім ѐн працаваў, але ці не завяршыў, ці не 

аддаў у друк. Тут дзейнічае непарушны прынцып: нельга браць у якасці 

апошняга прыжыццѐвага тэксту рукапіс, не завершаны аўтарам. Яго можна 

скарыстаць толькі як варыянт. 

Тэкстолагі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 

НАН Беларусі ў час падрыхтоўкі да друку ў новых умовах збораў твораў Янкі 

Купалы і Якуба Коласа сустрэліся з выпадкамі, калі аўтараў змушалі 

відазмяняць тэксты цэнзары, рэдактары, якія прапаноўвалі іншыя варыянты. 

Таму было прынята рашэнне аднавіць па першапачатковых рукапісах тыя тэксты 

класікаў, якія аказаліся скажонымі пад чужым уплывам. 



29 

 

Іншы раз у асноўны тэкст уносяцца праўкі ў выпадку выяўлення ў апошнім 

прыжыццѐвым выданні памылак, прыўнесеных пры перадрукоўцы тымі, хто 

перадрукоўваў, і не заўважаных карэктарамі. Часам устанаўленню асноўнага 

тэксту твора дапамагае зверка з часопіснымі варыянтамі. Адрозненні часопіснай 

і кніжнай рэдакцый бываюць досыць значнымі. Прычыны іх часцей за ўсѐ ў тым, 

што ў часопіснай публікацыі ўзнікае неабходнасць скарачаць твор (асабліва 

значны па сваіх памерах), хоць іншы раз твор друкуецца і з працягам у некалькіх 

нумарах часопіса. Бывае і так, што рэдактар у часопісе і рэдактар у выдавецтве 

кожны па-свойму паправяць тэкст, і аўтар, у сваю чаргу, прыме праўкі спачатку 

аднаго, потым другога. Часопісны варыянт дазваляе аўтару ўбачыць свой 

першапачатковы тэкст «свежымі вачыма», ацаніць яго з дыстанцыі часу. Таму 

перад публікацыяй у кнізе пісьменнік можа яшчэ раз папрацаваць над тэкстам, 

дарабіць яго.  

Больш рэдкія выпадкі разыходжання з прынцыпам апошняй аўтарскай волі 

здараюцца тады, калі той ці іншы твор друкуе не сам аўтар, а перадавярае 

публікацыю каму-небудзь іншаму. Бывае, што аўтар забараняе друкаваць нешта 

з напісанага ім або гэтую забарону накладваюць спадчыннікі. У дачыненні да 

класікі такія забароны звычайна не прымаюцца пад увагу.  

Публікацыя запісных кніжак, рознага роду нататкаў, працоўных сшыткаў, 

дзѐннікаў, лістоў пісьменніка стварае асаблівыя праблемы (гл. Малюнак 35). 

Пры жыцці пісьменнік іх звычайна не публікуе. Для літаратуразнаўцаў, 

біяграфістаў, дапытлівых чытачоў яны бываюць цікавымі. Але ў выдавецкай 

практыцы назіраецца дваякі падыход да іх публікацыі. З этычных меркаванняў 

тэкстолагі часам робяць пэўныя купюры пры іх выданні.  

 
Малюнак 35. Старонкі з дзѐнніку Л. М. Талстога. 

 

Эпісталярная спадчына, вядома, можа пановаму адкрыць пісьменніка і як 

жывога чалавека, і як творцу, яна – частка яго літаратурнай творчасці. 

Публікацыя лістоў патрабуе асаблівай увагі да маральнага боку справы: у лістах, 

як нідзе, могуць выказвацца інтымныя пачуцці, не прызначаныя для старонніх. 

Тут тэкстолаг таксама павінен шанаваць памяць аўтара, патрабаванні 

нашчадкаў, родзічаў, улічваць інтарэсы адрасатаў. На публікацыю лістоў трэба 

мець дазвол тых, каму яны былі адрасаваны. 
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Часам тэкстолагам даводзіцца мець справу з тэатральнай рэдакцыяй твора, 

яго экранізацыяй, са стварэннем на падставе пэўнага твора оперы, балету. Калі 

гэта датычыць эпічных ці лірычных твораў, то ствараецца кінасцэнарый, лібрэта, 

якія разглядаюцца як самастойныя творы. Драматычныя ж творы пішуцца 

пісьменнікам спецыяльна для пастаноўкі. Але ў час працы над п’есай у тэатры 

могуць узнікнуць пэўныя праблемы, якія прыводзяць да змен у тэксце. Рэжысѐр, 

а іншы раз і акцѐры могуць унесці пэўныя змены ў рэплікі персанажаў, у сам 

змест п’есы. Калі на рэпетыцыях прысутнічае аўтар, гэтыя змены ўзгадняюцца з 

ім. Нават калі п’еса ўжо ідзе ў тэатры, у кожным новым спектаклі акцѐры могуць 

дапускаць імправізацыі. Ужываючыся ў вобраз, акцѐр адчувае, як павінен 

выказвацца яго персанаж, што арганічна для яго мовы, а што не. Драматургам 

даводзілася мець справы і з праявай тэатральнай цэнзуры: праблемы з ѐй 

паўставалі ў савецкія часы пры «здачы» п’есы ўплывовай міністэрскай камісіі. 

Усе перапрацоўкі, якія робіць аўтар ва ўмовах пастаноўкі п’есы, могуць таксама 

паўплываць на выбар асноўнага тэксту.  

Сустракаюцца тэкстолагі і з праблемай расчытвання рукапісаў 

(гл. Малюнак 36). У некаторых пісьменнікаў бывае надзвычай нечытэльны 

почырк. Каб разабрацца ў тым, што было ім першапачаткова напісана, часам 

даводзіцца ствараць адмысловы алфавіт аўтара на падставе расчытвання літар 

пры параўнанні рукапісных тэкстаў з друкаванымі, калі яны ѐсць.  

 
Малюнак 36. Рукапісная старонка з «Яўгенія Анегіна» А. С. Пушкіна. 

 

Але і гэта не заўсѐды дапамагае. І тады даводзіцца рабіць кан’ектуры. 

Дадзены тэксталагічны тэрмін абазначае рэканструкцыю тэксту, выпраўленне 

яго тэкстолагам. Пры гэтым узнікае пагроза адвольнага аднаўлення зместу твора 

на падставе індывідуальнага разумення тэкстолагам напісанага, але не 

расчытанага. Каб уводзіць у аўтарскі тэкст кан’ектуру, тэкстолаг павінен добра 

ведаць творчасць пісьменніка, адчуваць яго стыль. Бывалі выпадкі, калі 

кан’ектура пазней пацвярджалася знойдзеным рукапісам. С. Рэйсер у манаграфіі 

«Основы текстологии» апісвае выпадак, калі акадэмік Ф. Я. Корш прапанаваў 

замяніць «знать» на «гнать» у радку з пушкінскага «Доміка ў Каломне», дзе 

першапачаткова было: «У нас его недавно стали знать». З цягам часу быў 
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знойдзены рукапіс паэмы, які пацвердзіў здагадку вучонага. Кан’ектура павінна 

пазначацца рэдактарскімі дужкамі або суправаджацца тлумачэннем у дадатку.  

Да кан’ектур даводзіцца звяртацца і тады, калі тэкстолаг бачыць у тэксце 

памылкі. Гэта могуць быць памылкі друку, якія часам надаюць фразе іншы сэнс, 

апіскі. Выпраўляць іх трэба асцярожна, бо часам можа стацца, што аўтар 

спецыяльна, свядома рабіў памылку дзеля пэўнай мэты. Памылкі таксама 

тлумачацца ў каментарыях ці зносках. Гэта адносіцца і да так званых 

анахранізмаў – не заўважаных аўтарам (і рэдактарам) гістарычных 

неадпаведнасцей. Могуць быць у творы і сэнсавыя памылкі.  

Пры адсутнасці завершанага тэксту твора тэкстолагі могуць зрабіць яго 

рэканструкцыю, пайсці на кантамінацыю – злучэнне тэкстаў розных рэдакцый, 

стварэнне гіпатэтычнага тэксту. Так, Т. Голуб, аналізуючы прозу М. Гарэцкага, 

прапаноўвала на аснове нерэалізаванай задумы М. Гарэцкага скласці зборнік яго 

апавяданняў так, як хацеў, але не паспеў зрабіць ѐн сам. Якуб Колас прапаноўваў 

зрабіць фальклорную кантамінацыю – стварыць беларускі нацыянальны эпас на 

аснове чарадзейных казак, паклаўшы ў аснову казку пра Каваля-вярнідуба.  

Тэкстолагі павінны лічыцца і са зменамі ў пунктуацыі і арфаграфіі, якія 

з’яўляюцца ў выніку рэформ правапісу. Бывае і так, што вы праў ленне тэксту ў 

адпаведнасці з сучаснымі нормамі правапісу прыво дзіць да непажаданых 

скажэнняў. Асабліва прыкметнымі яны аказваюцца ў паэтычных творах – 

адбываецца парушэнне прынцыпаў рыфмікі, рытмікі.  

Рэдка, але сустракаюцца праявы аўтарскага правапісу – свядомае 

парушэнне ўстаноўленых граматычных норм. Напісаў Максім Горкі ў 

апавяданні «Чалкаш» «Море – смеялось», і так гэтая фраза і друкуецца з 

працяжнікам, якога як быццам тут і не павінна быць. У выдавецтве «Юнацтва» 

зусім слушна вырашылі не правіць загаловак аповесці У. Караткевіча «У снягах 

драмае вясна» (гл. Малюнак 37), хоць, паводле лексічных норм беларускай 

літаратурнай мовы, трэба пісаць «дрэмле».  

 
Малюнак 37. Выданне аповесці У. Караткевіча 1989 года. 

 

Савецкія часы адбіліся на мастацкай творчасці па-рознаму. Ідэалагічны 

ўціск датычыў не толькі цэнзуры, самацэнзуры, але і ўвогуле змушаў некаторых 

аўтараў пазбягаць публікавацца ў афіцыйных выданнях. Такія з’явы, як 
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самвыдат (самастойнае выданне) (гл. Малюнак 38), стварэнне самаробных кніг, 

рукапісных часопісаў, праследаваліся, некаторыя з пісьменнікаў, хто гэтым 

займаўся, сталі дысідэнтамі, былі высланы за межы СССР або зняволены. 

Тэксты такіх самаробных кніг, часопісаў, калі яны захаваліся, цяпер 

вывучаюцца, друкуюцца. Пры гэтым узнікае праблема ўстанаўлення асноўнага 

тэксту – пры наяўнасці розных варыянтаў, адсутнасці аўтарскага рукапісу.  

Падобныя праблемы ўзнікаюць і ў працэсе падрыхтоўкі да публікацыі 

аўтарскіх, бардаўскіх песень савецкіх часоў, якія распаўсюджваліся ў 

магнітафонных запісах, на самаробных грампласцінках.  

Самі спевакі відазмянялі іх тэкст у час выступленняў. Так рабілі У. Высоцкі, 

А. Галіч, Б. Акуджава. У выніку тым, хто займаўся падрыхтоўкай іх твораў да 

друку, давялося сустрэцца з праблемай вызначэння асноўнага тэксту. Некаторыя 

песні, аўтары якіх у той час не былі шырока вядомыя, «пайшлі ў народ», 

спяваліся і спяваюцца многімі выканаўцамі, узніклі іх варыянты. Такое адбылося 

з некаторымі песнямі Ю. Аляшкоўскага, А. Севернага, В. Вярбы, А. 

Дзеружынскага, Н. Гілевіча.  

 
Малюнак 38. Самвыдат. Зборнік песняў Б. Акуджавы, У. Высоцкага і інш. 1981 года. 

 

У наш век распаўсюджання мастацкіх тэкстаў у магнітафонным запісе, 

запісе на электронных носьбітах (дысках, флэшках, у памяці камп’ютара) 

таксама ўзнікаюць пэўныя аспекты захаванасці тэксту: тэкстолаг можа 

сутыкнуцца з наяўнасцю яго варыянтаў, розначытанняў, скажэнняў. Напрыклад, 

цяпер многія аўтары змяшчаюць свае творы ў інтэрнэце, не ўлічваючы тое, што 

своеасаблівыя праблемы пры капіраванні арыгінальных тэкстаў могуць іх 

сказіць. Творы пісьменнікаў, якія пайшлі з жыцця, таксама з’яўляюцца на сайтах 

Сусветнай глабальнай сеткі ў рознага роду падборках, і тут часам назіраюцца 

праявы ўмяшання ў тэкст. Так, у электронай публікацыі рамана У. Караткевіча 

«Чорны замак Альшанскі» неправамерна было паўсюдна заменена «Мінск» на 

«Менск», «чай» на «гарбата», нават уведзена слова «гарбатня» замест «чайная». 

Праблемы, якія раней не паўставалі, павінны ўлічвацца тэкстолагамі новай 

генерацыі.  
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Перш чым будзе вызначаны асноўны тэкст, патрэбна выявіць усе 

папярэднія формы яго існавання ў працэсе падрыхтоўкі твора да друку, у тым 

ліку яго часопісныя варыянты, перавыданні. Затым праводзіцца зверка ўсяго 

выяўленага, а пасля вызначэння асноўнага тэксту найбольш значныя варыянты, 

розначытанні змяшчаюцца ў акадэмічных выданнях пасля яго. 

 

 

1.4 Асаблівасці тэксталагічнай падрыхтоўкі фальклорных твораў 

 

Публікацыя фальклорных тэкстаў мае сваю адметнасць. Само паняцце 

«тэксталогія» ў дачыненні да фальклорных твораў набывае іншы сэнс. Адпадае 

праблема апошняй аўтарскай волі, устанаўленне асноўнага тэксту робіцца 

паводле адвольна вызначанага тэксту, затое прыводзяцца яго шматлікія 

варыянты. Праблема аўтарства ў фальклоры таксама своеасаблівая. У большасці 

выпадкаў устанавіць аўтара немагчыма. Фалькларысты ўжываюць і асаблівы 

тып атрыбуцыі – пашпартызацыю, дакладна пазначаючы, дзе, калі і ад каго 

запісаны той ці іншы фальклорны тэкст (гл. Малюнак 39).  

 

  
Малюнак 39. Прыклад пашпартызацыі фальклорнага тэксту ў выданні «Гульні. Забавы. 

Ігрышчы» (Мінск, 2000) з серыі БНТ. 

 

Тэкстолагам-фалькларыстам асабліва важна назапасіць варыянты: яны 

дазваляюць прасачыць, як відазмяняецца змест і форма фальклорнага тэксту, як 

ѐн апрацоўваецца, шліфуецца, удасканальваецца у працэсе шматразовага 

выкананання, пераходу ад аднаго пакалення слухачоў/чытачоў да другога.  

У цяперашні час з’явілася магчымасць адфільтраваць сапраўдныя 

фальклорныя творы ад рознага роду фальсіфікацый, містыфікацый, падробак пад 

фальклор, якія нарэдка рабіліся самімі фалькларыстамі пад уплывам часу. Гэта 

датычыць сервільных частушак, песень, казак, прыказак і прымавак пра 

камуністычную партыю, савецкі лад, Леніна і Сталіна і г. д.  

Фальсіфікацыя фальклору, стварэнне псеўдафальклору былі даволі 

распаўсюджаныя ў савецкі час. Такі выдуманы фальклор ахвотна публікавалі ў 

розных зборніках, падборках, выконвалі з эстрады. Але ў савецкія часы існаваў і 

падпольны, андэрграўдны фальклор. Яго збіраннем і публікацыяй цяпер таксама 

займаюцца фалькларысты. 
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1.5 Асаблівасці тэксталагічнай падрыхтоўкі перакладных твораў 

 

У кожнай дзяржаве выдаюцца не толькі творы ўласных аўтараў, але і 

мастацкая літаратура іншых народаў. Дзеля гэтага ствараюцца пераклады 

(гл. Малюнкі 40, 41). Без іх многім чытачам было б немагчыма пазнаѐміцца з 

творчасцю замежных пісьменнікаў. Мастацкі пераклад лічыцца своеасаблівай 

разнавіднасцю мастацкай творчасці. Перакладчык павінен яшчэ больш, чым 

тэкстолаг, заглыбіцца ў тэкст мастацкага твора, таму што яму патрэбна не толькі 

пракаментаваць яго, але і адэкватна перастварыць у новай моўнай абалонцы, 

зрабіць гэта так, каб чытач успрыняў твор іншаземнага аўтара як мага больш 

поўна, без значных страт як у змесце, так і ў форме. Перакладчык павінен 

валодаць шырокай эрудыцыяй, быць дасведчаным у гісторыі і культуры народа, 

да якога належыць аўтар арыгінала, выдатна ведаць дзве мовы, арыентавацца да 

драбніц у біяграфіі пісьменніка, яго творчасці, адчуваць яго стыль. Перакладчык 

і сам павінен быць творчым чалавекам.  

40.     41.  
Малюнкі 40, 41. Кнігі твораў, перакладзеных на беларускую мову Язэпам Семяжонам. 

 

Веданне ўсяго таго, што звязана з арыгіналам, дазволіць перакладчыку 

перш за ўсѐ прафесійна перастварыць іншамоўны тэкст, годна прадставіць яго 

чытачам сваѐй краіны. Акрамя перакладзенага тэксту, у выданні павінны быць 

прадмова, каментарыі; іх таксама звычайна робіць сам перакладчык 

(гл. Малюнкі 42–44). Але прадмову можа напісаць і хто-небудзь іншы. Часцей за 

ўсѐ яе складаннем займаецца спецыяліст па творчасці аўтара. Каментарыі да 

твора перакладчык павінен рабіць арыентуючыся на свайго чытача. Ён можа 

скарыстаць каментарыі, якія былі змешчаны ў арыгінале, але пераносіць іх у 

пераклад цалкам, без пэўных змен і ўдакладненняў, немэтазгодна. Іншая справа, 

калі сам аўтар дадае да твора пэўныя тлумачэнні.  
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42.     43.     44.   
Малюнкі 42–44. Кнігі твораў у перакладзе на беларускую мову Васіля Сѐмухі. 

 

Дрэнна, калі перакладчык абмяжоўваецца толькі тэкстам арыгінала. Часта і 

выдавецтвы не клапоцяцца пра каментаванне перакладных твораў. Так бывала 

не раз, калі рабіліся пераклады да юбілеяў замежных пісьменнікаў, рыхтаваліся 

зборнікі іх выбраных твораў, пераствораных цэлым калектывам перакладчыкаў. 

У прыватнасці, без каментарыяў неаднаразова выдаваліся па-беларуску творы 

Тараса Шаўчэнкі. Але да 200-годдзя з дня нараджэння генія ўкраінскай 

літаратуры Т. В. Кабржыцкая і В. П. Рагойша ўпершыню за апошнія 

дзесяцігоддзі падрыхтавалі поўны, навукова каментаваны, з грунтоўнай 

прадмовай збор усіх паэтычных твораў Кабзара ў перакладзе на беларускую 

мову (Т. Шаўчэнка. І мѐртвым, і жывым, і ненароджаным…: Вершы, паэмы, 

балады. – Мінск : Маст. літ., 2014). Гэта выданне можна лічыць узорным для 

аналагічных перакладных выданняў (гл. Малюнак 45).  

 
Малюнак 45. Кніга твораў Тараса Шаўчэнкі ў перакладзе на беларускую мову  

Таццяны Кабржыцкай і Вячаслава Рагойшы. 

 

Перакладчыцкая дзейнасць звязана і з праблемай аўтарства. Таму, хто 

бярэцца за пераклад, трэба ўстанавіць, хто яго аўтар, калі твор апошні раз 

друкаваўся. Калі аўтар жывы ці яшчэ не скончыўся тэрмін пасмяротнай выплаты 

ганарару яго нашчадкам, то перакладчыку трэба заключаць спецыяльны 
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выдавецкі дагавор, мець на ўвазе магчымыя непаразуменні з аўтарам ці яго 

спадчыннікамі. Яшчэ адна прыкрая рэальнасць нашых дзѐн – псеўдапераклады. 

Тым, хто хоча аператыўна данесці новы твор да чытача ў сваім перакладзе, варта 

дазнацца, ці не падробка гэта. Усталяваная практыка ў вы данні перакладных 

твораў – паведамленне, з якога арыгінала ѐн зроблены. Калі такой спасылкі няма, 

можна западозрыць, што маеш справу з махлярствам. Бывае і такое, што 

аўтарства твора прыпісва ецца некаму іншаму. Устанаўленне сапраўднага аўтара 

– той выпадак, калі перакладчык выступае ў ролі тэкстолага.  

У практыцы перакладу досыць часта выкарыстоўваліся і 

выкарыстоўваюцца падрадкоўнікі – пераклады, зробленыя знаўцам мовы без 

уліку мастацкіх асаблівасцей твора. Той, хто робіць такі літаральны (даслоўны) 

пераклад, таксама выступае ў ролі тэкстолага. Ён павінен даць перакладчыку, які 

пераўвасобіць падрадкоўнік у мастацкі твор, указанні адносна асаблівасцей 

індывідуальнага творчага стылю аўтара, рытму, рыфмоўкі, выкарыстання 

тропаў, гульні слоў і г. д. Калі ж немагчыма знайсці арыгінал ці падрадкоўнік, то 

часам іншамоўны твор вымушана ўзнаўляецца з даступнага мастацкага 

перакладу (пераклад з перакладу). У практыцы беларускіх перакладчыкаў 

даваеннай пары бытавалі пераклады сусветнай літаратуры, зробленыя 

пераважна з перакладаў на рускую мову. Робяцца яны іншы раз і цяпер. Менавіта 

так Мікола Мятліцкі пераклаў вершы кітайскіх паэтаў – скарыстаўшы 

вершаваныя пераклады на рускую мову (гл. Малюнак 46).  

 
Малюнак 46. Кніга перакладаў Міколы Мятліцкага твораў розных народаў свету. 

