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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

Беларуская палеаграфія — гісторыка-філалагічная дысцыпліна, якая 
вывучае гісторыю пісьма, заканамернасці развіцця графічных форм літар, 
пісьмовых знакаў, шрыфтоў, а таксама помнікі старажытнага пісьменства з 
мэтай прачытаць іх, вызначыць аўтара, час і месца стварэння, 
аўтэнтычнасць тэксту і інш. Вывучэнне беларускай палеаграфіі, якая 
выдзелілася ў самастойную вучэбную дысцыпліну толькі ў пачатку 90-х 
гадоў XX стагоддзя, адбываецца ў цеснай сувязі з такімі дысцыплінамі і 
навуковымі адгалінаваннямі гістарычнага і лінгвістычнага напаўнення, як 
гісторыя беларускай літаратурнай мовы, беларуская дыялекталогія, 
гістарычная граматыка беларускай мовы, тэксталогія, археаграфія, 
дыпламатыка, сфрагістыка, геральдыка і інш. 

Мэты і заданы дысцыпліны 
Курс беларускай палеаграфіі займае важнае месца ў сістэме 

падрыхтоўкі спецыялістаў-філолагаў, паколькі дазваляе ацаніць 
гістарычна-зменлівы рух пазнання чалавекам інтэлектуальнай спадчыны 
шматлікіх пакаленняў, вызначыць адметнасці гісторыі беларускага 
пісьменства, уклад беларускіх асветнікаў у сусветную скарбніцу культуры. 
Вывучэнне агульных і прыватных асаблівасцей палеаграфіі дае таксама 
магчымасць глыбока і ўсебакова вывучаць станаўленне і развіццё агульнай 
сістэмы мовы беларускага народа, яе заканамернасці і генеалагічныя сувязі 
3 суседнімі славянскімі і неславянскімі мовамі. Веданне беларускай 
палеаграфіі неабходна і для практычнага засваення напісанага ў 
старажытнасці і ў нашы дні, для выпрацоўкі навыкаў аналізу кніжных і 
рукапісных тэкстаў з пункту гледжання іх упрыгажэнняў, стыляў пісьма, 
зменлівасці графічных знакаў і інш. 

Асноўнай мэтай выкладання дысцыпліны "Беларуская палеаграфія" 
з'яўляецца засваенне студэнтамі палеаграфічнай навукі, вывучэнне 
помнікаў старабеларускага пісьменства для ўсебаковай характарыстыкі іх 
знешняга афармлення. 

Заданы вывунэння дысцыпліны: 
- даць уяўленне пра асноўныя паняцці палеаграфіі, яе сувязі з 

іншымі дысцыплінамі гістарычнага і гісторыка-лінгвістычнага напаўнення, 
данамагчы засвоіць неабходную тэрміналогію; 

— сфарміраваць трывалую сістэму ведаў аб графіка-арфаграфічных 
асаблівасцях номнікаў пісьменства, стылях почырку, арнаментальных 
упрыгажэннях; 

— паказаць агульныя і адметныя рысы графіка-арфаграфічнага 
афармлення руканісных і старадрукаваных кніг на беларускіх і маскоўскіх 
землях; 

- выпрацаваць навыкі працы з фотакопіямі арыгінальных тэкстаў, 
стылізаванымі пад старажытнасць выданнямі 19-21 стст. 



у выніку вывучэння дысцыпліны "Беларуская палеаграфія" студэнт 
павінен: 

ведаць: 
~ метады і прыёмы палеаграфічнага аналізу; 
~ асноўныя тэрміны і паняцці; 
~ тры графічныя сістэмы беларускага пісьма; 
~ стылі пісьма, элементы кніжных упрыгажэнняў; 
умець: 
~ вызначаць графіка-арфаграфічныя асаблівасці рукапісаў і 

старадрукаў; 
~ аналізаваць помнікі пісьменства з пункту гледжання іх гісторыі 

напісання, месца і часу стварэння, літаратурнага саставу, пісьмовага 
матэрыялу і інш.; 

~ свабодна чытаць і каменціраваць аналізуемыя тэксты. 
Структура зместу вучэбнай дысцыпліны 
На вывз^энне дысцыпліны "Беларуская палеаграфія" тыпавым 

вучэбным планам адведзена ўсяго ~ 52 гадзіны, з іх 34 аўдыторныя 
гадзіны, у тым ліку 20 лекцыйных, 14 практычных заняткаў. 

