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Звесткі з гісторыі тэксталогіі 

  Зараджэнне  аналізу тэкстаў, яго перадумовы і прычыны.  

 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 літаратрнай спадчыны    М.Багдановіча – 

“Творы” (т.1–2, 1927–1928).   

Стварэнне самастойнага падраздзялення, якое поўнасцю засяродзілася 

на справе падрыхтоўкі літаратурнай спадчыны: сектара (пазнейшае найменне 

– аддзел) выданняў і тэксталогіі (1979).   Тэксталагічная праца ў Рэспубліцы 

Беларусь.  

Навуковая дзейнасць у сферы тэксталогіі. Абагульненне вопыту 

падрыхтоўкі збораў твораў у публікацыях тэкстолагаў, у выступленнях на 

канференцыях (“Купалаўскія чытанні”, “Каласавіны”, “Гарэцкія чытанні”, 

“Узвышаўскія чытанні”).   

Палеаграфія і тэксталогія 

Матэрыялы пісьма. Сродкі пісьма. Спосабы запісу. Папера. Папяровыя 

знакі.   Графіка. Звод, архетып, пратограф – значэнне і сэнс паняццяў. 

Рукапіс, яго спецыфіка ў старадаўняй літаратуры. Спісак. Спіскі ў 

старажытнарускай і старабеларускай літаратурах. Спосабы вызначэння 

сапраўднасці тэкстаў і іх падробак. 

Праблема асноўнага тэкста 

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”. Гісторыка-
літаратурнае значэнне першай рэдакцыі. Працяг работы аўтара над творам 

пасля стварэння яго першай рэдакцыі. Паняцці “чарнавік”, “белавік”, 
“машынапіс”, “часопісны варыянт”, “карэктура”. Дзейнасць карэктара і 

праблема аўтарскай арфаграфіі і пунктуацыі. Умяшанне ў твор 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 ўстанаўленне.  Прынцып захавання 
апошняй аўтарскай волі і выпадкі, калі ад яе патрэбна адступіць. 
Устанаўленне асноўнага тэкста твора, 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 ўстанаўлення асноўнага тэкста твора ў савецкія часы. Самаробныя 

кнігі, рукапісныя часопісы, самвыдат.  

Атрыбуцыя 

Паняцце аб атрыбуцыі. Шляхі, спосабы і прыѐмы атрыбуцыі. 

Атрыбуцыя на падставе зместу тэкста і ступень яе надзейнасці. Атрыбуцыя 

паводле стылістычнага аналізу  і ступень яе надзейнасці. Камп’ютарны  метад 

аналізу. Устанаўленне аўтарства ананімных і псеўдаананімных твораў. 

Ананімныя творы ў гісторыі беларускай, рускай і іншых літаратур. Г. Кісялѐў 

 выдатны беларускі атрыбутыст,яго даследаванні (“загадка “Энеіды” і інш.). 

Слоўнікі псеўданімаў і крыптонімаў.  Асаблівасці атрыбуцыі эпісталярных 

дакументаў, устанаўленне аўтара і адрасата.  Dubia. Падробкі. Пераклад і 

праблема аўтарства. Псеўдапераклады.    

Даціроўка 

Значэнне даціроўкі для  разумення тэкста. Дата як частка тэкста. Тыпы 

і асноўныя спосабы 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. Першыя 

беларускія выданні летапісаў – Якуба Коласа, Міхася Лынькова, Максіма 

Гарэцкага. Летапісы літаратурнага жыцця. 

 

Каментар 

Даведачны апарат выдання: склад, прызначэнне, адпаведнасць 

асноўным мэтам кожнага тыпу выдання. Суправаджальны артыкул, яго  
асаблівасці ў акадэмічным і папулярным выданнях.    

Каментар як жанр навуковага даследавання.Тыпы каментара, іх 

залежнасць ад чытацкай адрасацыі выдання.  Бібліяграфічны,  тэксталагічны, 



рэальны, крыніцазнаўчы і іншыя каментары. 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. Паказальнікі. 

Размяшчэнне матэрыяла ў выданнях 

Збор твораў як жанр выдання. Прынцыпы паслядоўнасці размяшчэння 

яго складнікаў.  Асноўны тэкст. Розныя тыпы  размяшчэння матэрыялу ў 

прыжыццѐвых выданнях пісьменнікамі збораў твораў і зборнікаў, 

(складзеных самімі аўтарамі). Жанравы, храналагічны, тэматычны прынцыпы 

размяшчэння тэкстаў. Прадмовы,  пасляслоў’і, паказальнікі,   слоўнікі ў 

складзе збору твораў.  Ілюстрацыі, іх збор, датаванне, размяшчэнне.  

Тыпы выданняў і іх асаблівасці 

Акадэмічны збор твораў – вышэйшы тып тэксталагічнага выдання. 

Поўныя зборы. Збор твораў.  Выбраныя творы. Серыйныя выданні. Выданне 

публіцыстычнай і эпісталярнай спадчыны. Асаблівасці выпуску 

дакументальных выданняў 

Факсімільныя выданні, задачы і мэты іх тэксталагічны падрыхтоўкі. 

Прынцыпы фарміравання навукова-даведачнага апарата дакументальных 

выданняў – факсімільных і дыпламатычных. Спецыфіка тэксталагічны 

падрыхтоўкі архіўных дакументаў. Характарыстыка сучасных 

дакументальных выданняў. Выкарыстанне розных тыпаў выданняў у 

літаратуразнаўчай працы.  

Філалагічны аналіз 

 Філалагічны аналіз – асноўны метад тэксталогіі. Вывучэнне 

літаратурнага помніка на ўсіх этапах яго існавання. Характар і віды аналізу. 

Прынцыпы навуковай крытыкі тэксту, спалучэнне  гістарычнага і 

тэарэтычнага.  Выкарыстанне прынцыпаў тэксталагічнага даследавання  ў 

вывучэнні мастацкай літаратуры мінулага і сучаснасці.  
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