 

Даводзіцца тэкстолагам мець справу і з аўтаперакладам. Знаѐмячыся з ім, 

трэба ўлічваць, што аўтар аўтаперакладу можа вальней перайначваць свой тэкст, 

робячы арыентацыю на іншакраіннага чытача. Калі Максім Гарэцкі перакладаў 

свой раман «Віленскія камунары», ѐн многае змяніў у ім. Параўнанне гэтага 

перакладу з арыгіналам паказала, што гэта новая рэдакцыя твора, якую трэба – 

нароўні з напісаным па-беларуску – уключаць у Збор твораў Максіма Гарэцкага. 
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1.6 Палеаграфія, археаграфія і тэксталогія 

 

Яшчэ адной сферай вытлумачэння тэкстолагамі ўзораў пісьменства стала 

даследаванне рознага роду старадаўніх пісьмовых крыніц, найперш летапісаў 

(гл. Малюнкі 47–49). Гэтым займаецца дапаможная галіна літаратуразнаўства, 

якая таксама ўжо набыла статус навукі, – палеаграфія (ад. грэч. palaios – 

старажытны і важны і грэч. grapho – пішу). Яна вывучае гісторыю пісьма, 

заканамернасці развіцця яго графічных форм, а таксама помнікі старажытнай 

пісьменнасці з мэтай іх чытання, вызначэння аўтара, часу і месца стварэння. 

Тэрмін «палеаграфія» ўведзены ў навуковы ўжытак ў 1708 г. французскім 

манахам Жакам Манфаконам, аўтарам «Грэчаскай палеаграфіі».  

 
Малюнак 47. Старонкі з Радзівілаўскага летапісу. 

 

Палеаграфія даследуе эвалюцыю графічных форм літар, пісьмовых знакаў 

(іерогліфаў), прапорцыі іх састаўных элементаў, віды і эвалюцыю шрыфтоў, 

сістэму скарачэнняў і іх графічнае абазначэнне, матэрыялы і прылады пісьма. 

Адмысловыя галіны палеаграфіі вывучаюць графіку сістэм тайнапісу 

(крыптаграфія), арнамент і вадзя ныя знакі (філігрань), фармат, вокладкі 

рукапісаў і інш. Палеаграфія даследуе таксама пісьмовыя знакі, галоўным чынам 

літары і іх складнікі, надрадковы і раздзяляльныя знакі, прыѐмы скарочанага 

пісьма.  

48.     49.  
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Малюнкі 48, 49. Старонкі з «Жыцця Сергія Раданежскага», рукапіс 1853 года. 

 

Да задач палеаграфіі адносяць, апрача таго, расчытванне старажытных і 

сярэднявечных рукапісаў, перш за ўсѐ скарапісных (гл. Малюнак 50), якія 

выклікаюць асаблівыя цяжкасці. Палеаграфія вывучае таксама почыркі, якія 

маюць від старажытных. Калі шляхам палеаграфічнага аналізу ўдаецца 

вызначыць, што яны не з’яўляюцца старажытнымі, то такі рукапіс лічыцца 

падробкай. І ўсѐ-такі вызначэнне таго, падроб лены або сапраўдны рукапіс, не 

ѐсць задача палеаграфіі: асноў ная яе мэта – устанаўленне часу яго напісання. 

Палеаграфія падзяляецца на грэчаскую, лацінскую, славянскую, 

армянскую, грузінскую, індыйскую, арабскую, кітайскую. Славянская 

палеаграфія, у сваю чаргу, падзяляецца на глагалічную, якая вывучае помнікі, 

напісаныя глаголіцай, і кірылічную, што вывучае помнікі, напісаныя кірыліцай. 

Вылучаюць рускую, або паўночнаўсходнюю, украінскую, ці паўднѐварускую, 

беларускую, або заходнерускую, палеаграфіі (ад старажытнага наймення 

агульнай тэрыторыі рассялення ўсходніх славян – Русь). Сучасная навука ставіць 

пытанне аб стварэнні агульнай палеаграфіі, якая вывучала б заканамернасці 

пісьма ўсіх відаў, часоў і на любых матэрыялах.  

 
Малюнак 50. Прыклад скорапісу. Рукапіс 1539 года. 

 

Вывучэнне тэкстолагамі-палеографамі матэрыялаў пісьмовых помнікаў 

старажытнасці, сродкаў пісьма, спосабаў запісу тэкстаў садзейнічала з’яўленню 

адмысловых паняццяў. Вось некаторыя з іх.  

Звод (ізвод) – адзін са спісаў старадаўняга літаратурнага помніка, які 

адрозніваецца пэўнымі моўнымі асаблівасцямі.  

Архетып – матыў, сюжэт, вобраз, які паўтараецца ў розных старадаўніх 

тэкстах.  

Пратограф – старадаўні арыгінал, першапачатковы рукапіс, з якога 

рабіліся больш познія спісы таго ці іншага твора.  

Спіс (спісак) – перапісанае («спісанае») з іншай крыніцы. Спісы па месцы 

складання або па месцы адлюстраваных падзей выключна/пераважна 

падзяляюцца на разрады (першапачатковыя кіеўскія, наўгародскія, пскоўскія і 

г. д.). Спісы аднаго разраду адрозніваюцца паміж сабой не толькі ў выказваннях, 

але нават у падборы звестак, з прычыны чаго яны падзяляюцца на ізводы 
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(рэдакцыі). У вялікай колькасці летапісы захаваліся ў спісах XIV–XVIII стст. (гл. 

Малюнкі 51, 52) 

Усходнеславянскія летапісы існуюць таксама ў шматлікіх спісах. Самыя 

старажытныя – Лаўрэнцьеўскі летапіс (па імені манаха Лаўрэн ція), летапіс 

першапачатковага суздальскага ізводу, і Іпацьеўскі летапіс XIV ст. (па назве 

Іпаць еў скага манастыра), летапіс першапачатковага паўднѐвага ізводу. У іх 

аснове – яшчэ больш старажытны ізвод пачатку XII ст. Ізвод гэты, вядомы пад 

назвай «Аповесць мінулых гадоў», з’яўляецца першым Кіеўскім летапісам. 

51.   52.  

Малюнкі 51, 52. Старонкі з Хлебнікаўскага спісу Іпацьеўскага летапісу XV ст. 

 

Рукапіс сучаснай аўтарскай кнігі і рукапіс старадаўняга летапіснага тэксту 

істотна адрозніваюцца (гл. Малюнак 53). Хаця аўтары такіх тэкстаў часам 

вядомыя, але пытанне аб апошняй аўтарскай волі, устанаўленні асноўнага тэксту 

ў летапісанні не паўстае. Ёсць і шэраг іншых спецыфічных асаблівасцей 

тэксталагічнага даследавання старадаўняй літаратуры.  

Галоўныя задачы палеографаў-тэкстолагаў – устанаўленне і сістэматызацыя 

храналагічных і лакальных асаблівасцей пісьма датаваных рукапісаў для 

наступнай часавай і тэрытарыяльнай атрыбуцыі рукапісаў, якія не маюць у сваім 

тэксце ні дакладнай даты і ўказання на месца напісання, ні ўскосных звестак аб 

гэтым. Палеаграфія ў яе тэксталагічным аспекце займаецца гісторыяй пісьма, 

выпрацоўвае прыѐмы расчытвання рукапісаў, іх датавання. Асаблівасці 

даследавання старадаўніх летапісаў апісаў у сваѐй манаграфіі «Текстология» 

(першае выданне – 1962 г.) вядомы расійскі філолаг акадэмік Дзмітрый Ліхачоў.  
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Малюнак 53. Рукапіс Максіма Багдановіча 

 

Вельмі блізкія, а часам і ўзаемныя задачы вырашае таксама археаграфія (ад 

стар.-грэч. arxaios – старажытны і grapho – пішу) – дапаможная дысцыпліна, якая 

распрацоўвае тэорыю і практыку выдання пісьмовых крыніц, займаецца 

арганізацыяй працы па публікацыі крыніц, выяўленні і зборы гістарычных 

помнікаў, распрацоўкай метадаў і спосабаў публікацыі, правілаў 

навукова-крытычнага выдання крыніц. Археаграфія выкарыстоўваецца ў 

тэксталогіі, дыпламатыцы, архівазнаўстве, дакументазнаўстве. У адносінах да 

літаратурнай навукі археаграфія – дапаможная дысцыпліна. Яна мае аб’ектам 

свайго вывучэння дакументы, рукапісныя крыніцы. Археографы займаюцца 

прывядзеннем у парадак, апісаннем і публікацыяй рукапісных помнікаў. Яны 

выпрацоўваюць нормы для правядзення названых работ. Тэкстолагу таксама 

неабходна знаѐміцца з прыѐмамі апісання літаратурнай дакументацыі і яе відаў, 

правіламі іх выдання. Археаграфія дае матэрыял для вывучэння 

гісторыка-літаратурнага працэсу, сацыяльнага побыту пісьменнікаў і ўсѐй 

сукупнасці літара турнага жыцця ў пэўную эпоху. Апісанні арыентуюць 

даследчыка у рукапісным матэрыяле і дапамагаюць яму знаходзіць патрэбныя 

дакументальныя крыніцы. 

 

1.7 Атрыбуцыя 

 

Атрыбуцыяй (ад лац. attributio – прызначэнне, вызначэнне) тэкстолагі 

называюць устанаўленне аўтарства твора. Часам як сінонім ужываецца тэрмін 

«лакалізацыя».  

Не так ужо рэдка бывае неабходна вызначыць, каму належыць твор: таму, 

чый збор твораў рыхтуецца да друку, ці каму інша му. Аўтары нярэдка друкуюць 

свае творы ананімна або выкарыстоўваюць псеўданімы, крыптанімы. Гэта 

здараецца, калі пісьменнік працуе ў неспрыяльных умовах, баіцца пераследу 

ўлад. Можа быць і так, што аўтар саромеецца выдаваць свае мастацкія творы пад 

сапраўдным прозвішчам, бо лічыць іх свайго роду «адыходным промыслам». 

Так, буйны расійскі вучоны Ігар Мажэйка падпісваў свае творы ў жанры 
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фантастыкі псеўданімам Кір Булычоў і тлумачыў гэта тым, што не хацеў, каб на 

працы ведалі, што ѐн піша фантастыку (гл. Малюнак 54).  

 
Малюнак 54. Вокладка кнігі Кіра Булычова, 1978 год. 

 

Праблема ўстанаўлення аўтарства ўзнікае і тады, калі твор не быў 

надрукаваны, распаўсюджваўся ў рукапісных копіях або друкаваўся за мяжой 

пад чужым імем. Яшчэ ў старажытнасці ўзніклі сумненні ў прыналежнасці 

Гамеру паэм «Іліяда» і «Адысея». У ХІХ ст. з’явілася так званае «шэкспіраўскае 

пытанне», звязанае з недахопам звестак аб жыцці і дзейнасці Вільяма Шэкспіра. 

Існуе ўжо каля 80 прэтэндэнтаў на аўтарства яго славутых п’ес і санетаў, 

прозвішчы якіх называюць шукальнікі. Узнікаюць сумненні ў аўтарстве п’ес 

Жана-Баціста Мальера, прыгодніцкіх твораў Аляксандра Дзюма. Вяліся таксама 

дыскусіі наконт таго, ці менавіта Міхаіл Шолахаў напісаў «Ціхі Дон», ці ўсѐ ж 

нейкі іншы пісьменнік, пакуль нарэшце не былі адшуканы рукапісы рамана. У 

беларускім літаратуразнаўстве доўгі час вяліся пошукі аўтараў знакамітых 

ананімных паэм «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе» (гл. Малюнак 55). 

Сѐння пачалі ўзнікаць сумненні ў прыналежнасці «Пінскай шляхты» Вінцэнту 

Дуніну-Марцінкевічу, а верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы» – Паўлюку 

Багрыму.  

 
Малюнак 55. Вокладка выдання паэм «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе» 1953 года. 
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Шмат псеўданімаў і крыптанімаў выкарыстоўваў Максім Гарэцкі: М. Б., 

М. Г., Максім Беларус, П. Б-н, Панскі бізун, Дзед Кузьма, Кузьмянкоў… 

Некаторыя з іх раскрыты зусім нядаўна. Аднак не заўсѐды псеўданім ці 

крыптанім можа дакладна належаць пэўнаму аўтару. Бываюць выпадкі, калі 

адным і тым жа псеўданімам карыстаюцца два і больш пісьменнікі ці 

журналісты. М. Гарэцкаму давялося нават аднойчы тлумачыць, што некаторыя з 

артыкулаў, падпісаныя крыптанімам М. Б., належаць другому журналісту. 

Тэкстолагу неабходна дакладна ўстанавіць, ці сапраўды твор належаць 

аўтару, над зборам твораў якога ѐн працуе. Бывае і наадварот: трэба вызначыць, 

што той ці іншы твор гэты аўтар не пісаў. Гэта атэтэза (ад грэч. athetesis – 

адмаўленне). І атрыбуцыя, і атэтэза павінны быць абгрунтаванымі, 

пацверджанымі. Шляхі, спосабы і прыѐмы атрыбуцыі могуць быць самыя 

розныя, часам толькі аднойчы ўжытыя. Але найчасцей тэкстолаг шукае 

дакументальнае пацвярджэнне аўтарства ў самога пісьменніка. Пісьменнік можа 

згадаць пра свой ананімна надрукаваны твор у лістах, інтэрв’ю, дзѐннікавых 

нататках, запісных кніжках. Могуць знайсціся патрэбныя звесткі ў дзѐнніках ці 

лістах сучаснікаў аўтара. Шэраг твораў М. Гарэцкага, у прыватнасці, былі 

адшуканы дзякуючы таму, што ѐн напярэдадні арышту і высылкі ў Сібір склаў 

падрабязны спіс надрукаванага ім, у тым ліку пад рознымі псеўданімамі і 

крыптанімамі.  

Атрыбуцыя часта робіцца на падставе зместу тэксту. Сапраўды, добра 

ведаючы тэматыку творчасці пісьменніка, сферу яго творчых інтарэсаў, можна з 

дастатковай ступенню дакладнасці вызначыць, што аўтарства належыць 

менавіта яму. Але ўсѐ ж гэты спосаб не вельмі надзейны. Бывае так, што ў тым 

жа рэчышчы творыць і хтосьці з менш вядомых аўтараў. Не выключаны і 

выпадкі падробак. Асабліва цяжка бывае вызначыць аўтарства ў творах 

публіцыстыкі. Атрыбуцыя паводле стылістычнага аналізу таксама можа даць 

станоўчыя вынікі. Асаблівасці індывідуальнага творчага стылю, манеры пісьма, 

выкарыстанне ўлюбѐных слоў, дыялектызмаў, аўтарскіх неалагізмаў у 

некаторых творцаў бываюць настолькі характэрнымі, непаўторнымі, што 

аўтарства не выклікае сумнення. Але і тут ступень надзейнасці досыць адносная. 

Да таго ж яшчэ недастаткова распрацаваныя ў літаратуразнаўстве праблемы 

аналізу стылю пісьменнікаў, каб можна было з упэўненасцю меркаваць пра 

характэрныя рысы ў іх творчасці. Аўтары з яркім непаўторным стылем досыць 

часта настолькі захапляюць сучаснікаў, што да іх імкнуцца прыпадабняцца 

больш маладыя пісьменнікі-пачаткоўцы, якія спрабуюць імітаваць іх манеру. 

Тэхнічны век мадэрнізуе спосабы атрыбуцыі. Пачынае практыкавацца 

камп’ютарны метад аналізу. Супастаўленне пэўных асаблівасцей тэксту, які 

дакладна належаў пэўнаму аўтару, з тэкстам, аўтар ства якога патрэбна 

вызначыць, можа мець станоўчы вынік. Але, хоць аналіз робіць машына, умовы 

ў яе закладвае чалавек, і гэта дадае метаду суб’ектыўнасці. Тым не менш 

камп’ютарны аналіз аўтарства можа надалей удасканаліцца і прынесці добры 

плѐн.  
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Ананімныя творы ў гісторыі беларускай, рускай і іншых літаратур вельмі 

распаўсюджаныя. Далѐка не заўсѐды ўдаецца ўстанавіць, хто ж быў іх аўтар. А 

вызначыць гэта часта бывае вельмі важна, бо сярод верагодных могуць быць 

знакамітыя асобы. Таму ўстанаўленнем аўтарства ананімных і псеўдаананімных 

твораў паслядоўна і мэтана кіравана займаюцца даследчыкі, у тым ліку 

архівісты, тэкстолагі, біѐграфы. З іх дапамогай удаецца раскрыць і ўключыць у 

зборы твораў многае з таго, што доўгі час лічылася ананімным. Так, Генадзь 

Кісялѐў доўга і мэтанакіравана займаўся ўстанаўленнем аўтар ства паэм «Тарас 

на Парнасе» і «Энеіда навыварат» і нарэшце вызначыў прозвішчы іх аўтараў – 

Канстанціна Вераніцына і Вікенція Равінскага. Працяглы час лічылася 

ананімнай паэма «Сказ пра Лысую гару». І, перш чым у аўтарстве прызнаўся Ніл 

Гілевіч, у публікацыях Д. Бугаѐва, Я. Мальца, В. Каваленкі, У. Конана 

выказваліся меркаванні, што гэты твор напісаў хтосьці з вядомых майстроў 

слова. Аднак канкрэтнай пэўнасці ў здагадках не было.  

Не варта браць напавер і катэгарычныя заявы саміх аўтараў, калі яны 

адмаўляюцца ад аўтарства з-за магчымых праследаванняў, асуджэння. Так, 

А. Пушкін адмаўляўся ад аўтарства «Гаўрыліяды»: ѐн баяўся, што яго 

абвінавацяць у атэізме, знявазе веры (гл. Малюнак 56).  

 
Малюнак 56. «Гаўрыліяда» А. С. Пушкіна. 

 

Добрую дапамогу тэкстолагам аказваюць слоўнікі псеўданімаў і 

крыптанімаў. Расшыфраваць многія псеўданімы і крыптанімы беларускіх 

пісьменнікаў дапамагае «Слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў (XVI–

XX ст.)» І. У. Саламевіча, які выйшаў у 1983 г. Гэты дапаможнік саслужыў 

добрую службу і працягвае заставацца надзейнай крыніцай пры ўстанаўленні 

аўтарства (гл. Малюнкі 57, 58). Аўтарам падрыхтаваны новы, дапоўнены 

новаадкрытымі псеўданімамі і крыптанімамі дапаможнік у 2 т., які чакае свайго 

выдання. Што да рускіх псеўданімаў і крыптанімаў, то ў іх расшыфроўцы 

дапамагаюць аналагічныя выданні літаратуразнаўца І. Ф. Масанава, у 

прыватнасці яго чатырохтомны «Словарь псевдонимов русских писателей, 

ученых и общественных деятелей» (М., 1956–1960).  
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57.     58.   

Малюнкі 57, 58. Слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў Я. Саламевіча  

(выданні розных гадоў). 
 

Даследчыкі творчасці пісьменнікаў, тэкстолагі часам знаходзяць на 

старонках сучаснага ім друку або ў архівах тэксты, якія, верагодна, маглі быць 

напісаны тым ці іншым з літаратараў. На думкі аб гэтым наводзяць характэрныя 

прыкметы стылю, згадкі ва ўспамінах. Такія тэксты ў зборы твораў уключаюцца 

ў раздзел Dubia. Гэты тэрмін лацінскага паходжання – ад слова dubitare, што 

азначае «сумнявацца». Вынікі пошукаў тэкстолага могуць завяршыцца тым, што 

ѐн знойдзе аўтарытэтнае пацвярджэнне прыналежнасці твора гэтаму аўтару і 

нікому іншаму. Тады з раздзела Dubia новаадкрыты тэкст пераходзіць у асноўны 

корпус выдання. Таму Dubia можа пры перавыданні збору твораў як дапаўняцца 

новымі тэкстамі, так і скарачацца за кошт выключэння дакладна атрыбутаваных 

твораў. Dubia змяшчаецца або ў апошнім томе збору твораў, або ў канцы 

кожнага тома, калі сумнеўныя творы маюцца ва ўсіх тамах.  

Да атрыбуцыі мае пэўнае дачыненне і такая з’ява, як містыфікацыя 

(падробка, імітацыя). Вядома, рознага роду імітацый, падробак, містыфікацый 

тэкстолаг павінен пазбягаць, але распазнаць іх іншы раз бывае цяжка, бо 

падрабляцца пад чужы стыль часам паспяхова ўдаецца. Прычыны стварэння 

містыфікацыі бываюць розныя. Адны аўтары робяць гэта дзеля жарту, другія 

кіруюцца высакароднымі намерамі. Так, чэшскі паэт Вацлаў Ганка стварыў 

містыфікацыю – Кралядворскі рукапіс, які ў свой час стаў сімвалам чэшскага 

нацыянальнага адраджэння (гл. Малюнак 59).  

 
Малюнак 59. Старонка з «Кралядворскага рукапісу» Вацлава Ганка. 
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А француз Праспер Мерымэ дзеля жарту прыдумаў зборнік песень «Гузла» 

(гл. Малюнак 60), тым самым увѐўшы ў зман многіх, у тым ліку і А. Пушкіна, які 

стварыў на падставе празаічных тэкстаў Мерыме свой паэтычны цыкл «Песні 

заходніх славян».  

 
Малюнак 60. Выданне «Гузла» Праспэра Мэрымэ 1827 года. 

 

Не так даўно раскрылася містыфікацыя Валянціны Коўтун з увядзеннем у 

літаратурны свет твораў паэтэсы Лесі Беларускі. Напачатку В. Коўтун паверылі: 

у выдавецтве «Кнігазбор» у кнігу «Расстраляная літаратура», складзеную з 

тэкстаў рэпрэсіраваных беларускіх пісьменнікаў, уключылі і «арыгінальныя» 

вершы Лесі Беларускі. Толькі ў апошні момант яны былі знятыя. (гл. Малюнак 

61).  

 
Малюнак 61. Кніга Лесі Беларускі з аўтографам Валянціны Коўтун. 