Структура зместу вучэбнага матэрыялу па дысцыпліне "Беларуская 
палеаграфія" пабудавана паводле прынцыпу модульнага падыходу, які 
прадугледжвае падзел вучэбнага матэрыялу на асобньы модулі (тэмы). У 
межах кожнага вучэбнага модуля (тэмы), згодна з яго мэтамі і задачамі па 
фарміраванні і развіцці ў студэнтаў канкрэтных кампетэнцый, павінны 
распрацоўвацца адэкватныя навучальныя падыходы. 

Метады навучання 
Для эфектыўнага вывучэння дысцыпліны "Беларуская палеаграфія" 

рэкамендуецца выкарыстоўваць тэхналогіі праблемна-модульнага 
навучання, тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці, методыкі актыўнага 
навучання, якія садзейнічаюць уключэнню студэнтаў у працэс атрымання 
ведаў, дазваляюць атрымаць вопыт самастойнага вырашэння разнастайных 
вучэбных і даследчых задач. 

У вучэбным працэсе магчыма выкарыстанне вучэбна-метадычнага 
комплекса па беларускай палеаграфіі, дапаможнікаў па рускай і славянскай 
палеаграфіі, хрэстаматыйных матэрыялаў, разнастайньпс відаў кіруемай 
самастойнай работы. Кантроль і ацэнку вучэбнай і навукова-даследчай 
работы студэнтаў мэтазгодна ажыццяўляць з дапамогай рэйтынгавай 
сістэмы ацэнкі. 

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў 
Кіруемая самастойная работа студэнтаў па дысцыпліне "Беларуская 

палеаграфія" прадугледжвае знаёмства з навуковай, навукова-папулярнай, 
хрэстаматыйнай літаратурай, выкананне індывідуальных заданняў па 
канкрэтных тэкстах, кантрольных работ і тэставых заданняў. 



Дыягнастычны інструментарый 

Для дыягностыкі вучэбных дасягненняў студэнтаў на прамежкавым 
і выніковым этапах (залік) мэтазгодна выкарыстоўваць тэставыя заданні, 
камп'ютарныя тэсты, рознаўзроўневыя кантрольныя заданні; залік. 



Прыкладны тэійатычны план курса 

Колькасць гадзін 
3 « 
І ^ 
н 5 

Назва тэмы (модуля) Аўдыторныя 3 « 
І ^ 
н 5 Лекцыі Практычныя 

заняткі 
1. Уводзіны 2 
2. Палеаграфічныя 

даследаванні ў Еўропе і ва 
ўсходніх славян 

2 

3. Матэрыялы і прылады 
пісьма 

2 2 

4. Асаблівасці старажытнага 
пісьма 

6 4 

5. 3 гісторыі беларускай 
палеаграфіі 

2 

6. Славянскае пісьмо 2 4 
7. Палеаграфічныя асаблівасці 

старадрукаў 
4 4 

Колькасць гадзін 20 14 
Усяго 34 



З М Е С Т В У Ч Э Б Н А Г А М А Т Э Р Ы Я Л У 

Т э м а 1. У В О Д З І Н Ы 

Прадмет і заданы палеаграфіі. Палеаграфія як навука аб знешніх 
асаблівасцях рукапіснага і друкаванага тэксту. Сувязь палеаграфіі з 
сумежнымі гісторыка-філалагічнымі дысцыплінамі: эпіграфікай, дыпла-
матыкай, нумізматыкай, сфрагістыкай, геральдыкай, крыптаграфіяй, філі-
граналогіяй, дысцыплінамі цыклу гісторыі мовы. 

Падзел палеаграфіі ў залежнасці ад алфавіта і мовы на грэчаскую, 
лацінскую, арабскую, армянскую, славянскую і інш. 

Славянская палеаграфія (глагалічная і кірылаўская) як навука, што 
вывучае старажытныя тэксты балгар, сербаў, рускіх, беларусаў, украінцаў і 
інш. 

Беларуская палеаграфія як асобная гісторыка-філалагічная 
дысцыпліна. 

Тэма 2. ПАЛЕАГРАФІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ Ў ЕЎРОПЕ IВА 
ЎСХОДНІХ СЛАВЯН 

Узнікненне палеаграфіі як навукі. Бернард Манфакон і яго 
'Трэчаская палеаграфія" (Парыж, 1708). 

Першыя палеаграфічныя даследаванні ў Расіі. Палеаграфічны аналіз 
памора Андрэя Дзянісава ("Паморскія адказы" XVIII ст.). 