 

Нядаўна на кніжным рынку з’явіліся пераклады «мемуараў» Одры Хэпбѐрн, 

Мэрылін Манро, Како Шанэль, прынцэсы Дзіяны, Патрысіі Каас, Элізабэт 

Тэйлар, Грэйс Келі, Эдзіт Піяф і інш. На самай справе іх выдумала аўтарка 

шэрагу мастацкіх біяграфій славутых асоб Наталля Паўлішчава. Выдавецта 

«Эксмо» не пазначыла ў выхадных дадзеных гэтых «мемуараў», з якіх 

арыгіналаў зроблены іх «пераклады», і гэта дазволіла распазнаць іх падробку, 

містыфікацыю. Але, што цікава, на гэтыя падробкі многія чытачы «клюнулі», 

пра што сведчаць водгукі на форумах у інтэрнэце. Праўда, адна дысертантка, 

якая ўзялася пісаць работу пра творчасць Одры Хэпбѐрн, папрасіла Паўлішчаву 
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даць звесткі пра арыгінал, а тая ўхілілася ад просьбы, спаслалася на тое, нібыта 

выдавецтва не дае ѐй гэта зрабіць…  

Вельмі многа падробак можна было знайсці на кніжным рынку, у часопісах і 

газетах у часы перабудовы і пасля распаду СССР. З’яўляліся «працягі» такіх 

папулярных кніг, як «Тры мушкецѐры», «Востраў скарбаў», «Рабыня Ізаўра», 

сцэнарыяў фільмаў «Багатыя таксама плачуць», «Санта-Барбара» і г. д. У 1990 г. 

у адной з газет было надрукавана апавяданне «Похождения космической 

проститутки», аўтарам якога нібыта быў нехта Віллі Конн. Потым чытачу былі 

прапанаваны яшчэ некалькі апавяданняў пра паліцэйскага Майка Нормана, і там 

было пазначана прозвішча таго ж аўтара. Як аказалася, на хвалі папулярнасці 

літаратуры, выданне якой раней абмяжоўвалася, гэты цыкл скампанаваў 

інжынер з Ленінграда Вадзім Белавусаў. Ён стварыў нават выдавецкі 

кааператыў, які адзін за адным выпускаў «эротыка-фантастычныя дэтэктывы». 

Гэтая халтурная прадукцыя масавай літаратуры, вядома, да выдання 

літаратурнай спадчыны дачынення не мае, але часам нешта падобнае можа 

з’явіцца і ў літаратуразнаўчай сферы. Некаму хочацца праславіцца «адкрыццѐм» 

невядомага твора класіка, стварыць сенсацыю, у некага зламысныя мэты. 

Прыпісванне чужых твораў класіку – увогуле распаўсюджаная памылка 

літаратуразнаўцаў. Асабліва часта прыпісваюцца ананімныя творы Пушкіну, 

Чарнышэўскаму, Дабралюбаву,  Дастаеўскаму. 

 

1.8 Датаванне 

 

Праблема ўстанаўлення дакладнай даты напісання твора для тэкстолага 

паўстае тады, калі сам аўтар не пазначыў яе. Між тым значэнне датавання 

вельмі важнае для разумення этапаў творчасці пісьменніка, паслядоўнасці 

стварэння ім тых ці іншых тэкстаў, увогуле для таго, каб мець уяўленне аб 

творчым шляху аўтара. Для тэкстолага даты напісання служаць арыенцірам пры 

кампаноўцы тэкстаў у зборы твораў у храналагічнай паслядоўнасці. Калі сам 

аўтар у рукапісе праставіў дату напісання ці завяршэння якой-небудзь часткі 

твора, то такая дата павінна ўспрымацца як частка тэксту і друкавацца побач з ім 

(гл. Малюнак 62). Калі ж дата не пазначана, то яе вызначэнне можа ісці рознымі 

шляхамі. 
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Малюнак 62. Датаваны рукапіс верша «Жняя» Янкі Купалы. 

 

Датаванне па першай публікацыі досыць распаўсюджана (гл. Малюнак 63), 

але яно часцей за ўсѐ не адпавядае сапраўднаму часу напісання. Далѐка не 

заўжды напісанае аўтар можа адразу надрукаваць. Бывае, што творы чакаюць 

публікацыі гадамі. А што рабіць, калі твор не друкаваўся ўвогуле, знойдзены ў 

архіве? Прыблізна час напісання іншы раз можна вызначыць па почырку аўтара, 

які мяняўся з гадамі, па паперы, чарніле. Часам дату пісьменнік можа пазначыць 

на пазнейшай копіі, можа ўспомніць яе ў лісце, дзѐнніку. Так, Янка Купала пісаў, 

што свае першыя пераклады зрабіў яшчэ ў 1905 г., але надрукаваў іх у 

дапрацаваным выглядзе значна пазней. Таму ў дадзеным і падобных выпадках 

ужываецца так званае двайное датаванне. Калі дакладную дату ўстанавіць не 

ўдаецца, то магчыма шырокае датаванне: вызначэнне даты па цытаванні, 

упамінанні пра твор як пра ўжо вядомы і г. д.  

 
Малюнак 63. Урывак з верша Янкі Купалы «Памяці Вінцука Марцінкевіча», 

надрукаванага ў № 48 газеты «Наша ніва» за 1910 год. 

 

Аўтарскае датаванне іншы раз таксама выклікае сумненні, асабліва тады, 

калі аўтар прастаўляе даты напісання пазней – скажам, пры падрыхтоўцы свайго 

зборніка, складанні спісу твораў. У та кіх выпадках сам аўтар можа памыліцца.  
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У вызначэнні даты можа дапамагчы змест твора, упамінанне ў ім падзей, 

якія ўжо адбыліся. Як тут не згадаць, што прыблізную дату напісання ананімнай 

паэмы «Тарас на Парнасе» вызначалі як «не раней чым у 1812 годзе», бо ў ѐй 

было ўпамінанне пра ўцѐкі Напалеона з Расіі – «як ад Кутуза Банапарт». Ступень 

надзейнасці датавання па змесце практычна заўсѐды адносная. 

Датаванне твора важнае таксама і для біѐграфаў пісьменніка, і для 

даследчыкаў яго творчасці – тэарэтыкаў літаратуры. Праблемамі датавання 

займаецца такая дапаможная дысцыпліна, як храналогія (ад грэч. chronos – час і 

logos – слова). У яе задачы ўваходзіць, акрамя ўстанаўлення даты напісання 

твора, яшчэ і вызначэнне дат, звязаных з біяграфіяй пісьменніка, з літаратурным 

працэсам. Існуюць шматлікія праблемы датавання твораў і дакументаў, пераводу 

дат з аднаго каляндарнага стылю на другі. Жанры храналогіі – летапіс жыцця і 

творчасці пісьменніка, а таксама хроніка літаратурнага жыцця. Летапісы 

жыцця і творчасці змяшчаюцца звычайна ў канцы навуковых збораў твораў. 

Часам яны ўваходзяць у некаторыя бібліяграфічныя даведнікі, кнігі асобных 

літаратуразнаўцаў, трапляюць на старонкі перыѐдыкі, зрэдку – выходзяць 

асобнымі выдан нямі. З’явіліся першыя асобныя выданні летапісаў жыцця і 

творчасці беларускіх пісьменнікаў (гл. Малюнкі 64–66). Найбольш грунтоўны з 

іх – укла дзены М. Мушынскім «Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа» (1982; 

2-е, дап. выд. – 2012). Выйшлі асобныя летапісы жыцця і творчасці М. Лынькова 

і М. Гарэцкага, укладзеныя адпаведна М. Кенькам і Т. Дасаевай, а таксама 

«Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова» (2013; 2-е, дап. выд. – 2014) Т. 

Голуб.  

64.  65.   66.  

Малюнкі 64–66. Выданні, прысвечаныя жыццю і творчасці беларускіх пісьменнікаў. 

 

Першы летапіс жыцця і творчасці быў уключаны ў збор твораў Кузьмы 

Чорнага (складальніца Р. Гульман). Летапіс жыцця і творчасці Янкі Купалы, 

складзены Я. Саламевічам, увайшоў у 9-ты том (кн. 2) Поўнага збору твораў 

песняра. Манаграфіі па гісторыі літаратуры цяпер дапаўняюцца летапісамі 

літаратурнага жыцця. «Хронікай літаратурнага жыцця» завяршаецца кожная 

кніга «Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя» (1999–2003). «Хроніка 

літаратурнага жыцця Беларусі XIX – пачатку XX ст.» змешчана ў «Гісторыі 
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беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (т. 2, 1969), «Хроніка літаратурнага 

жыцця» за 1917–1964 – у «Гісторыі беларускай савецкай літаратуры» (т. 1–2, 

1965–1966). 

 

1.9 Навукова-дапаможны апарат збору твораў 

 

Аднаўленне дакладнага тэксту – галоўная задача тэксталогіі. А што 

патрабуецца ад тэкстолагаў у час работы з канчаткова выбраным для публікацыі 

ў зборы твораў тэкстам? Перш за ўсѐ павінен захоўвацца прынцып абсалютнага 

неўмяшання ў аўтарскі твор. Усе заўважаныя ў ім агрэхі, памылкі, анахранізмы, 

праявы аўтарскай глухаты, няясныя месцы, нерасчытаныя словы, фразы, 

кан’ектуры павінны тлумачыцца ў каментарыях, зносках або ў пасляслоў’і. 

Адказнасць тэкстолагаў за якасць абранага імі тэксту вельмі вялікая. На падставе 

надрукаваных у зборы твораў тэкстаў потым выдаюцца асобныя кнігі, у тым ліку 

для патрэб сярэдняй і вышэйшай школы.  

Для таго каб збор твораў быў сапраўды навуковым, аўтарытэтным 

выданнем, мала толькі ўключыць у яго дакладныя, вывераныя, дакументаваныя 

тэксты. Тэкстолагі дапаўняюць збор твораў матэрыяламі, якія дазваляюць 

чытачу атрымаць больш поўнае ўяўленне пра творчасць пісьменніка, зразумець 

тое, што выходзіць за межы тэксту. Перш за ўсѐ ў першы том абавязкова 

ўключаецца грунтоўны ўступны артыкул. Яго заказваюць спецыялісту, які 

займаўся вывучэннем творчасці пісьменніка, магчыма, напісаў нарыс яго жыцця 

і творчасці. Так, уступны артыкул да Збору твораў Якуба Коласа ў 20 т. пісаў 

Міхась Мушынскі, да Збору твораў Максіма Гарэцкага ў 4 т. – Алесь Адамовіч, 

да Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 т. – Анатоль Верабей. Усе яны 

грунтоўна вывучалі творчасць пісьменнікаў, якіх ім даручылі прадстаўляць у 

зборах твораў. Уступны артыкул дазваляе чытачу пры неабходнасці пазнаѐміцца 

з жыццѐвым і творчым шляхам пісьменніка (гл. Малюнкі 67, 68).  

67.  68.   

Малюнкі 67, 68. Выданне твораў Ф. Багушэвіча (Мінск, 2002) з уступным артыкулам  

Язэпа Янушкевіча. 

 

У аднатомніках пісьменнікаў, іх выбраных творах замест грунтоўных і 

вялікіх па аб’ѐму ўступных артыкулаў змяшчаюцца звычайна прадмовы, у якіх, 
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апрача сціслых біяграфічных звестак пра аўтара, гаворыцца пра крытэрыі адбору 

твораў для выдання, спецыфіку падрыхтоўкі выдання, яго актуальнасць і г. д.  

У зборах твораў да кожнага тома паасобку дадаюцца пасляслоў’і, 

каментарыі, заўвагі, бібліяграфічныя спісы і паказальнікі. Усе тамы 

ілюструюцца фотаздымкамі. Яны таксама павіны быць дакументаванымі. У 

апошнім томе змяшчаецца паказальнік размяшчэння твораў па тамах і летапіс 

жыцця і творчасці пісьменніка. Пасляслоў’е знаѐміць з кароткім апісаннем 

гісторыі выдання твораў, якія ўваходзяць у том. 

 

1.10 Каментаванне 

 

Задачай тэксталогіі з’яўляецца не толькі публікацыя навукова вывераных 

тэкстаў твораў пісьменніка, але і іх вытлумачэнне, каментаванне. Кожны том 

збору твораў суправаджаецца каментарыямі, якія даюць шэраг звестак пра твор. 

Каментарый – частка апарата выдання, у якім даецца вытлумачэнне тэксту 

твора або яго фрагментаў з мэтай дапамагчы чытачу зразумець тэкст ва ўсѐй 

паўнаце. Гэта сістэма дадаткаў да тэксту, якія ў сваѐй сукупнасці больш 

падрабязна раскрываюць сэнс твора. Каментарыі часцей за ўсѐ бываюць 

затэкставымі (гл. Малюнак 68). Тыя ж з іх, якія адносяцца да фрагментаў тэксту, 

асобных слоў, могуць афармляцца як зноскі, тлумачэнні (гл. Малюнак 69).  

68.  69.  

Малюнак 68. Прыклад затэкставага каментарыя, аформленага ў асобны раздзел выдання. 

Малюнак 69. Прыклад каментарыя, аформленага як зноска. 

 

Каментарыі бываюць рознага тыпу, кожны мае сваѐ прызначэннне. 

Каментарыі таксама залежаць ад чытацкай адрасацыі выдання. Акадэмічнае 

выданне, разлічанае на самага кваліфікаванага чытача, патрабуе найбольш 

поўнага, разгорнутага, усебаковага каментарыя. У акадэмічным зборы твораў 

выкарыстоўваюцца наступныя каментарыі: 

Гісторыкалітаратуразнаўчы. Ён раскрывае сэнс і мастацкія асаблівасці 

твора, яго лѐс у сувязі з эпохай, роляй ў творчым развіцці аўтара, месцам і роляй 

ў літаратурным працэсе, змяшчае матэрыялы пра стаўленне аўтара да свайго 

твора, ацэнкі сучас нікаў аўтара і наступных пакаленняў чытачоў, значэнне ў 
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жыцці і творчасці пісьмен ніка. Яго мэта – паставіць твор у сувязь са сваім часам. 

У масавым выданні з кароткім апісаннем гісторыі выдання твораў, якія 

ўваходзяць у том, знаѐміць пасляслоў’е.  

Крыніцазнаўчы (гісторыкатэксталагічны). Змяшчае звесткі па гісторыі 

ўкладання і вывучэння тэксту.  

Рэдакцыйнавыдавецкі. Падае тлумачэнні прынцыпаў і прыѐмаў 

падрыхтоўкі твора да друку, а таксама неабходныя для разумення далейшых 

каментарыяў умоўныя скарачэнні.  

Рэальны. Змяшчае даведкі аб рэаліях мінулага: прадметах, філасофскіх, 

міфалагічных, літаратурных, рэлігійных і іншых паняццях, дэталях побыту і 

ўжытку, згадках аб гістарычных персанажах, асобах, якія былі зразумелымі для 

чытачоў – сучаснікаў аўтара, але якія могуць быць невядомымі сучаснаму 

чытачу і без якіх нельга паўнацэнна ўспрыняць змест. Размяшчаецца ѐн па ходу 

тэксту твора, а не ў алфавітным парадку (гл. Малюнкі 70, 71).  

Лінгвістычны (слоўнікавы). Тлумачыць словы і выразы, якія адрозні ваюцца 

ад звычайнага словаўжывання: дыялектызмы, варварызмы, прафесіяналізмы, 

гістарызмы, словы, значэнне якіх змяні лася і незразумелае чытачу. Часцей за ўсѐ 

падаецца ў выглядзе алфа вітнага слоўніка. Можа тлумачыць толькі адзін разрад 

слоў – прафесійныя тэрміны маракоў, медыкаў, ваенных, чыноўніцкую іерархію 

ў краіне, ваенныя званні ў арміях розных краін, абрэвіятуры савецкага часу і г. д.  

Бібліяграфічны. Падае звесткі пра рукапісныя і друкаваныя крыніцы твора.  

Алфавітны паказальнік асабістых і іншых імѐнаў і рознага роду паняццяў. 

Складае абавязковы элемент кожнага тома.  

70.  71.  
Малюнкі 70, 71. Прыклады каментарыяў рознага тыпу ў выданні твораў А. С. Пушкіна 

«Стихотворения. Евгений Онегин» (М., 1969). 

 

Каментарый мае вялікае значэнне, асабліва ў выданнях твораў, значна 

аддаленых па часе напісання. Многае з таго, што было зразумела чытачу твора, 

напісанага ў ХІХ ст., сѐння патрабуе тлумачэнняў. Без каментарыяў страчваецца 

шмат тонкасцей у разуменні «Яўгенія Анегіна» А. Пушкіна, «Новай зямлі» і «На 

ростанях» Якуба Коласа, «Пана Тадэвуша» А. Міцкевіча, іншых кніг класікаў, і 



52 

 

не толькі класікаў. Вытлумачэнняў можа быць так шмат, што каментарыі 

разрастаюцца да памераў асобнага выдання. Чым далей ад часу першай 

публікацыі, тым больш патрэбна тлумачэнняў. Некаторыя месцы з рамана А. 

Пушкіна «Яўгеній Анегін» ад самага пачатку былі зразумелыя толькі вузкаму 

колу яго сяброў. А ў другой палове ХІХ ст. непасрэднае ўспрыманне рамана 

было ўвогуле страчана. Якраз тады і спатрэбілася яго каментаванне. Першай 

кніжкай, поўнасцю аддадзенай каментаванню рамана, стала праца А. Вольскага 

«Объяснения и примечания к роману Пушкина “Евгений Онегин”» (1877). 

Існуюць некалькі кніг каментарыяў да «Яўгенія Анегіна», падрыхтаваных у ХХ 

ст. – А. Тархова, М. Бродскага, Ю. Лотмана, У. Набокава, Н. Далінінай, В. Старка 

і інш.  

У апошнія дзесяцігоддзі напісанае ўвогуле страчвае актуальнасць вельмі 

хутка. Тэхнічны прагрэс, напрыклад, выцесніў з ужытку многія раней 

папулярныя рэчы. Яшчэ нядаўна былі патэфоны і радыѐлы, шпулечныя 

магнітафоны, плѐначныя фотаапараты, механічныя гадзіннікі, а новыя пакаленні 

пра іх ужо не ведаюць. Уносяць свае карэктывы ў жыццѐ і змены ў сацыяльным 

ладзе. Так, адыйшлі ў нябыт многія рэаліі, звязаныя з нядаўнім савецкім 

мінулым.  

Трэба, аднак, асцерагацца і празмернай перагружанасці каментарыя. Усѐ ж 

чытач сѐння мае дастатковую эрудыцыю, каб усведамляць, да якога часу 

адносіцца твор, што ў ім састарэла. Ужо тое, што ѐн бярэ ў рукі том са збору 

твораў, сведчыць пра яго мэтанакіраваны зварот да тэксту. Неабходныя 

тлумачэнні чытач можа цяпер знайсці ў інтэрнэце, даведачных выданнях. Але 

ѐсць і іншая крайнасць: бывае, што тэкстолагі прыраўноўваюць чытача да сябе, 

лічаць, што яму заведама зразумела напісанае і не каментуюць некаторыя 

цьмяныя месцы.  

У зборах твораў таксама змяшчаюцца паказальнікі (гл. Малюнак 72). Яны 

бываюць прадметнымі, тэматычнымі, імяннымі, па асаблівасцях размяшчэння 

– алфавітнымі, сістэматычнымі, храналагічнымі. Могуць быць анатаванымі 

або каментаванымі. Паказальнікі дапамагаюць знайсці ў тэкстах неабходныя 

звесткі аб згаданых у іх прозвішчах, геаграфічных назвах, выданнях і г. д. 
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Малюнак 72. Паказальнік імѐнаў у Зборы твораў Сашы Чорнага ў пяці тамах. Том 5. 

 

Звычайна пасля ўкладання збораў твораў тых ці іншых пісьменнікаў, іх 

усебаковага каментавання праца тэкстолагаў заканчваецца. Аднак не заўсѐды. 

Нярэдка яна працягваецца ў выглядзе літаратуразнаўчага (філалагічнага) аналізу 

асобных твораў пісьмен ніка ці ўсѐй яго творчасці. 

Каментарый уяўляе сабой своеасаблівую разнавіднасць навуковага 

даследавання. Але ѐн не можа вычарпаць у поўнай ступені навуковы аналіз 

творчасці пісьменніка. Філалагічны аналіз – асноўны метад тэксталогіі. 

Вывучэнне літаратурнага помніка ідзе на ўсіх этапах яго існавання. Але і пасля 

завяршэння і публікацыі збору твораў ва ўсѐй яго паўнаце, з уступным 

артыкулам і каментарыямі, тэкстолаг можа прадоўжыць аналіз творчасці 

пісьменніка ці асобных тэкстаў на падставе глыбокай дасведчанасці ў гісторыі 

напісання, пераробак і дапрацовак, рознага роду змен, зробленых аўтарам. Яму, 

як нікому, раскрываецца творчая лабараторыя пісьменніка, бачыцца рост 

майстэрства, удасканаленне стылю, даецца магчымасць разабрацца ў псіхалогіі 

творчасці, выкарыстанні прыѐмаў пісьма, вобразнасці. Да ўсяго гэтага дадаецца 

магчымасць распавесці пра асаблівасці падрыхтоўкі канкрэтнага збору твораў, 

вырашэнне спецыфічных праблем, якія ўзнікалі ў працэсе працы. Вось чаму 

многія тэкстолагі працягваюць займацца далейшым аналізам творчасці 

пісьменнікаў, творы якіх яны рыхтавалі да выдання. Але і той, хто непасрэдна 

гэтым не займаўся, можа з поспехам выкарыстоўваць напрацоўкі іншых 

тэкстолагаў, пачынаючы з прынцыпаў навуковай тэксталагічнай падрыхтоўкі 

тэкстаў, з тэксталагічных назіранняў у працэсе вывучэння заканамернасцей 

развіцця мастацкай літаратуры, генезісу літаратурнага твора. Тэксталогія 

дапамагае асэнсоўваць і многія тэарэтычныя пытанні літаратуразнаўства, 

асабліва звязаныя з вывучэннем заканамернасцей мастацкага мыслення, 

псіхалогіі творчасці.  

Яскравым прыкладам плѐну ў тэксталагічнай працы, якая ў многіх выпадках 

перарасла ў філалагічны аналіз творчасці пісьмен нікаў, стварэнне асобных 
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манаграфій, з’яўляюцца шматлікія навуковыя напрацоўкі прафесара М. І. 

Мушынскага. Яго глыбокія, арыгі нальныя, доказныя даследаванні творчай 

спадчыны Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Міхася Зарэцкага і іншых 

пісьменнікаў могуць гэта выдатна пацвердзіць. 

 

1.11 Тыпы выданняў і іх асаблівасці 

 

Пры жыцці пісьменнікі самі клапоцяцца аб выхадзе ў свет сваіх твораў. 

Акрамя асобных зборнікаў (вершы, апавяданні), публікацый буйных твораў, яны 

выдаюць зборнікі выбраных твораў у адным ці больш тамах. Такія выданні 

разлічаны на масавага чытача, у іх звычайна няма прадмоў, каментарыяў, 

даведачнага апарата, аўтар часцей за ўсѐ (пры патрэбе) абмяжоўваецца зноскамі 

ці тлумачэннямі ў тэксце.  

Збор твораў, які рыхтуецца тэкстолагамі, мае на мэце як мага больш поўна і 

ўсебакова прадставіць творчасць пісьменніка (гл. Малюнак 73). Але зборы 

твораў бываюць розныя. Поўны збор твораў (ПЗТ) – вышэйшы тып 

тэксталагічнага выдання. Права на выданне поўнага збору твораў атрымліваюць 

самыя знакамітыя аўтары. У савецкія часы ў Беларусі ўсталявалася традыцыя 

прысваення звання народных пісьменнікаў. Выданне збору твораў уваходзіла ў 

шэраг мерапрыемстваў па ўшанаванні іх памяці, прымалася адпаведная ўрадавая 

пастанова.  

 
Малюнак 73. Збор твораў М. В. Гогаля ў 5-ці тамах (М., 1952). 

 

Акадэмічны поўны збор твораў (АПЗТ) звычайна ўтрымлівае ўсѐ, напісанае 

пісьменнікам. Тут сабраны не толькі закончаныя творы, але і розныя ўрыўкі, 

няспелыя дзіцячыя практыкаванні, напісанае не на роднай мове (вершы Янкі 

Купалы на польскай мове, А. Пушкіна – на французскай і г. д.), вершаваныя і 

празаічныя пераклады з іншых моў, творы, напісаныя ў супрацоўніцтве з іншымі 

аўтарамі, творы, прыналежнасць якіх дадзенаму аўтару толькі верагодная, але не 

бясспрэчная, а таксама разнастайныя матэрыялы, якія адносяцца да творчай 

гісторыі твора: варыянты, планы, першапачатковыя накіды і да т. п. Акадэмічны 

поўны збор твораў уключае не толькі творы пісьменніка – мастацкія, 

публіцыстычныя, навуковыя, філасофскія, але і такія тэксты, якія нельга назваць 
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«творамі»: лісты, дзѐннікі, разнастайныя дакументы, запісы, запіскі, нататкі, 

канспекты, надпісы на падораных кнігах, альбомныя запісы і г. д.  

Першае пасмяротнае выданне твораў А. Пушкіна ў 8 т. (1838), выпушчанае 

на карысць спадчыннікаў, уключала толькі тыя творы, якія былі апублікаваныя 

пры яго жыцці. Выданне друкавалася «пад асаблівым наглядам міністра 

народнай асветы», у ведамстве якога знаходзілася цэнзура. Былі дапушчаны 

шматлікія памылкі друку, папраўкі, пропускі, скажэнні тэкстаў. Выданне не 

было поўным нават у заяўленым аб’ѐме. У 1841 г. выйшлі тры яго дадатковыя 

тамы. Да пачатку 1846 г. гэты Збор твораў практычна ўвесь быў распрададзены. 

Новы Збор твораў А. Пушкіна задумваўся толькі як паўтор  выдання 1838–1841 

гг. Аднак гэтыя планы не ажыццявіліся. Узімку 1849–1850 гг. удава паэта, якая 

выйшла замуж за Ланскога, звярнулася з просьбай падрыхтаваць новае выданне 

твораў паэта да П. Анненкава. Павел Анненкаў, які атрымаў у сваѐ 

распараджэнне ўсе рукапісы А. Пушкіна, што былі ў Наталлі Ланской, спачатку 

не наважваўся ўзяцца за такую сур’ѐзную справу. Угаварылі яго браты Іван і 

Фѐдар, якія азнаѐміліся з паперамі. 21 мая 1851 г. Н. Ланская па дамове перадала 

П. Анненкаву правы на выданне. Нягледзячы на ўсе цэнзурныя перашкоды, ѐн 

паспяхова падрыхтаваў Збор твораў А. Пушкіна, які з дапаўненнямі і змяненнямі 

быў двойчы перавыдадзены (у 1859–1860 і ў 1869–1871 гг.).  

Пасля 1887 г., калі скончыўся тэрмін дзеяння аўтарскіх правоў на творы 

А. Пушкіна для яго нашчадкаў, з’явіліся разнастайныя даступныя выданні, якія 

не мелі, аднак, важнага навуковага значэння. Найбольш поўным з тых, якія 

выйшлі ў пачатку XX ст., стаў Збор твораў А. Пушкіна пад рэдакцыяй 

П. Марозава (1903–1906). Выпуск Поўнага акадэмічнага збору твораў 

А. Пушкіна ў 16 т. быў прымеркаваны да стагоддзя з дня смерці паэта (1937), 

аднак па аб’ектыўных прычынах праца над ім расцягнулася на многія гады. Гэта 

выданне злучыла намаганні ўсіх вядомых навукоўцаў-пушкіністаў таго часу. 

Названы збор твораў у 16 т. па цяперашні час застаецца самым поўным зборам 

твораў А. Пушкіна (гл. Малюнкі 74, 75). У навуковай літаратуры пры цытаванні 

пушкінскіх тэкстаў прынята спасылацца менавіта на яго. У плане тэксталагічных 

даследаванняў ѐн стаў арыенцірам для іншых акадэмічных выданняў рускіх 

пісьменнікаў. Тым не менш у гэта «поўнае» выданне не ўвайшлі тамы з 

малюнкамі А. Пушкіна і тэкстамі, якія склалі зборнік «Рукою Пушкіна». Па 

цэнзурных меркаваннях не была апублікавана балада «Цень Баркова». 

Падрабязныя каментарыі да пушкінскіх тэкстаў, на думку ўлад, якія 

затрымлівалі ўсѐ выданне, былі апушчаны – гэта адзін з самых галоўных 

недахопаў таго выдання. Пакуль што расійскія тэкстолагі не гатовы выдаць 

спадчыну А. Пушкіна ў сапраўды Акадэмічным поўным зборы твораў. Да 

200-гадовага юбілея А. Пушкіна было зроблена толькі перавыданне ранейшага 

збору твораў.  
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74.  75  

Малюнкі 74, 75. Акадэмічны поўны збор твораў А. С. Пушкіна (М., 1937–1959). 

 

Больш за 100 гадоў таму, у 1911 г., было распачата выданне першага 

завершанага Поўнага збору твораў акадэмічнага тыпу – трохтомнага выдання 

А. Грыбаедава, якое выйшла ў свет у 1911–1917 гг. пад рэдакцыяй і з заўвагамі 

М. Піксанава ў серыі «Акадэмічная бібліятэка рускіх пісьменнікаў». За 

наступнае стагоддзе больш за 20 збораў твораў рускіх класікаў выйшлі ці 

рыхтуюцца да друку пад  эгідай Расійскай акадэміі навук. Аднак, аддаючы 

належнае высокаму ўзроўню падрыхтоўкі акадэмічных выданняў, нельга не 

сказаць, што ні адно з ажыццѐўленых выданняў не пазбегла больш-менш 

істотных хібаў, выкліканых часцей за ўсѐ ідэалагічным і бюракратычным 

дыктатам тых гадоў, калі выходзілі ў свет многія ака дэмічныя поўныя зборы 

твораў.  

Як паказвае практыка выдання акадэмічных збораў твораў, яны не 

перавыдаюцца. Прычына ў тым, што з часам адкрываецца магчымасць выдаць 

больш поўны збор твораў. Так, ужо тройчы выдавалася акадэмічнымі 

тэкстолагамі спадчына Янкі Купалы (гл. Малюнкі 76, 77) і Якуба Коласа, двойчы 

– Максіма Багдановіча. З кожным разам колькасць тамоў павялічвалася. 

Прычынай таму былі не толькі знаходкі новых, невядомых раней тэкстаў, але і 

новыя магчымасці, якія адкрыліся з часам. Было надрукавана тое, што некалі 

забаранялася ідэалагізаванай цэнзурай.  

76.   77.  
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Малюнкі 76, 77. Поўны збор твораў Янкі Купалы ў 9-і тамах (Мінск, 1995–2003). 

 

У большасці сваѐй акадэмічныя зборы твораў, многія з якіх заяўлены на 

тытульных лістах як «поўныя», прынцыпу паўнаты не вытрымліваюць. Таму іх 

называюць не АПЗТ, а ПЗТ. У асобных выпадках няпоўнасць выданняў была 

абумоўлена непераадольнымі на момант іх падрыхтоўкі аб’ектыўнымі 

прычынамі – нявыяўленасцю або недаступнасцю для выдання тых ці іншых 

тэкстаў. Але, на жаль, больш часта ў выдавецкай і тэксталагічнай практыцы 

мінулых дзесяцігоддзяў няпоўнасць, навуковая аблегчанасць і небездакорнасць 

выданняў дыктаваліся ўладнымі інстанцыямі.  

Ва ўмовах рынкавай эканомікі выдавецтвы сталі арыентавацца на хуткую 

распрадажу тыражоў выдадзеных імі кніг. А якраз поўныя зборы твораў не 

карыстаюцца попытам, іх дрэнна раскупляюць. Зборы твораў ужо не 

распаўсюджваюцца па падпісцы. А тэхнічны прагрэс і ўвогуле пагражае 

знікненнем друкаванай кнігі – стварэнне электронных выданняў, з’яўленне 

электронных бібліятэк у інтэрнэце непазбежна вядуць да большай даступнасці 

акадэмічных збораў твораў.  

Значна больш, чым акадэмічны, распаўсюджаны тып навукова-папулярнага 

збору твораў. Ад акадэмічнага ѐн адрозніваецца сваѐй структурай. У ім можа 

адсутнічаць прадмова або пасляслоўе, звычайна няма варыянтаў і 

розначытанняў. Шматтомнікі такога роду з’яўляюцца досыць часта.  

Па сутнасці, ПЗТ раўназначны тэрміну «выданне навуковага тыпу». У 

канцы XIX – XX ст. так маглі быць названы як жанравыя, тэматычныя, 

храналагічныя і іншыя зборнікі любога тыпу, так і масавыя (папулярныя) зборы 

твораў. 

Непрыжыццѐвыя зборы твораў, выбраныя творы (гл. Малюнкі 78–80) 

пісьменнікаў рыхтуюцца выдавецтвамі ў сувязі з рознымі патрэбамі ў шматлікіх 

серыйных выданнях: «Школьная бібліятэка», «Бібліятэка класікі» і г. д. Калі 

ѐсць творы, якія выдадзены ў навукова падрыхтаваных зборах, то тэксты 

бяруцца з іх. 

78. 79.  80.  

Малюнкі 78–80. Выданні выбраных твораў Янкі Купалы (Мінск, 1980),  

Якуба Коласа (Мінск, 1983), Міхася Стральцова (Мінск, 1987). 
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Выданне публіцыстычнай і эпісталярнай спадчыны, а таксама 

прыжыццѐвыя публікацыі мемуараў, дзѐннікаў асабліва распаўсюдзіліся з 

1990-х гг. Некаторыя выдавецтвы пачалі нанава выпускаць мемуары, з якіх 

цэнзура некалі штосьці выкрасліла. У той жа час існуюць пэўныя асаблівасці 

выпуску дакументальных тэкстаў: тыя з іх, што прадыктаваны этычнымі 

меркаваннямі, павінны ўлічвацца выдаўцамі, аднак адбываецца гэта не заўсѐды. 

Пры паўторным жа звароце тэкстолагаў да раней выдадзеных дакументальных 

твораў можа быць прынята рашэнне захоўваць этычныя нормы.  

Факсімільныя выданні – яшчэ адна форма выдання спадчыны. У часы СССР 

на рускай мове яны з’явіліся яшчэ ў 1930-я гг. Сярод іх – «Путешествие из 

Петербурга в Москву» М. Радзішчава (1935), «Рукописи Пушкина» (1939), 

газеты А. Герцэна «Колокол» і «Полярная звезда», «Голоса из России» (1960–

1976). Ва Украіне такім спосабам выдалі так званыя «захаляўныя кніжкі» Тараса 

Шаўчэнкі «Мала книжка» (1963) і «Бiльша книжка» (1963). У Беларусі 

факсімільныя выданні пачалі з 1981 г. друкавацца ў выдавецтве «Мастацкая 

літаратура». Выйшлі першыя зборнікі Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Гарэцкага, 

Максіма Танка, М. Багдановіча і інш. У канцы мінулага – пачатку нашага 

стагоддзя быў ажыццѐўлены грандыѐзны выдавецкі праект – факсімільна 

выдадзены ўсе нумары «маці беларускага адраджэння» газеты «Наша Ніва». 

Дзяржаўнае выдавецтва «Навука і тэхніка» і прыватнае выдавецтва «Тэхналогія» 

выканалі вялікую працу па зборы разрозненых нумароў і ў складаных умовах 

здолелі факсімільна перавыдаць газету за ўсе гады яе існавання. Гадавікі «Нашай 

Нівы» за 1906–1909 гг. ў 1992 і 1996 гг. выдала акадэмічнае дзяржаўнае 

выдавецтва «Навука і тэхніка» (гл. Малюнкі 81, 82). Астатнія тамы 

факсімільнага выдання з’явіліся дзякуючы самаахвярнай рупнасці супра 

цоўнікаў «Тэхналогіі»: «Наша Ніва» за 1910 год – у 1998 г., «Наша Ніва» за 1911 

год – у 2003 г., «Наша Ніва» за 1912–1915 і 1920 гг. – у 2009 г. Такім чынам, 

студэнты і вучоныя-філолагі цяпер маюць магчымасць звярнуцца да матэрыялаў 

газеты, большасць арыгінальных нумароў якой у Беларусі не захавалася. У свой 

час было ажыццѐўлена факсімільнае выданне газеты «Наша Доля» (Мінск : 

Навука і тэхніка, 1991) (гл. Малюнкі 83, 84), іншых рэдкіх часопісаў, газет і кніг, 

многія з якіх існуюць ў адзінкавых экзэмплярах, ды і то далѐка за межамі нашай 

Радзімы.  
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81.   82.   

Малюнкі 81, 82. Факсімільнае выданне газеты «Наша Ніва». 

 

83.  84.  

Малюнкі 83, 84. Факсімільнае выданне газеты «Наша Доля». 

 

Факсімільныя выданні таксама патрабуюць пэўнага тэкста лагічнага 

абрамлення: прадмовы, гісторыі публікацыі, тлумачэнняў. Прынцыпы 

фарміравання навукова-даведачнага апарата дакументальных выданняў – 

факсімільных і дыпламатычных (дыпламатыка – яшчэ адна дапаможная 

дысцыпліна, яна вывучае дыпламатычныя дакументы, акты і юрыдычныя 

дакументы) – у многім падобныя. Спецыфіка тэксталагічнай падрыхтоўкі 

архіўных дакументаў, якія ўсѐ часцей з’яўляюцца ў выдавецкіх планах і 

выходзяць з друку, заключаецца ў тым, што яны патрабуюць грунтоўнага 

вытлумачэння, разгляду на гістарычным фоне, у літаратурным працэсе эпохі. 

Сярод сучасных дакументальных выданняў – кнігі, падрыхтаваныя 

В. Селяменевым і У. Скалабанам, у прыватнасці «Купала і Колас, вы нас 

гадавалі: дакументы і матэрыялы».  

Выкарыстанне розных тыпаў выданняў у літаратуразнаўчай працы 

залежыць ад мэты даследавання. Зразумела, што навукоўцы павінны ўлічваць 

зробленае тэкстолагамі, выкарыстоўваць не толькі тэксты, якія адлюстроўваюць 
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апошнюю аўтарскую волю, але і карыстацца выяўленымі імі варыянтамі, 

розначытаннямі, вынікамі зверкі, каментарыямі. 

 

1.12 Размяшчэнне матэрыялу у выданнях. Кампазіцыя выданняў 

 

Як размясціць тэксты ў зборы твораў? Які прынцып выбраць? Здавалася б, 

самы найлепшы – храналагічны (згодна з датамі напісання/завяршэння). Так 

звычайна размяшчаюць свае творы пісьменнікі пры жыцці, калі складаюць свае 

зборнікі. Але бывае, што яны кампануюць і пэўныя цыклы паводле тэматыкі – 

інтымная лірыка, прыродаапісальная лірыка, ваенная проза, вясковая проза і 

г. д.; або па жанравай прыкмеце: асобна – вершы, паэмы, балады, байкі. Цікава 

скампанаваў свой пяцітомнік (апошняе прыжыццѐвае выданне) Аркадзь 

Куляшоў. У кожным томе ѐн змясціў як вершы, так і паэмы, пераклады па 

перыядах, спачатку – з ранняй творчасці, потым – з больш позняй. 

Размяшчэнне твораў залежыць ад таго, у якіх родах і жанрах працаваў 

пісьменнік: хто пісаў выключна прозу, хто – толькі вершы. Аднак большасць 

творцаў праходзіць даволі тыповы шлях – ад малых форм да больш буйных 

(гл. Малюнак 85).  

 
Малюнак 85. Размяшчэнне матэрыялу ў выданні твораў А. С. Пушкіна  

«Вершы. Яўгеній Анегін» (М., 1969). 
 

Стала ўжо традыцыяй размяшчаць тэксты ў зборах твораў, якія рыхтуюцца 

тэкстолагамі, паводле жанрава-храналагічнага прынцыпу. Вызначана і 

паслядоўнасць: спачатку ідзе лірыка (вершы, паэмы), потым – эпас (апавяданні, 

аповесці, раманы), далей – драматычныя творы, публіцыстыка, дзѐннікі, 

пераклады, лісты (гл. Малюнкі 86–88). Бываюць выключэнні, калі аўтар у нейкім 

жанры не працаваў. Адкрывае збор твораў уступны артыкул. У кожным томе 

змяшчаюцца варыянты, каментарыі, пасляслоў’і, паказальнікі, слоўнікі. У 

апошнім томе прыводзіцца летапіс жыцця і творчасці.  
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86. 87.  88.  

Малюнкі 86–88. Размяшчэнне матэрыялу ў выданні твораў Ф. Багушэвіча (Мінск, 2001). 
 

Падбор і размяшчэнне ілюстрацый таксама з’яўляюцца адным з клопатаў 

тэкстолага (гл. Малюнкі 89–91). Сабраць іх бывае не так проста. Звычайна 

дапамагае сямейны архіў пісьменніка, здымкі фотажурналістаў, але часам 

ілюстрацыі досыць цяжка падабраць. Так, у архіве сям’і Гарэцкіх захавалася 

зусім мала фотаздымкаў: ведаючы пра магчымыя рэпрэсіі, пісьменнік баяўся 

кінуць цень на тых, з кім фатаграфаваўся, і многія здымкі знішчыў. Мала 

знайшлося і калектыўных фота. Толькі ў архіве У. Дубоўкі адшукаўся сумесны з 

М. Гарэцкім здымак.  

89.  90.  91.  

Малюнкі 89–91. Партрэт пісьменніка і ілюстрацыі ў выданні твораў Янкі Маўра  

«Чалавек ідзе» (Мінск, 1989). 

 

Дапоўніць ілюстрацыі могуць фотакопіі, адсканіраваныя старонкі 

рукапісаў, вокладак кніг, кадраў з фільмаў і тэатральных здымкаў, калі творы 

экранізаваліся ці інсцэніраваліся, мастацкія партрэты, скульптурныя выявы, 

здымкі мясцін, дзе жыў пісьменнік і г. д. Пэўную праблему складае датаванне 

фотаздымкаў. Устанавіць дату дапамагаюць часам ускосныя з’явы, напрыклад 

фон здымка, сведчанне тых, хто яшчэ быў на здымку, аб тым, хто фатаграфаваў. 

Размяшчэнне таксама робіцца пераважна паводле храналагічнага прынцыпу, але 

ілюстрацыі могуць быць звязаны і з адпаведным томам.  
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2. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

2.1. Тэматыка практычных заняткаў 

 

Тэма 1. Тэксталогія і тэарэтычныя пытанні літаратуразнаўства 

 

Пытанні  

 

Паняцце тэксталогіі. Спецыфіка. Тэксталогія сярод іншых дпаможных галін 

літаратуразнаўства, яе сувязь з гісторыяй і тэорыяй літаратуры.  Навуковае 

выданне літаратурнай спадчыны, заснаванае на глыбокім усебаковым вывучэнні 

тэкстаў – галоўная задача тэксталогіі.  Крыніцазнаўчая база тэксталогіі. Шляхі 

вывучэння тэксталогіі. Матэрыял вывучэння. Тэрміналагічны апарат 

дысцыпліны.  

 

Заданні 

 

1. Растлумачце сутнасць тэрміна «тэксталогія».  

2. У чым заключаюца асноўныя задачы тэксталогіі?  

3. Якое месца займае тэксталогія ў шэрагу філалагічных дысцыплін? 

Раскажыце, як тэкталогія звязана з літаратурным крыніцазнаўствам, 

літаратурным архіва- і музеязнаўствам, літаратурным краязнаўствам, 

літаратурным рэдагаваннем і карэктурай, выдавецкай справай. 