Прыватныя вотчынныя архівы XVII - XVIII ст., палеаграфічныя 
заўвагі і каментарыі ў працах А. Аленіна, М. Ламаносава, М. Новікава, 
В. Тацішчава. Ліст А. Аленіна графу А. Мусіну-Пушкіну пра надпіс на 
Тмутараканскім камені (знойдзены ў 1792 г.). Палеаграфічныя 
даследаванні М. Карамзіна, Е. Ермалаева, Я. Балхавіцінава, П. Строева 
К. Калайдовіча, М. Пагодзіна і інш. 

Руская палеаграфія XIX — пачатку XX ст. Палеаграфічныя апісанні 
выданне старажытных рукапісаў усходніх славян Ф. Буслаевым 
I. Сахаравым, К. Трамоніным, I. Сразнеўскім і інш. Роля Пецярбургскага 
археалагічнага інстытута (адкрыты ў 1877 г.) у развіцці крыніцазнаўства 
дапаможных гістарычных дысцыплін, у тым ліку і палеаграфіі. 

Першыя абагульняючыя працы па ўсходнеславянскай палеаграфіі 
(I. Сахараў, I. Сразнеўскі, Д. Празароўскі, М. Ціханраваў, А. Сабалеўскі 
I. Шляпкін і інш.). 



Тэма 3. МАТЭРЫЯЛЫ I ПРЫЛАДЫ ШСЬМА 

Матэрыялы пісьма: папірус, пергамент, папера. Асноўныя 
матэрыялы пісьма у славян (папера, пергамент). Тэхналогія вырабу 
пергамента. Першыя папяровы "млыны" ("мельніцы") на тэрыторыі 
Беларусі ў часы Вялікага Княства Літоўскага. 

Берасцяныя граматы. Надпісы на прадметах матэрыяльный 
культуры. 

Асаблівасці прыгатавання і састау чарніла ад старажытных пісцоў 
(расліннае чарніла, кінавар, сурык, пурпур, золата, серабро) да нашых дзён. 

Прылады пісьма старажытных пісцоў і перапісчыкаў. Сучасныя 
прылады пісьма. 

Працэс пісьма. Сістэма разліноўкі ліста паперы, памер старонак, 
пераплёт кніг і рукапісаў, разнавіднасці фігур ціснення на пераплётах, 
засцежкі. Абклад кніг і рукапісаў. 

Тэма 4. АСАБЛІВАСЦІ СТАРАЖЫТНАГА ПІСЬМА 

Дэкаратыўнае пісьмо. Вязь, руская вязь, час яе ўзнікнення і адметныя 
рысы. 

Арнамент і яго віды. Усходнеславянскія разнавіднасці кніжнага 
арнаменту. Палеаграфічны аналіз мініяцюр. Застаўкі, канцоўкі, віньеткі як 
віды кніжнага арнаменту ў рукапісных і друкаваных помніках 
старабеларускага пісьменства. 

Вадзяныя знакі і іх паходжанне. Вадзяныя знакі (філіграні) ў якасці 
палеаграфічный прыметы. Работа М. Ліхачова аб вадзяных знаках на 
паперы. 

Стылі пісьма (почырку): устаў, па}^стаў, скорапіс. Мэты і тэхнічныя 
прыёмы скорапісу. Асаблівасці беларускага скорапісу ў параўнанні з 
маскоўскім. 

Элементы старажытных кніжных упрыгажэнняў у практыцы 
сучаснага кнігавыдання. 

Дапаможнікі па вывучэнню скорапісу. Сучасныя "Пропісі" і 
старажытныя настаўленні па пісьму. 

Тайнапіс. Мэты і асаблівасці тайнапісу. Віды сістэм тайнапісу. 
Летазлічэнне. Сістэма летазлічэння ў славян, перавод і зверка дат. 

Суадносіны літар і лічбаў у глаголіцы і кірыліцы. 
Пісцы (пісары, перапісчыкі) і іх роля ў стварэнні пісьмовых 

помнікаў. 



Тэма 5. 3 ГІСТОРЫІБЕЛАРУСКАИ ПАЛЕАГРАФІІ 

Дзейнасць Віленскай (1842, 1864) і Кіеўскай (1843) археаграфічных 
камісій як зыходная база для палеаграфічных даследаванняў беларускіх і 
ўкраінскіх помнікаў пісьменства. 

Палеаграфічнае апісанне і выданне помнікаў старабеларускага 
пісьменства XIV — XVII ст. I. Даніловічам, I. Грыгаровічам, М. Доўнар-
Запольскім, А. Сапуновым і інш. 

Я. Карскі як беларускі і славянскі палеограф. "Славянская 
кірылаўская палеаграфія" (1897; другое выд. 1928) Я. Карскага і яе месца ў 
беларускай палеаграфіі. 