4. Што вы ведаеце пра дзейнасць беларускіх тэкстолагаў?  

5. Раскажыце пра развіццѐ рускай тэксталогіі.  

6. Назавіце асноўныя выданні, падрыхтаваныя тэкстолагамі НАН Беларусі, 

а таксама ўкладзеныя на грамадскіх пачатках і аўтарскія. 

7. Назавіце асноўныя выданні, падрыхтаваныя рускімі тэкстолагамі. 

 

Літаратура па тэме 

 

Голуб, Т. С. Тэксталогія беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. Гісторыя 

тэксту як шлях да гісторыі літаратуры / Т. С. Голуб. – Мінск : Беларуская навука, 

2013. – 245 с. 

Лебедева, Е. Д. Текстология. Вопросы теории. Указатель советских работ за 

1917–1981 гг. / Е. Д. Лебедева. – М. : Академия наук СССР, 1982. – 95 с. 

Лебедева, Е. Д. Текстология. Вопросы теории. Указатель советских работ за 

1976–1986 гг. / Е. Д. Лебедева. – М. : Академия наук СССР, 1988. – 112 с. 

Мушынскі, М. І. Беларуская тэксталогія : Набыткі, стан і перспектывы 

развіцця / М. І. Мушынскі // Питання текстологіі: Дожовтнева та радянська 

література: Зб. наук. праць. – Киів, Наукова думка, 1989. – С. 103–122.  
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Рейсер, С. А. Основы текстологии. – 2-е изд. / С. А. Рейсер. – Л. : 

Просвещение, 1978. – 176 с. С. 3–13. 

Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вучэб. дапам. / В. П. Рагойша і інш. – 

Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. С. 5–15. 

 

Тэма 2. Тэкст і яго вывучэнне 

 

Пытанні  

 

Разуменне асноўнага (кананічнага, аўтэнтычнага) тэкста. Паняцці «тэкст»,  

«рукапіс», «рэдакцыя», «варыянт», «версія», «твор», «чарнавік», «белавік», 

«машынапіс», «часопісны варыянт», «карэктура». Розныя тыпы і прычыны 

аўтарскіх перапрацовак. Дзейнасць карэктара і праблема аўтарскай арфаграфіі і 

пунктуацыі. Умяшанне ў тэкст цэнзара. Рэдагаванне. Творчая воля аўтара як 

важнейшы прынцып навуковай крытыкі тэкста ў сучаснай тэксталогіі. 

Устанаўленне асноўнага тэкста, варыянты і транскрыпцыі. Кан’ектуры 

(рэканструкцыя тэкста). Кантамінацыя – злучэнне тэкстаў розных рэдакцый, 

стварэнне гіпатэтычнага тэкста. Пунктуацыя і арфаграфія, адлюстраванне іх 

змен у творы. Памылкі ў тэксце, іх разнавіднасці, прырода. Асаблівасці 

аўтарскага правапісу. Тэкст у інтэрнэце. Паняцце аб атрыбуцыі. Шляхі, спосабы 

і прыѐмы атрыбуцыі. Устанаўленне аўтарства ананімных і псеўдаананімных 

твораў. Ананімныя творы ў гісторыі беларускай, рускай і іншых літаратур. 

Слоўнікі псеўданімаў.  Асаблівасці атрыбуцыі эпісталярных дакументаў, 

устанаўленне і аўтара і адрасата. Dubia. Падробкі. Стылізацыя і эпігонства. 

Містыфікацыі, іх разнавіднасці,  вывучэнне і раскрыццѐ. Даціроўка  Значэнне 

даціроўкі для  разумення тэкста. Тыпы і асноўныя спосабы даціроўкі. Летапісы 

жыцця і творчасці пісьменніка. Летапісы літаратурнага жыцця.      

 

Заданні 

 

1. Якія вы ведаеце крыніцы тэксту літаратурнага твора?  

2. Патлумачце, што разумеецца пад паняццем асноўнага тэксту? У чым 

заключаецца праблема выбару асноўнага тэксту?  

3. Як вы разумееце паняцце «гісторыя тэксту»?  

4. Раскрыйце сэнс паняццяў «чарнавік», «белавік», «варыянт», «спіс», 

«карэктура».  

5. У чым заключаецца асаблівасць тэксталагічнай падрыхтоўкі 

фальклорных твораў?  

6. Раскажыце пра тэксталагічную падрыхтоўку перакладных выданняў. 

7. У чым заключаецца асаблівасць працы тэкстолагаў са старадаўнімі 

тэкстамі? Якія вы ведаеце летапісныя зборы?  

8. Чаму ўзнікае неабходнасць устанаўлення аўтарства твора?  

9. Для чаго патрэбна ведаць дакладныя даты напісання мастацкіх твораў?  
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10. Прывядзіце прыклады скажэння асноўнага тэксту твора пад  

уздзеяннем розных  прычын (рэдактарскае ўмяшанне ў тэкст, цэнзура, 

аўтацэнзура і інш.). 

11. Раскрыйце змест тэрмінаў «псеўданім» і «крыптанім». Згадайце слоўнікі 

рускіх і беларускіх псеўданімаў. 

12. Назавіце жанры храналогіі, вядомыя вам летапісы жыцця і творчасці 

пісьменнікаў. 

 

Літаратура па тэме 

 

Жук, І. В., Родчанка, В. Р. Атрыбуцыя літаратурных тэкстаў з дапамогай 

матэматычнай статыстыкі / И. В. Жук, В. Р. Родчанка // Весці АН Беларусі. 

Серыя гуманітарных навук. – 1995. – № 2. – С. 103–107. 

Гульман, Р. І. Тэксталогія твораў Янкі Купалы: Пытанні вызначэння 

аўтэнтычнага тэксту / Р. І. Гульман. – Мінск : Навука і тэхніка, 1971. – 173 с.       

Гурэвіч, Э. С. Аб датаванні вершаў Янкі Купалы / Э. С. Гурэвіч // Беларуская 

літаратура: Даслед. – Вып. 5. – Мінск : Выдавецтва АН БССР, 1963. – С. 148–159.        

Жданов, В. В. Творческая история «Анны Карениной». Материалы и 

наблюдения / В. В. Жданов. – М.: Советский писатель,1957. – 261 с. 

Забродская,  С. В. Да гісторыі тэксту трылогіі Я. Коласа «На ростанях» // 

Пытанні тэксталогіі беларускай літаратуры / С. В. Забродская. – Мінск : Навука і 

тэхніка, 1980. – С. 82–110. 

Масанов, Ю. И. В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок / 

Ю. И. Масанов. – М. : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1963. – 319 с.   

Пропп, В. Я. Текстологическое редактирование записей фольклора / 

В. Я. Пропп // Русский фольклор. – М. – Л., 1956. – Т.1. – 346 с. – С. 196–206.      

 

Тэма 3. Каментаванне 

 

Пытанні  

 

Каментарый як жанр навуковага даследавання. Тыпы каментарыяў, іх 

залежнасць ад чытацкай адрасацыі выдання.  Бібліяграфічны (тэксталагічны, 

крыніцазнаўчы) каментарый. Навуковы каментарый у акадэмічным выданні, яго 

склад і прызначэнне. Даследчыцкі каментарый, яго склад і аб’ѐм. 

Гісторыка-літаратурны каментарый у навуковых і папулярных выданнях.  

Рэальны каментарый. Лінгвістычны каментарый. Каментарый у перакладных 

выданнях. Тлумачэнне запазычанняў з другіх моў, спецыяльнай тэрміналогіі, 

дыялектызмаў, архаізмаў, гістарызмаў. Месца каментарыя і яго характар у 

розных выданнях. 

 

Заданні 

 



65 

 

1. Раскажыце, што, акрамя мастацкіх тэкстаў, уключаецца ў Збор твораў? 

2. Пералічыце, што ўваходзіць у навукова-даведачны апарат Збору твораў?  

3. Якія вы ведаеце тыпы каментарыяў? У чым асаблівасці кожнага з тыпаў? 

Прывядзіце прыклады з канкрэтных выданняў. 

4. Для чаго патрэбны каментарыі ў Зборы твораў?    

 

Літаратура па тэме 

 

Рейсер, С. А. Основы текстологии. – 2-е изд. / С. А. Рейсер. – Л. : 

Просвещение, 1978. – 176 с. – С. 142–147. 

Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вучэб. дапам. / В. П. Рагойша і інш. – 

Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. – С. 36–40. 

 

Тэма 4. Асноўныя тыпы выданняў і іх асаблівасці 

 

Пытанні  

 

Акадэмічны збор твораў – вышэйшы тып тэксталагічнага выдання. Поўныя 

зборы. Збор твораў. Выбраныя творы. Серыйныя выданні. Выданне 

публіцыстычнай і эпісталярнай спадчыны. Выкарыстанне розных тыпаў 

выданняў у літаратруразнаўчай працы.   

 

Заданні 

 

1. Якія тыпы выданняў вы ведаеце? Раскажыце пра зборы твораў, выбраныя 

творы, ПЗТ, АПЗТ, масавыя выданні.  

2. Што ўяўляюць сабой факсімільныя выданні? Якая іх каштоўнасць у 

філалагічнай працы, у працы тэкстолага?  

3. Прывядзіце прыклады жанравых і тэматычных зборнікаў. У якім парадку 

ў іх размяшчаны творы? 

4. Што уяўляюць сабой анталогіі? Прывядзіце прыклады. 

5. Назавіце асаблівасці перакладных выданняў. 

6. Якія патрабаванні існуюць у дачыненні да электронных выданняў? 

 

Літаратура па тэме 

 

Золава, Э. Тэксталогія – мая прафесія : З вопыту падрыхтоўкі да выдання 

збору твораў класікаў беларускай літаратуры / Э. Золава. – Мінск : Выдавецкі 

цэнтр БДУ, 2006. – 164 с. 

Рейсер, С. А. Основы текстологии. – 2-е изд. / С. А. Рейсер. – Л. : 

Просвещение, 1978. – 176 с. – С. 119–132. 
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Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вучэб. дапам. / В. П. Рагойша і інш. – 

Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. – С. 41–46. 

 

Тэма 5. Выкарыстанне прынцыпаў тэксталагічнага даследавання ў 

вывучэнні мастацкай літаратуры мінулага і сучаснасці 

 

Пытанні  

 

Філалагічны аналіз – асноўны метад тэксталогіі. Вывучэнне літаратурнага 

помніка на ўсіх этапах яго існавання. Характар і віды аналізу. Прынцыпы 

навуковай крытыкі тэкста, спалучэнне гістарычнага і тэарэтычнага. 

Выкарыстанне прынцыпаў тэксталагічнага даследавання ў вывучэнні мастацкай 

літаратуры мінулага і сучаснасці. 

 

Заданні 

 

1. Які вынік для філолага можа мець тэксталагічная праца? 

2. Пералічыце навуковыя здабыткі прафесара М. І. Мушынскага, 

Г. Кісялѐва ці іншых беларускіх або рускіх літаратуразнаўцаў. 

3. Ахарактарызуйце пэўную работу (на выбар). 

 

Літаратура па тэме 

 

Голуб, Т. С. Тэксталогія беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. Гісторыя 

тэксту як шлях да гісторыі літаратуры / Т. С. Голуб. – Мінск : Беларуская навука, 

2013. – 245 с. 

Кісялѐў, Г. Ад Чачота да Багушэвіча : праблемы крыніцазнаўства і 

атрыбуцыі бел. літ. ХХ ст. – 2 выд. / Г. Кісялѐў. – Мінск : Беларуская навука, 

2003. – 424 с. 

Кісялѐў, Г. Жылі-былі класікі : Хто напісаў паэмы «Энеіда навыварат» і 

«Тарас на Парнасе» / Г. Кісялѐў. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 547 с. 

Мушынскі, М. І. Ад задумы да здзяйснення. Творчая гісторыя «Новай 

зямлі» і «Сымона-музыкі» / М. І. Мушынскі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1965. – 

142 с.   
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3. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

 

3.1. Тэматыка і форма КСР 

 

КСР 1. Прынцып «творчай волі» ў тэксталогіі новай літаратуры 

 

Пытанні і заданні 

 

1. Як вы разумееце паняцце творчай «волі» аўтара?  

2. Як суадносяцца паміж сабой асноўны тэкст і апошняя творчая «воля» 

аўтара? 

3. У чым заключаецца праблема стабілізацыі тэксту пасля смерці 

пісьменніка? 

4. У якіх выпадках тэкстолаг вымушаны парушыць «волю» аўтара? 

5. Прывядзіце прыклады адступлення ад творчай «волі» аўтара пры 

падрыхтоўцы тэкстаў мастацкіх твораў да выдання.  

 

Літаратура па тэме 

 

Лихачев, Д. С. Текстология / Д. С. Лихачев. – СПб. : Алетейя, 2001. – 758 с. 

Мушынскі, М. І. Спадчына Якуба Коласа : Праблема аўтарскай творчай волі 

/ М. І. Мушынскі // Полымя. – 1993. – № 7. – С. 228–248.       

Рейсер, С. А. Основы текстологии. – 2-е изд. / С. А. Рейсер. – Л. : 

Просвещение, 1978. – 176 с. – С. 14–22. 

 

Форма правядзення: пісьмовая, эсэ. 

 

КСР 2. Стуктура і кампазіцыя сучаснага навукова-крытычнага 

выдання 

 

Пытанні і заданні 

 

1. Якія прынцыпы размяшчэння матэрыялу выкарыстоўваюцца пры 

публікацыі мастацкіх тэкстаў у выданнях розных тыпаў?  

2. У якой паслядоўнасці звычайна размяшчаецца матэрыял у зборах твораў, 

поўным зборы твораў пісьменніка? 

3. Якую функцыю выконваюць раздзелы «Dubia», «Іншыя варыянты і 

рэдакцыі» ў выданні. 

4. Апішыце і прааналізуйце структуру і кампазіцыю канкрэтнага выдання 

(на выбар). 

 

Літаратура па тэме 
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Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вучэб. дапам. / В. П. Рагойша і інш. – 

Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. – С. 45–46. 

Рейсер, С. А. Основы текстологии. – 2-е изд. / С. А. Рейсер. – Л. : 

Просвещение, 1978. – 176 с. – С. 132–142. 

 

Форма правядзення: пісьмовая. 

 

3.2 Пытанні да экзамену і заліку 

 

1. Тэксталогія як самастойная навуковая дысцыпліна. Задачы тэксталогіі. 

Сувязь з іншымі навукамі. 

2. Гісторыя ўзікнення і развіцця беларускай і рускай тэксталогіі. Асноўныя 

выданні. 

3. Крыніцазнаўчая база тэксталогіі. Віды крыніц тэксту літаратурнага 

твора. 

4. Гісторыя тэксту, яе вывучэнне. Этапы тэксталагічнага даследавання. 

5. Аднаўленне першапачатковага тэксту рукапісу. 

6. Тэксталогія і храналогія. Датыроўка крыніц. Тыпы датыроўкі. Спосабы 

датыроўкі. 

7. Змест паняцця «асноўны тэкст», прынцып аўтарскай волі. 

8. Прычыны скажэння асноўнага тэксту. 

9. Атрыбуцыя мастацкага тэксту. Шляхі, спосабы і прыѐмы атрыбуцыі. 

10. Асаблівасці работы тэкстолага з помнікамі старажытнай літаратуры. 

11. Асаблівасці тэксталагічнай падрыхтоўкі фальклорных твораў. 

12. Тэксталагічная падрыхтоўка перакладных твораў. 

13. Кан’ектура (рэканструкцыя тэксту). 

14. Тыпалогія выданняў. Тэксталагічныя прынцыпы падрыхтоўкі выданняў 

акадэмічнага, навуковага, навукова-папулярнага (навукова-масавага), 

папулярнага (масавага) тыпаў. 

15. Дакументальныя выданні. Асаблівасці факсімільных выданняў. 

16. Выданне публіцыстычнай, эпісталярай спадчыны пісьменнікаў. 

17. Навукова-дапаможны апарат выдання, яго склад. 

18. Каментар як від навуковага даследавання. Віды каментарыя і іх 

залежнасць ад чытацкай адрасацыі выдання.  

19. Бібліяграфічны каментар. 

20. Рэдакцыйна-выдавецкі каментар. 

21. Гісторыка-літаратуразнаўчы каментар у навуковых і папулярных 

выданнях. 

22. Рэальны каментар. 

23. Лінгвістычны (слоўнікавы) каментар. 

24. Размяшчэнне каментарыя і яго характар у розных выданнях. 

25. Работа карэктара і праблема аўтарскай арфаграфіі і пунктуацыі. 

26. Прынцыпы размяшчэння матэрыялаў у зборы твораў пісьменніка. 
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27. Ілюстрацыі, іх адбор, датаванне і размяшчэнне ў выданні. 
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4. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 
 

4.1 Вытрымка з вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Тэксталогія» 

 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Дысцыпліна «Тэксталогія» ўваходзіць у цыкл агульнанавуковых і 

агульнапрафесійных дысцыплін кампанента установы вышэйшай адукацыі. Яна 

связана з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана – уводзінамі ў 

літаратуразнаўства, фалькларыстыкай, гісторыяй і тэорыяй літаратуры.  

Мэта вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія» – фарміраванне ў студэнта 

навуковага, тэарэтычна абгрунтаванага ўяўлення аб гісторыі і тэорыі тэксталогіі, 

набыццѐ практычнага вопыту падрыхтоўкі збораў твораў пісьменнікаў-класікаў 

да выдання.  

Асноўныя задачы вывучэння дысцыпліны:  

– даць уяўленне пра тэксталогію як ядну з дапаможных галін 

літаратуразнаўства, пра гісторыю яе развіцця, тэарэтычныя прынцыпы;  

– дапамагчы студэнтам авалодать прыѐмамі працы з даведачным апаратам 

выдання, навучыць іх  вызначаць асноўны тэкст, карыстацца варыянтамі, 

звесткамі пра гісторыю напісання твора;  

– паказаць, як больш эфектыўна скарыстаць веды па тэксталогіі падчас 

падрыхтоўкі самастойных навуковых прац;  

– сфармаваць у студэнтаў разуменне спецыфікі тэксталагічнай працы;  

– садзейнічаць павышэнню агульнай філалагічнай кампетэнцыі.   

У выніку вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія» студэнт павінен  ведаць:  

– месца, ролю  і значэнне тэксталогіі ў тэорыі літаратуры,  

– гісторыю ўзнікнення і развіцця тэксталогіі,  

– прынцыпы падрыхтоўцы выданняў класічных твораў,  

– праблемы выдавецкай практыцы.  

– метады і прыѐмы вывучэнння мастацкіх тэкстаў з мэтай выдання іх у 

зборы твораў;  

умець:  

– на практыцы карыстацца крытэрыямі ацэнкі асноўнага тэксту мастацкага 

твора і яго варыянтаў, прынцыпамі атрыбуцыі і датыроўкі выданняў і 

публікацый;   

– прафесійна ацэньваць навуковы ўзровень тэксталагічнай падрыхтоўкі 

тэксту, правільнасць выбару яго асноўнай крыніцы, абгрунтаванасць і 

неабходнасць паправак і дапаўненняў, паўнату і навуковую дакладнасць 

каментарыяў;  

– разбірацца ў сучасных прыѐмах, метадах, праблемах выдавецкай 

падрыхтоўкі тэкстолагамі твораў пісьменнікаў-класікаў, у правілах, прыѐмах і 

прынцыпах устанаўлення асноўнага тэксту, узнаўленні гісторыі яго напісання, 

публікацый, перапрацовак;  
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валодаць:  

– глыбокімі ведамі літаратурнага працэсу;  

– магчымасцямі літаратурнага аналізу;  

– літаратуразнаўчай тэрміналогіяй.  

У выніку вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія» фарміруюцца наступныя 

кампетэнцыі (паводле адукацыйнага стандарту АСВА 121 05 01 – 2013 і 1-21 05 

02–2013):   

АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных зазач.  

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. АК-3. Валодаць 

даследчымі навыкамі.  

АК-4. Умець працаваць самастойна.  

АК-5. Быць здольным прадуцыраваць новыя ідэі.  

АК-8. Мець навыкі вуснай і пісьмовай камунікацыі.  

АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці.  

САК-2. Быць здольным да сацыяльных кантактаў.  

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый.  

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі.   

ПК-2. Выкарыстоўваць розныя тэхналогіі навучання мове і літаратуры.  

ПК-5. Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую працу ў галіне 

філалогіі.  

ПК-7. Выкарыстоўваць у працы сучасныя камп’ютарныя метады збору, 

апрацоўкі і захавання інфармацыі.  

ПК-8. Прадстаўляць вынікі навуовай працы ў адпаведнасці з адпаведнымі 

патрабаваннямі.  

ПК-9. Выкарыстоўваць сучасную методыку рэферавання і рэдагавання 

тэкстаў.  

ПК-10. Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на беларускай, 

рускай і замежных мовах.  

ПК-11. Выкарыстоўваць сучасную метадалогію лігвістычных і 

літаратуразнаўчых даследаванняў, выкарыстоўваць сродкі аўтаматызацыі 

праектавання, афармляць праектную дакументацыю.  

ПК-12. Праводзіць аналіз праектнай дзейнасці ў гуманітарнай сферы, 

распрацоўваць прапановы па павышэнні эфектыўнасці запланаваных доследаў. 

ПК-20. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця галіны, інавацыйных тэхналогіях, праектах і рашэннях. 

На вывучэнне дысцыпліны «Тэксталогія» дзѐннай формы навучання 

адводзіцца 94 гадзіны на спецыяльнасці «Беларуская філалогія» і «Руская 

філалогія». З іх 34 гадзіны аўдыторных заняткаў: 20 гадзін лекцыйных, 10 гадзін 

семінарскіх заняткаў і 4 гадзіны КСР. 
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Дысцыпліна вывучаецца студэнтамі філалагічнага факультэта на 3 курсе ў 5 

семестры. 

Форма атэстацыі для беларускай філалогіі – экзамен. Рускай філалогіі – 

залік. 

На вывучэнне дысцыпліны «Тэксталогія» завочнай формы навучання 

адводзіцца 94 гадзіны на спецыяльнасці «Беларуская філалогія» і «Руская 

філалогія». З іх  8 гадзін аўдыторных заняткаў: 4 гадзіны лекцыйных, 4 гадзіны 

семінарскіх заняткаў. 

Дысцыпліна вывучаецца студэнтамі філалагічнага факультэта на 3 курсе ў 5 

семестры. 

Форма атэстацыі – экзамен. 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Тэма 1. Прадмет тэксталогіі 

 

Прадмет і мэта вывучэння дысцыпліны. Паняцце тэксталогіі. Спецыфіка. 

Тэксталогія сярод іншых дпаможных галін літаратуразнаўства, яе сувязь з 

гісторыяй і тэорыяй літаратуры. Навуковае выданне літаратурнай 

спадчыны,заснаванае на глыбокім усебаковым вывучэнні тэкстаў – галоўная 

задача тэксталогіі. Крыніцазнаўчая база тэксталогіі. Шляхі вывучэння 

тэксталогіі. Матэрыял вывучэння. Тэрміналагічны апарат дысцыпліны.  

 

Тэма 2. Звесткі з гісторыі тэксталогіі 

 

Зараджэнне аналізу тэкстаў, яго перадумовы і прычыны. Навуковы аналіз 

кніг Бібліі ў Сярэдневеччы: Б. Спиноза, І. С. Землер, Г. В. Ф. Гегель, 

Д. Ф. Штраус. Заснавальнікі тэксталогіі Новага часу: Р. Бентлі, Р. Порсан, 

І. Рэйске, Г. Герман. Руская тэксталагічная навука, яе зараджэнне і развіццѐ. 

Рэформы Пятра І. Заснаванне Акадэміі навук. Першыя  выданні збораў твораў і 

выбраных твораў. Выдавецкая справа ў Расіі ў сярэдзіне XIX ст. Роля 

М. А. Палявога і В. Г. Бялінскага ў абгрунтаванні гістарычнага погляду на 

літаратурную спадчыну. Параўнальна-гістарычны метад А. Н. Весялоўскага 

Тэкстологія фальклору ў сярэдзіне XIX ст. Дзейнасць А. Н. Афанасьева, 

П. Н. Рыбнікава, П. І. Якушкіна. Збор твораў А. С. Пушкіна, прадпрыняты 

П. В. Анненкавым, прынцыпы яго выдання. Акадэмічны збор твораў 

Г. Р. Дзяржавіна і наступныя выданні па яго ўзору. Тэксталогія савецкага часу. 

Уклад у тэксталагічную навуку Б. В. Тамашэўскага, Ю. Н. Тынянава, 

Г. Г. Шпета, Г. О. Вінакура, С. М. Бондзі, Н. К. Гудзія. Кнігі выдавецтва 

«Асаdemiа», серыі «Библиотека поэта» «Литературные памятники», «Звенья», 

«Литературный архив». Поўны збор твораў Л. М. Талстога ў 90 тамах. Поўны 

збор твораў А. С. Пушкіна ў 16 тамах.  
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Утварэнне сектара тэксталогіі ў Інстытуце сусветнай літаратуры Акадэміі 

навук СССР. Выданне зборнікаў «Вопросы текстологии», «Основы 

текстологии». Манаграфія Д. С. Ліхачова «Текстология. Краткий очерк». 

Сучасныя акадэмічныя, навуковыя выданні ў Расіі (А. І. Герцэн, І. С. Тургенеў, 

Ф. М. Дастаеўскі, А. П. Чэхаў, А. А. Блок, М. Горкі, С. А. Ясенін).  

З гісторыі беларускай тэксталогіі. Зараджэнне тэксталагічных прыѐмаў у 

выдавецкай дзейнасці Ф. Скарыны, С. Буднага, складальнікаў летапісных 

зводаў, Статутаў Вялікага княства Літоўскага. Дзейнасць выдавецкага 

таварыства «Загляне сонца і ў наша аконца», падрыхтоўка падпісной серыі 

«Беларускія песняры» Тэксталогія ў савецкай Беларусі. Дзейнасць літаратурнай 

камісіі Інбелькульта (1922–1928). Удзел І. Замоціна, Я. Барычэўскага, 

А. Вазнясенскага ў падрыхтоўцы літаратурнай спадчыны М. Багдановіча – 

«Творы» (т.1–2, 1927–1928).  

Тэксталагічная дзейнасць Інстытута літаратуры Акадэміі навук БССР. 

Першыя падрыхтаваныя яго супрацоўнікамі  выданні − «Творы Цѐткі (Алаізы 

Пашкевіч)», «Збор твораў П. Труса» (1934). Першая спроба выдання 

Акадэмічнага збору твораў − шасцітомнік Янкі Купалы (1951–1954). Стварэнне 

ў Інстытуце літаратуры сектара рукапісаў і выданняў (1954) сектара 

дакастрычніцкай літаратуры і тэксталогіі (1960), роля іх у тэарэтычнай 

распрацоўцы пытанняў тэксталогіі і практычнай іх рэалізацыі. Выданні, 

падрыхтаваныя тэкстолагамі Інстытута − «Беларускія пісьменнікі другой 

палавіны ХІХ ст.» (1956); «Хрэстаматыя па старажытнай беларускай 

літаратуры» (1959), збор твораў Я. Купалы ў 6 тамах (1961–1964), Якуба Коласа 

ў 12 тамах (1961–1964), М. Багдановіча ў 2 тамах (1968). Распрацоўка 

супрацоўнікамі Інстытута літаратуры новых падыходаў да выдання Збора твораў 

у 70-я гады, удакладненне методыкі аналізу тэкстаў, узбагачэнне і паглыбленне 

зместу каментарыяў, уключэнне летапісаў жыцця і творчасці. Выданне збораў 

твораў  Янкі Купалы ў 7 тамах (1972–1976), Якуба Коласа ў 14-ти (1972–1978), 

Кузьмы Чорнага ў 8 тамах (1972–1975) − новая ступень у выданні 

навукова-каменціраваных збораў твораў класікаў. Зварот да новых тыпаў 

выданняў − «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці» (1975), 

аднатомнікаў − «Творы» Цѐткі (1976), «Выбраныя творы» Ядвігіна Ш. (1979), 

«Творы» К. Каганца (Стварэнне самастойнага падраздзяленне, якое поўнасцю 

засяродзілася на справе падрыхтоўкі літаратурнай спадчыны: сектара выданняў і 

тэксталогіі (1979). Выдадзеныя тэкстолагамі сектара зборы твораў І. Мележа ў 

10 тамах (1979–1985), М. Лынькова ў 8 тамах (1981– 1985), М.Гарэцкага ў 

4-тамах (1984–1986), П.Пестрака ў тамах (1984– 1986). Тэксталагічная праца ў 

Рэспубліцы Беларусь. Магчымасць выдаваць зборы творы без купюр, 

выкліканых ідэалагічнымі прычынамі. Прадпрынятая тэкстолагамі праца па 

выданню першых у Беларусі Поўных бораў твораў класікаў − М. Багдановіча ў  

3 тамах (1992–1995), Янкі Купалы ў 9-ті (10 кн.) (1995–2003), Якуба Коласа ў 

20-ці тамах. Супрацоўніцтва тэкстолагаў Інстытута падчас гэтай справы з 

вучонымі з ВНУ, архівістамі, музейнымі работнікамі. Навуковая дзейнасць у 
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сферы тэксталогіі. Абагульненне вопыту падрыхтоўкі збораў твораў у 

публікацыях тэкстолагаў, у выступленнях на канференцыях («Купалаўскія 

чытанні», «Каласавіны», «Гарэцкія чытанні»). Распрацоўка імі перспектыўнага 

плана выдання Інстытутам сацыяльна значнай літаратуры. Асаблівасці выдання 

збору твораў І. Шамякіна. Планы выдання збораў твораў М. Гарэцкага, 

А. Куляшова, П. Панчанкі, І. Навуменкі, А. Міцкевіча.  

 

 

 

Тэма 3. Палеаграфія і тэксталогія 

 

Матэрыялы пісьма. Сродкі пісьма. Спосабы запісу. Графіка. Звод, архетып, 

пратограф – значэнне і сэнс паняццяў. Рукапіс, яго спецыфіка ў старадаўняй 

літаратуры. Спісак. Спіскі ў старажытнарускай і старабеларускай літаратурах.  

 

Тэма 4. Праблема асноўнага тэксту 

 

Галоўная задача тэксталогіі – устанаўленне асноўнага тэкста твора. 

Разуменне асноўнага (кананічнага, аўтэнтычнага) тэкста.Творчая гісторыя 

тэкста мастацкага твора, яе значэнне для інтэрпрэтацыі асноўнага тэкста. 

Адлюстраванне ў гісторыі тэксту заканамернасцей мастацкага мыслення. 

Паняцці «тэкст», «рукапіс», «рэдакцыя», «варыянт», «версія», «твор». 

Гісторыка-літаратурнае значэнне першай рэдакцыі. Працяг работы аўтара над 

тэкстам пасля стварэння яго першай рэдакцыі. Паняцці «чарнавік», «белавік», 

«машынапіс», «часопісны варыянт», «карэктура». Розныя тыпы і прычыны 

аўтарскіх перапрацовак. Магчымыя змены літаратурнай, светапогляднай, 

маральнай пазіцыі аўтара і звязаныя з імі перапрацоўкі тэкста. Выпадкі 

пазнейшага псавання тэксту як вынік аўтарскай перапрацоўкі. Псаванне тэксту 

як вынік свядомага ўмяшання збоку. Дзейнасць карэктара і праблема аўтарскай 

арфаграфіі і пунктуацыі. Умяшанне ў тэкст цэнзара. Рэдагаванне. Змяненне 

сацыяльных умоў, уплыў часу на перапрацоўкі. Новыя рэдакцыі пры 

перавыданні аўтарам твораў савецкай літаратуры 1930–50-х гадоў. Творчая воля 

аўтара – важнейшы прынцып навуковай крытыкі тэкста ў сучаснай тэксталогіі. 

Апошняя аўтарская воля, яе устанаўленне. Прынцып захавання апошняй 

аўтарскай волі і выпадкі, калі ад яе патрэбна адступіць. Устанаўленне асноўнага 

тэкста, варыянты і транскрыпцыі. Кан’ектуры (рэканструкцыя тэкста), праблема 

адвольнага аднаўлення зместу твора. Асноўныя спосабы канструявання 

кан’ектур. Кантамінацыя – злучэнне тэкстаў розных рэдакцый, стварэнне 

гіпатэтычнага тэкста. Пунктуацыя і арфаграфія, адлюстраванне іх змен у творы. 

Памылкі ў тэксце, іх разнавіднасці, прырода. Асаблівасці аўтарскага правапісу. 

Асобныя пытанні устанаўлення асноўнага тэкста ў савецкія часы. Самаробныя 

кнігі, рукапісныя часопісы, самвыдат. Тэкст у інтэрнэце. Патрабаванне 
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абсалютнага неўмяшання ў аўтарскі тэкст. Аднаўленне дакладнага тэкста – 

галоўная задача тэксталогіі.  

 

Тэма 5. Атрыбуцыя 

 

Паняцце аб атрыбуцыі. Шляхі, спосабыі прыѐмы атрыбуцыі. Атрыбуцыя на 

падставе зместу тэкста і ступень яе надзейнасці. Атрыбуцыя па водле 

стылістычнага аналізу і ступень яе надзейнасці. Камп’ютарны метад аналіза. 

Устанаўленне аўтарства ананімных і псеўдаананімных твораў. Ананімныя творы 

ў гісторыі беларускай, рускай і іншых літаратур. Слоўнікі псеўданімаў. 

Асаблівасці атрыбуцыі эпісталярных дакументаў, устанаўленне і аўтара і 

адрасата. Dubia. Падробкі. Стылізацыя і эпігонства. Прыпісванне чужых твораў 

класіку як распаўсюджаная памылка. Містыфікацыі, іх разнавіднасці, вывучэнне 

і раскрыццѐ. Пераклад і праблема аўтарства. Псеўдапераклады. Даціроўка. 

Значэнне даціроўкі для разумення тэкста. Дата як частка тэкста. Тыпы і 

асноўныя спосабы даціроўкі. Даціроўка па першай публікацыі, копіі, 

цытаванню, упамінанню. Шырокая і двайная даціроўкі. Аўтарская даціроўка і 

ступень яе дакладнасці. Даціроўка паводле зместу і ступень яе надзейнасці. 

Недакладныя указанні, містыфікацыі і іх сэнс. Летапісы жыцця і творчасці 

пісьменніка. Летапісы літаратурнага жыцця. Каментар. Каментар як жанр 

навуковага даследавання. Тыпы каментара, іх залежнасць ад чытацкай адрасацыі 

выдання. Бібліяграфічны (тэксталагічны, крыніцазнаўчы) каментар. Навуковы 

каментар у акадэмічным выданні, яго склад і прызначэнне. Даследчыцкі 

каментар, яго склад і аб’ѐм. Гісторыка-літаратурны каментар у навуковых і 

папулярных выданнях. Рэальны каментар. Лінгвістычны каментар. Каментар у 

перакладных выданнях. Тлумачэнне запазычанняў з другіх моў, спецыяльнай 

тэрміналогіі, дыялектызмаў, архаізмаў, гістарызмаў. Месца каментара і яго 

характар у розных выданнях.  

 

Тэма 8. Размяшчэнне матэрыялу ў выданнях 

 

Збор твораў як мастацкая форма. Прынцыпы паслядоўнасці размяшчэння 

яго складнікаў. Асноўны тэкст. Розныя тыпы размяшчэння матэрыялу 

прыжыццѐвых збораў твораў і зборнікаў, (складзеных самімі аўтарамі) − 

жанравы, храналагічны, тэматычны). Крытыка храналагічнага размяшчэння 

тэкстаў. Прадмовы, пасляслоў’і, паказальнікі, слоўнікі ў складзе збора твораў. 

Ілюстрацыі, іх збор, датаванне, размяшчэнне.  

 

Тэма 9. Тыпы выданняў і іх асаблівасці 

 

Акадэмічны збор твораў – вышэйшы тып тэксталагічнага выдання. Поўныя 

зборы. Збор твораў. Выбраныя творы. Серыйныя выданні. Выданне 
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публіцыстычнай і эпісталярнай спадчыны. Выкарыстанне розных тыпаў 

выданняў у літаратруразнаўчай працы.  

 

Тэма 10. Філалагічны аналіз 

 

Філалагічны аналіз – асноўны метад тэксталогіі. Вывучэнне літаратурнага 

помніка на ўсіх этапах яго існавання. Характар і віды аналізу. Прынцыпы 

навуковай крытыкі тэкста, спалучэнне гістарычнага і тэарэтычнага. 

Выкарыстанне прынцыпаў тэксталагічнага даследавання ў вывучэнні мастацкай 

літаратуры мінулага і сучаснасці.  
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА  

Спецыяльнасць 1-21 05 01 – Беларуская філалогія    
(Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць, Камп’ютарнае забеспячэнне, Дзелавая камунікацыя)  

Спецыяльнасць 1-21 05 02 – Руская філалогія  (Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)  

 

Форма навучання – дзѐнная  
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 Усяго аўдыторных гадзін па дысцыпліне: 

34 

20 10  4    

1 Прадмет тэксталогіі 2       

2 Звесткі з гісторыі тэксталогіі 2      Выбарачнае 

апытванне 

3 Тэксталогія і тэарэтычныя пытанні 

літаратуразнаўства 

 2     Праблемны

я заданні 

4 Палеаграфія і тэксталогія 2      Апорны 

канспект лекцыі 

5 Праблема асноўнага тэксту 2       
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6 Атрыбуцыя 2      Выбарачнае 

апытванне 

7 Тэкст і яго вывучэнне  2     Выбарачнае 

апытанне 

8 Датаванне 2       

9 Каментарый 2       

1

0 

Прынцып “творчай волі” ў тэксталогіі новай 

літаратуры 

   2   Пісьмовая 

работа: эсэ 

1

1 

Размяшчэнне матэрыялу ў выданнях 2       

1

2 

Каментаванне. Тыпы каментарыю  2     Праблемны

я заданні 

1

3 

Тыпы выданнў і іх асаблівасці 2       

1

4 

Асноўныя тыпы выданняў і іх падрыхтоўка. 

Навукова-дапаможны апарат выдання 

 2     Праблемны

я заданні 

1

5 

Філалагічны аналіз 2       

1

6 

Выкарыстанне прынцыпаў тэксталагічнага 

даследавання ў вывучэнні мастацкайлітаратуры 

мінулага і сучаснасці 

 2     Праблемны

я заданні 

1

7 

Структура і кампазіцыя сучаснага 

навукова-крытычнага выдання 

   2   Пісьмовая 

работа 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА  

Спецыяльнасць 1-21 05 01 – Беларуская філалогія  
(Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць, Камп’ютарнае забеспячэнне, Дзелавая камунікацыя)  

Спецыяльнасць 1-21 05 02 – Руская філалогія  (Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)  

 

Форма навучання – завочная 
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 Усяго аўдыторных гадзін па дысцыпліне: 

8 

4 4      

1 Прадмет тэксталогіі 2       

2 Праблема асноўнага тэксту  2     Выбарачнае 

апытанне 

3 Тыпы выданнў і іх асаблівасці 2      Апорны 

канспект лекцыі 

4 Каментаванне. Тыпы каментарыя  2     Пісьмовая 

работа 

 



80 

 

4.2 Рэкамендаваная літаратура 

 

4.2.1 Асноўная літаратура 

 

1. Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вучэб. дапам. / В. П. Рагойша,      

М. П. Кенька, І. У. Ківель, Т. В. Лук’янава, С. В. Шамякіна. – Мінск : БДУ, 

2015. – 231 с. 

4.2.2 Дадатковая літаратура 

  

2. Бельчиков, Н. Ф. Литературное источниковедение / Н. Ф. Бельчиков. – 

М. : Наука, 1983. – 272 с. 

3. Бельчиков, Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. – 2-е изд., 

доп. / Н. Ф. Бельчиков. – М.: Высш. школа, 1975. – 238 с. 

4. Бельчиков, Н. Ф. Проблема литературного источниковедения / 

Н. Ф. Бельчиков // От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». – Л. : Наука, 

1969. – 476 с. С. 26–33.  

5. Блюм, А. В. Советская цензура в эпоху тоталитарного террора 1929–

1953. / А. В. Блюм. – СПб. : Академич. проект, 2000. – 321 с. 

6. Бонди, С. М. Черновики Пушкина. 2-е изд. – С. М. Бонди. – М. : 

Просвещение, 1978. – 231 с. 

7. Виноградов, В. В. Проблема авторства и теория стилей / 

В. В. Виноградов. – М.: ГИХЛ, 1961. – 616 с. (Проблема авторства и принципы 

атрибуции текстов неизвестного происхождения. – С. 5–28).  

8. Винокур, Г. Критика поэтического текста / Г. Винокур. – М. : 

Государственная Академия художественных наук, 1927. – 133 с. 

9. Вопросы текстологии. Вып. 1–4. М., 1957–1967. 

10. Голуб, Т. С. У творчай майстэрні класіка : Тэксталогія твораў 

М. Гарэцкага / Т. С. Голуб. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 157 с. 

Голуб, Т. С. Услед за лініяй жыцця : Творчая індывідуальнасць: ад 

літаратурнага тэксту да культурнай спадчыны / Т. С. Голуб. – Мінск : Беларускі 

кнігазбор, 2006. – 247 с. 

11. Голуб, Т. С. Тэксталогія беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. Гісторыя 

тэксту як шлях да гісторыі літаратуры / Т. С. Голуб. – Мінск : Беларуская 

навука, 2013. – 245 с. 

12. Гришунин, А. Л. Исследовательские аспекты текстологии / 

А. Л. Гришунин. – М. : Наследие, 1998. – 416 с. 

13. Гульман, Р. І. Тэксталогія твораў Янкі Купалы: Пытанні вызначэння 

аўтэнтычнага тэксту / Р. І. Гульман. – Мінск : Навука і тэхніка, 1971. – 173 с. 

14. Гурэвіч, Э. С. Аб датаванні вершаў Янкі Купалы / Э. С. Гурэвіч // 

Беларуская літаратура: Даслед. – Вып. 5. – Мінск : Выдавецтва АН БССР, 1963. 

– С. 148–159.  

15. Жданов, В. В. Творческая история «Анны Карениной». Материалы и 

наблюдения / В. В. Жданов. – М.: Советский писатель,1957. – 261 с.  
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16. Жук, І. В., Родчанка, В. Р. Атрыбуцыя літаратурных тэкстаў з 

дапамогай матэматычнай статыстыкі / И. В. Жук, В. Р. Родчанка // Весці АН 

Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 1995. – № 2. – С. 103–107.  

17. Забродская, С. В. Да гісторыі тэксту трылогіі Я. Коласа «На 

ростанях» // Пытанні тэксталогіі беларускай літаратуры / С. В. Забродская. – 

Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – С. 82–110.   

18. Замоцін, І. Творы: літаратурна-крытычныя артыкулы. – Мінск : 

Мастацкая літаратура, 1991. – 333 с. 

19. Золава, Э. Тэксталогія – мая прафесія : З вопыту падрыхтоўкі да 

выдання збору твораў класікаў беларускай літаратуры / Э. Золава. – Мінск : 

Выдавецкі цэнтр БДУ, 2006. – 164 с. 

20. Казыра, К. А. «Ахвярую на памяць...» (Пра дарчыя надпісы Янкі 

Купалы) / К. А. Казыра / Мінск : Літаратура і мастацтва. – 2001. – 26 кастр.  

21. Кісялѐў, Г. Ад Чачота да Багушэвіча : праблемы крыніцазнаўства і 

атрыбуцыі бел. літ. ХХ ст. – 2 выд. / Г. Кісялѐў. – Мінск : Беларуская навука, 

2003. – 424 с. 