Палеміка ў беларускім друку пачатку XX ст. адносна дзвюх 
графічных сістэм, якія існавалі на той час на Беларусі. Роля Б. Тарашкевіча 
ў станаўленні беларускага пісьменства і беларускай палеаграфіі ў 
прыватнасці. 

Палеаграфічныя і крыніцазнаўчыя даследаванні беларускіх 
лінгвістаў і гісторыкаў XX стагоддзя (А. Антановіч, У. Анічэнка, 
А. Булыка, Дз. Даўгяла, Н. Вайтовіч, А. Жураўскі, У. Свяжынскі, 
М. Улашчык, Г. Харашкевіч і інш.). 

Беларуская палеаграфія ў другой палове XX — пачатку XXI ст. 
Станаўленне беларускай палеаграфіі як вучэбнай дысцыпліны (1995 г., 
філалагічны факультэт БДУ); палеаграфічныя даследаванні I. Гапоненка, 
I. Клімава, В. Несцяровіча, М. Прыгодзіча, гісторыка-юрыдычныя 
публікацыі Я. Юхо, А. Вішнеўскага, У. Свяжынскага, А.Грушы і інш. 

Вучэбныя дапаможнікі па беларускай палеаграфіі, а таксама асобныя 
выданні, у якіх у той ці іншай меры закраналіся пытанні беларускай 
палеаграфіі (Ф. Янкоўскі. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Мн., 
1983; А. Йгнатенко, Н. Можейко. Древнерусский язык. Мн., 1978). 

Тэма 6. СЛАВЯНСКАЕ ШСЬМО 

Этапы развіцця пісьма. 
Гісторыя ўзнікнення першай славянскай азбукі. Глаголіца як 

місіянерская азбука Канстанціна (Кірылы) Філосафа. Глаголіца і кірыліца, 
іх асаблівасці і змяненні ў гісторыі развіцця літаратурных моў славян. 

Роля стараславянскай (царкоўнаславянскай) мовы ў фарміраванні 
графіка-арфаграфічных традыцый ва ўсходнеславянскіх мовах. Другі 
паўднёваславянскі ўплыў, яго адбіццё ў графіцы і арфаграфіі ўсходне-
славянскіх помнікаў пісьменства. 

Рэфарматарская дзейнасць у галіне ўсходнеславянскай графікі 
Фр. Скарыны і I. Капіевіча, станаўленне "грамадзянскага" алфавіта. 



Кірыліца і лацініца ў гісторыі беларускага пісьменства. Беларуская 
мова арабскімі літарамі. Кітабы як моўна-графічны фенамен у гісторыі 
беларускай мовы. 

Узнікненне і замацаванне ў беларускай графіцы літар і графічных 
знакаў ў, дз, дж, ' (апостраф); гісторыя графемы, што абазначала гук г 
(выбуховы). 

Роля першых беларускіх выдавецтваў і газет "Наша доля" і "Наша 
ніва" ў станаўленні нацыянальнай графіка-арфафафічнай сістэмы. 

Тэма 7. ПАЛЕАГРАФІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ СТАРАДРУКАЎ 

Узнікненне кнігадрукавання (І.Гутэнберг). Ш.Феоль як славянскі 
першадрукар. 

Кнігавыдавецкая дзейнасць Ф. Скарьшы, С. Буднага, В. Цяпінскага, 
I. Фёдарава. Францыск Скарьша як рэфарматар кнігавыдавецкай справы. 
Шрыфт выданняў Ф. Скарыны, асаблівасці гравюр, буквіц і ініцыялаў 
беларускага першадрукара. Роля і месца Ф. Скарыны ў пашырэнні 
кнігадрукавання ва ўсходніх славян. Асноўныя цэнтры кніжнай культуры ў 
Вялікім Княстве Літоўскім. Віленская друкарня братоў Мамонічаў як адзін 
3 галоўных кнігавыдавецкіх цэнтраў на Беларусі. Палеаграфічныя асаблі-
васці "Статута ВКЛ 1588 г." і іншых выданняў братоў Мамонічаў. 

Палеаграфічныя асаблівасці асобных выданняў старабеларускага 
перыяду ("Апокрысіс" Хр. Філалета, "Евангелле вучыцельнае" Каліста і 
інш.). 

Палеаграфічнае апісанне кніг і рукапісаў. Мэты і патрабаванні да 
апісанняў рукапісаў і кніг. Структура палеаграфічнага артыкула ў 
бібліяграфічных апісалнях кніг і старажытных рукапісаў. "Кніга Беларусі" 
як узор палеаграфічнага апісання старажытных кніг і рукапісаў. 
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