22. Кісялѐў, Г. В. Даўняя загадка літаратуразнаўства( праблема атрыбуцыі 

паэм «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе» // Г. В. Кісялѐў / Ад Чачота да 

Багушэвіча: праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларус. літ XIX cт./ Г. 

В. Кісялѐў; акад. навук Беларусі, Ін-т літ. Імя Я. Купалы. – Мінск, 1993. – 

С. 340–377. 

23. Кісялѐў, Г. Жылі-былі класікі : Хто напісаў паэмы «Энеіда навыварат» і 

«Тарас на Парнасе» / Г. Кісялѐў. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 547 с. 

24. Лебедева, Е. Д. Текстология. Вопросы теории. Указатель советских 

работ за 1917–1981 гг. / Е. Д. Лебедева. – М. : Академия наук СССР, 1982. – 

95 с. 

25. Лебедева, Е. Д. Текстология. Вопросы теории. Указатель советских 

работ за 1976–1986 гг. / Е. Д. Лебедева. – М. : Академия наук СССР, 1988. – 

112 с.  

26. Лихачев, Д. С. Текстология / Д. С. Лихачев. – СПб. : Алетейя, 2001. – 

758 с. 

27. Мазанік, Л. М. Раман «Мінскі напрамак» І. Мележа (Творчая 

гісторыя) // Питання текстологіі : Дожовтнева та радянська література : Зб. 

навук. прац / Л. М. Мазанік. – Киів : Наукова думка, 1989. – С. 130–144.  

28. Мазанік, Л. М. Тэксталогія літаратурна-крытычнай спадчыны 

М. Багдановіча / Л. М. Мазанік // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – 
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29. Масанов, Ю. И. В мире псевдонимов, анонимов и литературных 

подделок / Ю. И. Масанов. – М. : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1963. – 

319 с.  
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4.3 Электронныя рэсурсы 

Архівы 

Архівы Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

https://archives.gov.by/. – Дата доступу: 28.02.2019. 

Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: http://bdamlm.by/. – Дата доступу: 28.02.2019. 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступу: http://niab.by/. – Дата доступу: 28.02.2019. 

 

Музеі 

Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступу: http://kupala.museum.by/. – Дата доступу: 28.02.2019. 

Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: http://yakubkolas.by/muzej/. – Дата доступу: 

28.02.2019. 

Літаратурны музей Максіма Багдановіча  [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступу: http://bagdanovich.museum.by/. – Дата доступу: 28.02.2019. 

 

Бібліятэкі 

Нацыянальная бібліятэка Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

https://www.nlb.by/. – Дата доступу: 28.02.2019. 

Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 

http://csl.bas-net.by/. – Дата доступу: 28.02.2019. 

 

Вучэбныя дапаможнікі 

Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / пад рэд. 

В. П. Рагойшы [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/134699. – Дата доступу: 28.02.2019. 
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4.4 Тэрміналагічны слоўнік 

 

Абавязковы экзэмпляр – сістэма арганізацыі захоўвання ўсіх друкаваных 

дакументаў, выдадзеных на тэрыторыі пэўнай краіны, якая абавязвае 

выдавецтвы і іншых вытворцаў паліграфічнай прадукцыі дасылаць экзэмпляры 

кожнага новага выдання ў бібліятэкі-дэпазітарыі (напрыклад, Нацыянальную 

бібліятэку Рэспублікі Беларусь), а таксама ў некаторыя іншыя спецыяльныя ўста 

новы (напрыклад, у Нацыянальную кніжную палату Рэспублікі Беларусь).  

Абанемент – форма бібліятэчнага абслугоўвання, пры якой кнігі могуць 

быць выдадзены чытачу для карыстання па-за межамі бібліятэкі.  

Абанент – асоба ці арганізацыя, якая карыстаецца паслугамі бібліятэкі. 

Абрэз – паверхня тарца кніжнага або часопіснага блока зверху, знізу і 

спераду. Можа быць пакрыты золатам, упрыгожаны адмысловымі арнамен тамі 

або малюнкамі.  

Авантытул – пачатковая старонка кнігі, якая папярэднічае тытульнаму 

лісту. На авантытуле змяшчаюць назву выдавецтва, яго марку, найменне серыі, 

загаловак кнігі і іншыя звесткі.  

Агляд літаратурны – жанр літаратурнай крытыкі, прысвечаны разгляду 

літаратурнага развіцця за пэўны прамежак часу (год, дзесяцігоддзе і інш.) або 

аналізу вызначанай літаратурна-грамадскай праблемы, пэўных твораў 

пісьменніка.  

Аддзел рукапісаў і рэдкіх кніг – аддзел у бібліятэцы ці музеі, у якім 

захоўваюцца архіўныя матэрыялы (дакументы, рукапісы, рэдкія кнігі, кнігі з 

дароўнымі надпісамі і г. д.).  

Акадэмічны поўны збор твораў – найбольш поўны, навукова 

падрыхтаваны, з грунтоўнымі прадмовай, пасляслоўем і каментарыямі збор 

твораў, які ўключае літаральна ўсѐ напісанае пісьменнікам, разам з чарнавымі 

накідамі і варыянтамі твораў.  

Аклад (кніжны) – дэкаратыўнае пакрыццѐ пераплѐтнага вечка старадаў няй 

кнігі; выконваўся з цвѐрдых матэрыялаў: слановай косці, золата, срэбра, волава з 

прымяненнем чаканкі, ліцця, ціснення, кавання, чарнення, філіграні; 

упрыгожваўся накладной эмаллю, каштоўнымі камянямі. 

Аналіз твора – падзел твора на структурныя ўзроўні, выяўленне іх 

асаблівасцей і ўзаемасувязей з мэтай больш глыбокага яго спасціжэння. 

Анатацыя – кароткая характарыстыка дакумента, якая раскрывае ў пер 

шую чаргу яго тэматыку. Можа таксама характарызаваць аўтара, пэўныя 

асаблівасці выдання, яго прызначэнне і г. д.  

Артыкул літаратурна-крытычны – жанр літаратурнай крытыкі, у якім 

аўтар дае аналіз, ацэнку, вытлумачэнне твора, выяўляе сувязь мастацтва і жыцця. 

Літаратурна-крытычны артыкул можа мець разнавід насці: тэарэтычны, 

юбілейны, эсэ, палемічны, праблемны і інш.  



85 

 

Археаграфія – навука, якая распрацоўвае методыку пошукаў, апісання і 

публікацыі тэкставых гістарычных крыніц, найперш старажытных, у тым ліку 

ананімных і аўтарскіх пісьмовых помнікаў.  

Архівазнаўства – комплексная навуковая дысцыпліна, якая даследуе 

спецыфіку камплектавання архіўных дакументаў, спосабы іх захавання, 

апісання, класіфікацыі, тэорыю і методыку працы з імі. Архівазнаўства 

літаратурнае скіравана на вывучэнне літаратурных крыніц, якія захоўваюцца ў 

архівах, у рукапісных аддзелах музеяў і бібліятэк.  

Архіў – спецыяльныя ўстанова або аддзел ва ўстанове, бібліятэцы ці музеі, у 

якіх збіраюцца і захоўваюцца дакументы на папяровай аснове (пісьмовыя 

крыніцы), на аўдыѐ- і відэаносьбітах.  

Арыгінал – 1) тэкст твора, напісаны аўтарам; тое ж самае, што і аўтограф, 

рукапіс; 2) тэкст, прадстаўлены аўтарам у выдавецтва для яго падрыхтоўкі да 

выдання і выпуску ў свет. Сучасны аўтарскі арыгінал можа быць у форме 

машынапісу, у выглядзе дыскеты (калі гэта ўзгоднена ў аўтар скай дамове); 3) 

тэкставы ці графічны матэрыял, які прайшоў рэдакцыйна-выдавецкую 

апрацоўку, падпісаны адказнымі асобамі ў набор або друк і падрыхтаваны для 

тыражавання на паліграфічным прадпрыемстве. Выдавецкія арыгіналы бываюць 

машынапісныя, друкаваныя, кадзіраваныя, рэпрадуцыруемыя.  

Асноўны (аўтэнтычны, кананічны) тэкст – сапраўдны аўтарскі тэкст, які 

адлюстроўвае апошнюю творчую волю аўтара, агульнапрыняты для ўсіх 

выданняў гэтага твора на дадзеным этапе вывучэння крыніц тэксту.  

Атрыбуцыя – устанаўленне аўтарства ананімных ці псеўданімных твораў.  

Атэтэза – адмаўленне прыналежнасці твора асобе, якая раней лічылася яго 

аўтарам.  

Аўтабібліяграфія – бібліяграфія твораў пісьменніка або навукоўца, 

складзеная ім самім.  

Аўтапераклад – 1) працэс перакладу пісьменнікам сваіх уласных твораў на 

іншую мову; 2) вынік гэтага працэсу.  

Аўтарская воля (апошняя аўтарская воля) – жаданне аўтара бачыць 

тэкст свайго твора ў друку менавіта такім, якім ѐн хоча. Гэта жаданне звычайна 

ўвасабляе белавік рукапісу, калі ж яго няма – апошняе прыжыццѐвае выданне 

твора.  

Аўтарскі знак – адзін з відаў класіфікацыйных бібліятэчна-бібліягра 

фічных індэксаў; умоўнае абазначэнне, якое змяшчае першую літару прозвішча 

аўтара ці загалоўка кнігі, а таксама двухзначную ці трохзначную лічбу. 

Выкарыстоўваецца пры публікацыі кніг і ў бібліятэчных каталогах.  

Аўтарызаваная копія – копія арыгінала твора, прачытаная, выпраўленая і 

завізаваная аўтарам.  

Аўтацэнзура – вымушаныя змены, унесеныя ў мастацкі, публіцыстычны 

або навуковы тэкст самім аўтарам у выніку пэўных сацыяльна-палітычных 

забаронаў і абмежаванняў.  
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Аўтограф – 1) рукапіс, створаны аўтарам уласнаручна і падпісаны ім; 2) 

уласнаручны подпіс або надпіс.  

Белавік (белавы аўтограф) – тэкст, перапісаны аўтарам пасля ўсіх правак, 

дапрацовак, выпраўленняў памылак; асноўны варыянт тэксту.  

Бібліѐграф – 1) асоба, якая прафесійна працуе над складаннем бібліяграфій; 

2) назва пасады ў бібліятэчных і бібліяграфічных установах; 3) даследчык, 

тэарэтык у галіне бібліяграфіі.  

Бібліяграфазнаўства – вучэбная дысцыпліна, прадметам разгляду якой 

з’яўляецца навука «бібліяграфія».  

Бібліяграфічнае апісанне – сукупнасць бібліяграфічных звестак аб 

дакуменце, якія пададзены па спецыяльных правілах і дазваляюць 

ідэнтыфікаваць дадзены дакумент, адрозніць яго ад іншых.  

Бібліяграфічная дзейнасць – спецыфічная праца па задавальненні патрэб 

у бібліяграфічнай інфармацыі. У сферу бібліяграфічнай дзейнасці ўваходзіць 

складанне бібліяграфічных апісанняў, запісаў, спісаў літаратуры; выданне 

бібліяграфічнай прадукцыі; падрыхтоўка даведачна-бібліяграфічнага апарату 

бібліятэк і інш.  

Бібліяграфічны запіс – сукупнасць звестак пра дакумент, якія 

характарызуюць яго змест і склад і выкарыстоўваюцца ў мэтах бібліяграфічнага 

пошуку. Бібліяграфічныя запісы можна сустрэць у бібліятэчных каталогах, у 

кнігах. У склад запісу могуць уваходзіць бібліяграфічнае апісанне дакумента, 

спецыяльны загаловак, анатацыя, класіфікацыйныя індэксы (УДК, ББК і інш.), 

прадметныя рубрыкі, шыфры захавання дакумента ў фондах бібліятэкі і г. д.  

Бібліяграфічны слоўнік – асаблівы від бібліяграфічнага дапаможніка, у 

якім звесткі абмежаваны канкрэтнай тэматыкай і пададзены ў алфавітнай 

паслядоўнасці.  

Бібліяграфічны спіс – сукупнасць бібліяграфічных апісанняў дакумен таў, 

адабраных па пэўным крытэрыі. Можа таксама называцца «спіс літаратуры», 

«спіс выкарыстаных крыніц», «спіс цытаваных крыніц» і проста «бібліяграфія» 

або «літаратура». Бібліяграфічныя спісы часцей за ўсѐ з’яўляюцца часткай 

нейкай іншай публікацыі і ўяўляюць сабой сістэматызаванае апісанне і пералік 

тых крыніц, якія выкарыстаў ці працытаваў аўтар да дзенай публікацыі.  

Бібліяграфічны часопіс – перыядычнае выданне, у якім публікуюцца 

звычайна зводныя бібліяграфіі дакументаў, выдадзеных за пэўны прамежак часу 

ў пэўнай краіне па пэўнай тэматыцы і г. д. 

Бібліяграфія – 1) асаблівы від дзейнасці па апісанні дакументаў; 2) 

практычныя вынікі бібліяграфічнай дзейнасці – разнастайныя бібліягра фіч ныя 

выданні, спісы і г. д.; 3) навука, якая даследуе бібліяграфічную дзейнасць.  

Бібліяграфія бібліяграфій – спецыфічны від бібліяграфічнага спісу, які 

складаецца з апісанняў іншых, папярэдніх бібліяграфічных спісаў. 

Бібліяграфія бягучая – бібліяграфічная прадукцыя, якая дае 

бібліяграфічныя апісанні публікацый, што з’явіліся нядаўна; бібліяграфічны 

інтэрвал паміж публікацыяй і яе апісаннем ў бібліяграфіі кароткі.  
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Бібліяграфія рэтраспектыўная – бібліяграфічная прадукцыя, якая 

адлюстроўвае друк у мінулым часе, можа характарызаваць публікацыі нават 

мінулых стагоддзяў.  

Бібліятэка – ўстанова, якая займаецца збіраннем, захоўваннем, сістэма 

тызацыяй і бібліяграфічным апісаннем твораў друку для іх грамадскага 

выкарыстання.  

Бібліятэка-дэпазітарый – від бібліятэкі, галоўнай функцыяй якой 

з’яўляецца пастаяннае захоўванне як мага больш поўнага фонду твораў друку.  

Бібліятэказнаўства – галіна навукі і вучэбная дысцыпліна, якая 

распрацоўвае тэарэтычныя асновы грамадскага карыстання творамі друку. 

Займаецца пытаннямі, звязанымі з арганізацыяй работы бібліятэк, 

сістэматызацыяй, захаваннем і выкарыстаннем фондаў дакументаў і інш.  

Бібліятэкар – супрацоўнік бібліятэкі, які мае спецыяльную 

бібліятэкарскую адукацыю.  

Бібліятэчна-бібліяграфічная класіфікацыя (ББК) – адзін з відаў 

класіфікацыйных бібліятэчна-бібліяграфічных індэксаў; табліцы, якія 

выкарыстоўваюцца для сістэматызацыі і арганізацыі бібліятэчных фондаў. З 

дапамогай  пэўных ўмоўных абазначэнняў (літар, лічбаў і знакаў прыпынку) 

раскрываюць змест дакумента.  

Бібліятэчнае абслугоўванне – непасрэдная работа супрацоўнікаў бібліятэк 

з чытачамі.  

Бібліятэчная справа – культурна-асветніцкая, ідэалагічна-выхаваўчая, 

навукова-інфармацыйная дзейнасць бібліятэк па забеспячэнні захоўван ня 

твораў друку і задавальненні патрэб грамадства ў карыстанні імі.  

Бібліятэчны фонд – сукупнасць усіх дакументаў, якія захоўваюцца ў 

пэўнай бібліятэцы, адабраны ў адпаведнасці з профілем дадзенай бібліятэкі і 

арганізаваны па спецыяльнай сістэме.  

Біябібліяграфічны слоўнік – від бібліяграфічнага дапаможніка, 

прысвечанага жыццю і дзейнасці асоб, якія ўнеслі значны ўклад у развіццѐ 

пэўнай галіны навукі, мастацтва і іншых сфер дзейнасці. У падобным слоўніку ў 

сціслым выглядзе пададзены звесткі па біяграфіі дадзеных асоб з указаннем дат, 

а таксама бібліяграфічныя спісы іх публікацый, публі кацый іншых аўтараў, 

прысвечаных гэтым людзям.  

Букіністычны гандаль – гандаль старымі выданнямі, якія паўторна 

паступілі ў продаж. Старыя кнігі дзеляць ўмоўна на антыкварныя (да 1850 г. 

уключна) і букіністычныя (з 1851 г.). 

 

Варыянт твора – тэкст, які адрозніваецца ад абранага ў якасці асноўнага. 

Звычайна ўяўляе сабой вынік аўтарскай працы над тэкстам, да працоўкі яго або 

вымушанага скарачэння (у прыватнасці, часопісны варыянт твора).  

Вокладка – папяровае ілюстраванае ці тэкставае пакрыццѐ выдання, якое 

засцерагае яго старонкі ад разбурэння і забруджвання. Змяшчае шэраг выхадных 

звестак, з’яўляецца элементам знешняга афармлення.  
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Вопіс – сістэматызаваны пералік адзінак захоўвання архіўнага/музейнага 

фонду.  

Выбраныя творы (выбранае) – выданне, якое сам аўтар ці ўкладальнік 

твораў прапаноўваюць чытачам як лепшае з напісанага пісьменнікам у пэўным 

жанры ці за нейкі перыяд.  

Выдавецтва – дзяржаўнае, грамадскае, кааператыўнае ці прыватнае 

прадпрыемства, якое спецыялізуецца на выданні літаратуры пэўных тыпаў, відаў 

і жанраў.  

Выданне – рукапіс, аформлены ў кнігу і размножаны пры дапамозе 

друкавання.  

Вычытка – выпраўленне ў тэксце граматычных, сінтаксічных і 

пунктуацыйных памылак.  

 

Гарнітура шрыфту – камплект друкарскіх шрыфтоў пэўнага малюнка, але 

розных па памеры і графічнай форме.  

 

Даведачна-бібліяграфічны апарат (ДБА) – сукупнасць спецыяльных 

сродкаў, якія дапамагаюць сістэматызацыі фонду бібліятэкі і аблягчаюць 

чытачам карыстанне ім. Складаецца звычайна з сістэмы бібліятэчных каталогаў, 

картатэк і баз даных.  

Даведнік – друкаванае выданне з дакладнымі і лаканічнымі звесткамі пра 

матэрыялы, якія захоўваюцца ў архіве, музеі, бібліятэцы.  

Дакумент – любы матэрыяльны носьбіт сацыяльна значнай інфармацыі, які 

прызначаны для яе захавання, выкарыстання і распаўсюджвання. 

Датаванне – устанаўленне дакладнай, дакументальна пацверджанай даты, 

звязанай з літаратурным працэсам.  

Друкарня – прамысловае паліграфічнае прадпрыемства, якое выпускае 

друкаваную прадукцыю ў асноўным спосабам высокага друку. Калі пераважае 

афсетны друк, то прадпрыемства называецца фабрыкай друку. Паліграфічны 

камбінат выпускае прадукцыю рознымі спосабамі друку.  

Друкарскі (эдыцыйны) працэс – працэс пераносу тэксту на паперу. 

Дэпазітарны фонд – пералік выданняў, якія прызначаны для пастаяннага 

захоўвання ў бібліятэцы-дэпазітарыі.  

 

Збор твораў – прызначаная для шырокага кола чытачоў і выдадзеная ў 

адным ці (часцей) некалькіх тамах сукупнасць твораў пісьменніка з 

навукова-даведачным апаратам.  

 

Звод (ізвод) – рэдакцыя рукапіснага тэксту, якая адрозніваецца ад іншых 

спіс каў гэтага помніка пэўнымі моўнымі асаблівасцямі. 
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Калантытул – загаловак (імя аўтара, назва твора, яго часткі і г. д.), які 

змяшчаецца на верхніх або ніжніх палях усіх або некалькіх старонак друкаванага 

выдання.  

Каментаванне – працэс дадатковага тлумачэння тэксту.  

Каментарый – частка апарату выдання, змешчаная ў канцы кнігі, у якой 

даецца тлумачэнне тэксту твора або яго фрагментаў з мэтай дапамагчы чытачу 

зразумець твор ва ўсѐй паўнаце.  

Кан’ектура – адноўленая частка тэксту, што не паддаецца прачытанню або 

зусім адсутнічае ў арыгінале, якая уносіцца ў тэкст даследчыкам пры яго 

навуковым апісанні.  

Кант – край пераплѐтнага вечка або вокладкі, які выступае за абрэз блока. 

Кант засцерагае блок ад псавання і забруджвання, паляпшае раскрывальнасць 

кнігі ці брашуры.  

Кантамінацыя – камбінацыя эпізодаў розных твораў, увядзенне ў аповед 

падзей з іншага літаратурнага твора.  

Карашок – кантавая паверхня кніжнага блока, у якой змацаваны сшыткі.  

Картатэка – бібліяграфічны дапаможнік у форме картак. Звычайна 

картатэкі з’яўляюцца дадатковым да каталогаў сродкам, менш аб’ѐмным; у іх 

прадстаўлена не ўся сукупнасць фонду архіва, музея ці бібліятэкі (асобнага іх 

аддзела), а літаратура, адабраная па пэўным параметры.  

Карэктар – спецыяліст выдавецтва, друкарні або рэдакцыі, які вычытвае 

тэксты, выпраўляе ў іх розныя граматычныя памылкі.  

Карэктарскія (карэктурныя) знакі – умоўныя графічныя абазначэння 

дзеянняў, якія трэба выканаць праўшчыку набору (замяніць адну або некалькі 

літар ці слоў іншымі, уставіць або выкінуць знакі, літары, словы і г. д.).  

Карэктура – 1) сукупнасць выпраўленняў і сам працэс працы карэктара; 2) 

тэкст, які друкуецца ў выдавецтве пасля працы з рэдактарам і карэктарскай 

зверкі.  

Каталог – сукупнасць бібліяграфічных запісаў на дакументы, якія 

арганізаваны па пэўнай сістэме і раскрываюць змест і склад архіўнага, музейнага 

ці бібліятэчнага фонду.  

Каталог універсальны (генеральны) – від каталогу, які адлюстроўвае 

ўвесь фонд, незалежна ад відаў дакументаў і іх тэматыкі.  

Каталог алфавітны – від каталогу, у якім карткі з бібліяграфічнымі 

апісаннямі дакументаў, незалежна ад іх зместу, размеркаваны па алфавіце 

(згодна з першымі літарамі назваў рукапісаў, рэчаў, прозвішчаў аўтараў ці 

загалоўкаў кніг).  

Каталог прадметны – від каталогу, у якім карткі з бібліяграфічнымі апі 

саннямі дакументаў размеркаваны па прадметных рубрыках, якія, у сваю чаргу, 

прадстаўлены ў алфавітнай паслядоўнасці.  

Каталог сістэматычны – від каталогу, у якім карткі з бібліяграфічнымі 

апісаннямі дакументаў, кніг або музейных рэчаў расстаўлены згодна са 

спецыяльнай сістэмай. 
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Кегль – памер вышыні літары, уключаючы ніжнія і верхнія вынасныя 

элементы ў гэтай літары або знаку.  

Класіфікацыйныя бібліятэчныя індэксы – спецыяльныя ўмоўныя 

абазначэнні, якія выкарыстоўваюцца пры публікацыі кніг і ў бібліятэчных 

каталогах з мэтай сістэматызацыі бібліятэчных фондаў.  

Кніга – неперыядычнае выданне ў выглядзе збрашураваных лістоў 

друкаванага матэрыялу аб’ѐмам звыш 48 старонак (да 48 старонак – брашура).  

Кнігавыданне (кнігадрукаванне) – комплекс вытворчых працэсаў па 

вырабе друкаванай кнігі.  

Кнігарня – крама, у якой прадаюцца кнігі.  

Кніжны блок – камплект сшыткаў або лістоў і іншых дэталяў кніжнага 

выдання ў вокладцы або з пераплѐтным вечкам, аб’яднаных у зададзенай 

паслядоўнасці.  

Кніжны кірмаш – мерапрыемства кніжнага гандлю, звязанае з 

папулярызацыяй кніг у грамадстве, вялікая выстава-продаж кніг. 

Контртытул – другая старонка падвойнага тытульнага ліста, якая 

знаходзіцца на адным развароце з асноўным тытульным лістом. На контртытуле 

паўтараюцца звесткі з тытульнага ліста, але на мове арыгіналу (для перакладных 

выданняў).  

Копія – дакладнае рукапіснае ці машынапіснае ўзнаўленне тэксту з яго 

аўтографа. Аўтарызаваная копія – копія, якую падпісаў аўтар.  

Краязнаўства – навука, якая займаецца ўсебаковым і комплексным 

даследаваннем пэўнай тэрыторыі ва ўзаемасувязі прыродных, эканамічных, 

геагра фічных, культурных, дэмаграфічных, гістарычных, філалагічных і іншых 

з’яў і фактаў, назапашвае і папулярызуе веды пра родны край. Краязнаўства 

літаратурнае вывучае асобны рэгіѐн, мясцовасць (тэрыторыя горада, вѐскі, 

іншага населенага пункта) у сувязі з пэўнымі літаратурнымі фактамі 

(літаратурна-грамадскае жыццѐ, біяграфія пісьменніка, гісторыя стварэння і 

элементы паэтыкі літаратурнага твора і інш.).  

Крыніца – дакумент або комплекс дакументаў (пісьмовыя крыніцы) і 

прадметаў культуры (рэчавыя крыніцы), у якіх адбіліся пэўныя факты і падзеі. У 

літаратурным крыніцазнаўстве ўласна крыніцамі лічацца мастацкія творы і 

дакументы, якія датычацца жыцця і творчасці пісьменнікаў, вядомыя ў 

друкаваным выглядзе.  

Крыніцазнаўства – навука, якая распрацоўвае тэорыю, гісторыю і 

методыку вывучэння крыніц. Крыніцазнаўства літаратурнае вывучае крыніцы па 

гісторыі і тэорыі літаратуры, спосабы іх пошуку, сістэматызацыі і выкарыстання. 

Да літаратурных крыніц адносяцца асобныя творы, матэрыялы, звязаныя з 

жыццѐм і творчасцю пісьменнікаў.  

Крыніц сховішчы – месцы знаходжання і захоўвання пэўных кры ніц. 

Многія літаратурныя крыніцы захоўваюцца ў архівах, бібліятэках, музеях, 

прыватных калекцыях.  
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Крыніцы асноўныя – тэксты літаратурных твораў, канчатковыя і раннія – 

ажно да першасных чарнавых накідаў, планаў, запісаў задум і г. д. Да асноўных 

літаратуразнаўчых крыніц адносяцца таксама перапіска творцаў, дзѐннікі, 

кішэнныя кніжкі, асабістыя бібліятэкі пісьменнікаў, цэнзурныя матэрыялы, 

перапіска і ўспаміны сучаснікаў.  

Крыніцы дапаможныя – крыніцы, якія дапамагаюць лепш зразумець і 

вытлумачыць (пракаментаваць) літаратурныя творы: літаратуразнаўчыя працы 

пра пісьменніка, публікацыі па гісторыі нацыянальных літаратур, даведачныя 

выданні, падручнікі, вучэбныя дапаможнікі па літаратуры і г. д.  

Крыніцы літаратурна-гістарычныя – пераважна публіцыстычныя і дзе 

лавыя дакументы, якія датычацца гісторыі літаратуры, біяграфій пісьмен нікаў 

(лісты, мемуары, дзѐннікі, аўтабіяграфіі, крытыка на таго ці ін шага аўтара і г. д.).  

Крыніцы літаратурна-мастацкія – мастацкія творы, як скончаныя, так і 

няскончаныя, рэдакцыі твораў, матэрыялы да іх.  

Крыптанім – літара або літары, якія аўтары часам ставяць пад творамі 

замест імѐн і прозвішчаў. Крытыка літаратурная – від літаратурна-творчай 

дзейнасці, а таксама адна з асноўных галін літаратуразнаўства, якая займаецца 

вытлумачэннем і ацэнкай новых твораў літаратуры з пункту гледжання значэння 

іх для сучаснасці.  

 

Лясэ – стужка-закладка, звычайна шаўковая, якая прыклейваецца да 

верхняй часткі кніжнага блока.  

 

Масавая літаратура – мастацкія творы пераважна забаўляльнага 

характару, якія выдаюцца вялікімі накладамі ў разліку на не асабліва 

патрабавальнага чытача. Міжбібліятэчны абмен – магчымасць замовіць дастаўку 

неабходнай кнігі з адной бібліятэкі цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы ў 

іншую.  

Містыфікацыя літаратурная – твор, аўтарства якога знарок пры пісваец 

ца нейкаму іншаму пісьменніку, рэальнаму або прыдуманаму.  

Музей – спецыяльная ўстанова (або аддзел ва ўстанове), якая збірае, 

сістэматызуе і прапагандуе арыгінальныя рэчавыя матэрыялы (рэчавыя 

крыніцы).  

Музеязнаўства – комплексная навуковая дысцыпліна, якая вывучае 

спецыфіку камплектавання музейных матэрыялаў, спосабы іх захаван ня, 

апісання, класіфікацыі, тэорыю і методыку працы з імі. Увага літаратурнага 

музея знаўства скіравана на музеі і матэрыялы, непасрэдна звязаныя з 

літаратурным працэсам.  

 

Набор – 1) працэс мантажу палос арыгінал-макета з састаўных элементаў: 

набранага тэксту, загалоўкаў, табліц, формул, рэпрадукцый, ілюстрацый, 

упрыгожванняў і інш.; 2) вынік гэтага працэсу – гатовыя палосы-адбіткі.  
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Навукова-даведачны апарат (НДА) – увасобленая ў розных даведніках, 

картатэках, вопісах інфармацыя, прызначаная для карыстальнікаў архіваў, 

музеяў і бібліятэк. 

Навукова-даведачны апарат выдання – дапаможныя тэксты, якія 

аблягчаюць карыстанне кнігай, засваенне яе зместу: уступныя артыкулы, 

прадмовы, пасляслоў’і, каментарыі, заўвагі, бібліяграфія, паказальнікі.  

Нацыянальная кніжная палата – дзяржаўная ўстанова, якая займаецца 

бібліяграфічным апісаннем і ўлікам усіх выданняў, якія выходзяць на тэрыторыі 

Беларусі, ажыццяўляе выпуск бібліяграфічных паказаль нікаў; распрацоўвае 

нарматыўныя дакументы, правілы і стандарты біблія графічных апісанняў, 

паліграфічнай і выдавецкай дзейнасці і г. д.  

Нацыянальны архіўны фонд – сукупнасць архіўных матэрыялаў пэўнай 

краіны.  

Нацыянальны бібліятэчны фонд – сукупнасць выданняў, якія 

захоўваюцца ў дзяржаўных бібліятэках пэўнай краіны. Нацыянальны музейны 

фонд – сукупнасць музейных матэрыялаў пэўнай краіны.  

 

Падробка (фальсіфікацыя) – тэкст, які з мэтай эфектыўнага збыту кнігі 

імітуе стыль эпохі або канкрэтнага аўтара.  

Паказальнік – адзін з відаў навукова-даведачнага апарату выдання, які 

фіксуе тую ці іншую інфармацыю (спісы апублікаваных дакументаў, 

прозвішчаў, геаграфічных назваў і інш.).  

Палеаграфія – навука, якая вывучае гісторыю пісьма, заканамернасці 

развіцця яго графічных форм, а таксама помнікі старажытнай пісьменнасці ў 

мэтах іх чытання, вызначэння аўтара, часу і месца стварэння.  

Папера – матэрыял для пісьма, друкавання, малявання і інш.; вырабляецца 

ў асноўным з раслінных валокнаў, апрацаваных адпаведным спосабам.  

Пародыя літаратурная – жанр, які знаходзіцца на мяжы літаратуры і 

крытыкі. Асаблівасці пародыі заснаваныя на ўзнаўленні, імітацыі стылістычных 

адметнасцей іншага літаратурнага твора або індывідуальнай манеры пэўнага 

пісьменніка з мэтай выяўлення яго мастацкіх недахопаў і высмейвання.  

Партрэт літаратурны – жанр літаратурнай крытыкі, які ўяўляе сабой 

манаграфічную характарыстыку мастацкай дзейнасці пісьменніка. Вядомы 

таксама пад назвай «творчы партрэт». Яго мэта – вызначэнне творчай 

індывідуальнасці мастака, стварэнне яго вобраза праз характарыстыку яго 

творчасці, якая разглядаецца ў кантэксце часу.  

Пасляслоўе – размешчаны пасля апублікаванага твора артыкул, які 

дапамагае чытачу асэнсаваць прачытаны твор з сучасных пазіцый, дапаўняе яго 

новым матэрыялам.  

Паспарту (футарал) – канструктыўны элемент выдання ў выглядзе каробкі 

са шчыльнай паперы або тонкага кардону, на якую наклейваюць ілюстрацыйны 

матэрыял, афармляюць цісненнем.  
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Пераклад мастацкі – 1) як мага больш поўнае і дакладнае (адэкватнае) 

узнаўленне твора, напісанага на адной мове, сродкамі другой мовы; 2) мастацкі 

твор, які з’яўляецца семантычна-стылістычным адпаведнікам ідэйна-вобразнай 

структуры іншамоўнага мастацкага твора (арыгінала). 

Пераплѐт – змацаванне ўсіх элементаў кніжнага блока і пераплѐтнага 

вечка.  

Пераплѐтнае вечка – асноўны элемент вокладкі кніжнага выдання, 

разлічанага на сярэдні і вялікі тэрміны службы. Вырабляецца з трывалых 

матэрыялаў і злучаецца з кніжным блокам клапанамі карашковага або 

акантовачнага матэрыялу і вонкавымі старонкамі форзаца.  

Поўны збор твораў – адзін з вышэйшых тыпаў тэксталагічных выданняў 

(побач з Акадэмічным поўным зборам твораў), у якім у суправаджэнні 

належнага навукова-даведачнага апарату (уступны артыкул, каментарыі, 

пасляслоўе і інш.) публікуюцца ўсе вядомыя на пэўны час тэксты пісьменніка.  

Першакрыніцы – крыніцы інфармацыі, якія з’яўляюцца арыгінальнымі 

дакументамі або складзены непасрэдным удзельнікам пэўных падзей. 

Літаратурныя першакрыніцы – гэта мастацкія творы пісьменніка ў рукапі сах ці 

аўтарызаваных прыжыццѐвых публікацыях (калі рукапісы не дайшлі), яго 

перапіска, біяграфічныя дакументы, мемуарныя творы і г. д.  

Прадмова – невялікі тэкст, апублікаваны перад творам (творамі) і напісаны 

для таго, каб паведаміць чытачу, што яму трэба прыняць да ўвагі, пачынаючы 

чытаць кнігу.  

Пратограф – старадаўні арыгінал, першапачатковы рукапіс, з якога 

рабіліся больш познія спісы таго ці іншага твора.  

Праўка – працэс рэдагавання твора, што праводзіцца сумесна з аўтарам або 

без яго ў адпаведнасці з пэўнымі задачамі (вычытка ці апрацоўка тэксту, яго 

скарачэнне і інш.).  

Псеўданім – прыдуманае аўтарам прозвішча (або імя і прозвішча), якое 

замяняе сапраўднае.  

 

Розначытанні – змены, якія ўзніклі ў выніку правак асобных слоў, сказаў, 

граматычных форм, знакаў прыпынку.  

Рукапіс – 1) тэкст твора, напісаны (надрукаваны на камп’ютары) аўта рам 

уласнаручна; 2) рукапісны помнік старажытнага пісьменства; 3) тэкст у тым 

выглядзе, у якім ѐн прадстаўлены аўтарам у выдавецтва (ма шынапісны тэкст, 

расклейка папярэдняга выдання, тэкст, напісаны ад рукі, і інш.).  

Рэдагаванне – працэс апрацоўкі аўтарскага твора перад публікацыяй. 

Рэдактар кнігі – супрацоўнік выдавецтва, у абавязкі якога ўваходзяць 

ацэнка і рэдакцыйная падрыхтоўка выдавецкага арыгінала да вытворчасці.  

Рэдактар мастацкі – выдавецкі работнік, які займаецца мастацкім 

афармленнем і мастацкім рэдагаваннем кнігі, стварэннем яе мастацкага вобраза.  

Рэдактар тэхнічны – супрацоўнік выдавецтва, які распрацоўвае тэхніч нае 

афармленне кніжнага выдання, кантралюе выкананне друкарняй усіх 
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мастацка-афармленчых указанняў выдавецтва, тэхнічных правілаў набору і 

вѐрсткі.  

Рэдакцыя – 1) адно з падраздзяленняў выдавецтва або часопіса, газеты, дзе 

ажыццяўляецца падрыхтоўка мастацкага твора да друку; 2) перапрацаваны 

аўтарскі варыянт рукапісу, які значна адрозніваецца па змесце ад 

першапачатковага тэксту (у ім могуць быць значна зменены мастацкі замысел, 

кампазіцыя, уведзены ці зняты эпізоды, раздзелы і інш.).  

Рэстытуцыя – аднаўленне страчанага (архіўных, музейных матэрыялаў, 

кніг і г. д.) шляхам вяртання на ранейшае месца захоўвання.  

Рэферат – кароткі выклад зместу работы, асноўных яе даных, методыкі і 

высноў з яе. У асноўным рэфераты датычацца артыкулаў  спецыяльнага 

прызначэння або дысертацый.  

Рэцэнзія – жанр літаратурна-мастацкай крытыкі, які ў сціслай форме 

змяшчае аналіз і ацэнку, як правіла, аднаго пэўнага твора ці кнігі.  

 

Спіс (спісак) – рукапісная копія старажытнага арыгінальнага помніка 

пісьменнасці.  

Супервокладка – элемент вонкавага афармлення кнігі, ліст паперы, які 

абгортвае кнігу, засцерагае яе ад пашкоджання і нясе дадатковую інфармацыю 

(тэкст, малюнак).  

 

Твор – завершаны па форме празаічны або вершаваны тэкст, аўтар якога 

ўвасабляе яго ў матэрыяльнай графічнай форме паводле законаў мастац касці.  

Тытульны ліст (тытул) – адна з першых старонак кнігі, якая папярэднічае 

тэксту твора і на якой размешчаны асноўныя і некаторыя дадатковыя выхадныя 

звесткі (імя аўтара, назва кнігі, месца выдання, назва выдавецтва, год выдання, 

адказны рэдактар, перакладчык і інш.).  

Тэкст – твор пісьменства, літаратуры, фальклору, напісаны ад рукі, 

надрукаваны або вядомы ў вуснай форме.  

Тэксталогія – гісторыка-філалагічная дысцыпліна, галіна філалагічных 

ведаў, якая вывучае ўзнікненне і лѐс літаратурных помнікаў і гістарычных 

дакументаў дзеля вызначэння і навуковай публікацыі іх асноўных (кананічных) 

тэкстаў.  

 

Уклейка – асобная ілюстрацыя, якую ўклейваюць унутр сшытай кнігі.  

Уступны артыкул – адмысловы гісторыка-літаратурны або тэарэтычны 

артыкул, які размяшчаецца ў пачатку выдання і дапамагае чытачам лепш, 

глыбей, дакладней, з улікам сучасных дасягненняў навуковай думкі ўспрыняць 

мастацкае або навуковае слова пісьменніка.  

Універсальная дзесятковая класіфікацыя (УДК) – адзін з відаў 

класіфікацыйных бібліятэчна-бібліяграфічных індэксаў; табліцы, якія 

выкарыстоўваюцца для  сістэматызацыі і арганізацыі бібліятэчных фондаў. З 

дапамогай пэўных умоўных абазначэнняў (літар, лічбаў і знакаў прыпынку) і на 
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аснове лічбавага дзесятковага коду раскрывае змест дакумента. Арганізаваны па 

прынцыпе дзялення ад агульнага да прыватнага.  

 

Факсімільнае выданне – кніга, у якой з дапамогай сучасных тэхнічных 

сродкаў узнаўляюцца ўсе асаблівасці афармлення (фармат, гатунак і колер 

паперы, пераплѐт, вокладка і г. д.) каштоўных выданняў мінулых гадоў.  

Фельетон – сатырычны жанр на мяжы мастацкай літаратуры і крытыкі, які 

высмейвае рэальныя з’явы грамадскага і літаратурнага жыцця. Фельетону 

ўласцівыя злабадзѐннасць тэматыкі, сатырычная або гумарыстычная 

абвостранасць.  

Фонд – арганізаваны ў пэўным парадку комплекс рукапісаў, гістарычных 

дакументаў, музейных экспанатаў, кніг.  

Фонд архіва друку – установа ў межах Нацыянальнай кніжнай палаты 

Рэспублікі Беларусь, якая захоўвае ўсе беларускія друкаваныя выданні 

пачынаючы з ХХ ст.  

Фонд асабістага паходжання – фонд, які аб’ядноўвае архіўныя/музейныя 

матэрыялы, звязаныя з пэўнай асобай.  

Форзац – звычайна складзены папалам і часам тэматычна або дэкаратыўна- 

арнаментальна аформлены ліст паперы, які змяшчаюць паміж пераплѐтным 

вечкам і кніжным блокам.  

Франтыспіс – ілюстрацыя ў кнізе (партрэт аўтара, малюнак, фатаграфія і 

інш.), якая змешчана звычайна на левым баку развароту тытульнага ліста.  

 

Храналогія – дапаможная літаратуразнаўчая дысцыпліна, якая займаецца 

ўстанаўленнем дакладных дат, звязаных з літаратурным працэсам, жыццѐвым і 

творчым шляхам пісьменніка.  

 

Цэнзура – 1) кантроль свецкай або духоўнай улады над зместам і распаў 

сюджваннем інфармацыі з мэтай абмежавання або недапушчэння ідэй і звестак, 

што прызнаюцца непажаданымі; 2) органы свецкай або духоўнай улады, якія 

ажыццяўляюць такі кантроль.  

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма (ЦБС) – сукупнасць бібліятэк, якія 

функцыянуюць як ўзаемазвязаная сістэма, сетка ўстаноў і могуць ажыццяўляць 

асаблівыя формы дзейнасці (міжбібліятэчны абмен і інш.).  

 

Чарнавік – версія мастацкага твора, выкананая ад рукі, машынапісна або з 

дапамогай камп’ютара, якая адлюстроўвае паслядоўнасць працы аўтара над 

канчатковым (кананічным) тэкстам.  

Чытальная зала – форма абслугоўвання ў бібліятэцы ці архіве, калі 

карыстанне дакументамі можа ажыццяўляцца толькі ў межах установы ў 

спецыяльна прызначаным памяшканні.  
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Шмуцтытул – 1) у старадрукаваных кнігах дадатковы тытул, які змяш ча лі 

перад тытульным лістом для засцярогі яго ад забруджвання, псавання; 2) 

размешчаная на правай друкаванай паласе старонка кнігі, якая звычайна 

адкрывае асобны раздзел, змяшчае яго назву, эпіграф.  

Шрыфт – 1) графічны малюнак літар і знакаў, якія складаюць адзіную 

стылістычную і кампазіцыйную сістэму, набор сімвалаў пэўнага памеру і 

малюнка; 2) камплект друкарскіх літар, прызначаных для набору тэксту.  

 

Экслібрыс – кніжны знак, папяровы ярлык, які наклейваецца на кнізе 

(часцей на ўнутраны бок пераплѐту) або адціскаецца на ѐй уладальнікамі хатніх 

бібліятэк. Звычайна на экслібрысе пазначаецца прозвішча ўладальніка і 

змяшчаецца малюнак, які звязаны з асобай збіральніка ці з тэматыкай яго хатняга 

кнігазбору. 

 


