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Палеографијата е наука за проучување на старите писма и ракописи. Таа е дел од гру-

пата на помошните историски науки.  
Латинското писмо низ својата долга историја минало низ многу развојни фази, поде-

лени главно во три поголеми периоди – римски, средновековен и модерен. Значаен прес-
врт во проучувањето на овие процеси направила тезата за генетичкиот процес на латинското 
писмо на Шчипион Мафеи, според која постои само едно римско (латинско) писмо, кое се 
јавува во три основни видови: мајускула, минускула и курзив. 

 
Унцијала (Scriptura uncialis) 
Scriptura uncialis е термин за означување на вид книжевно мајускулно писмо кое се 

разликува од капиталата по генералниот изглед, како позаоблено, односно, помеко писмо, 
кое според намената е писмо со калиграфски карактер.  

Најстарите примероци на ова писмо се појавиле уште во времето на употреба на ка-
питалата, но сепак се смета за подоцнежно писмо. Самиот термин uncialis littera прв пат се 
споменува во IV век од отец Јероним, и може да се заклучи дека писмото е најмалку еден 
век постарo. Унцијалата била во употреба сé до VIII/IX век. Значењето на самиот термин 
uncialis сé уште не е со сигурност и докрај разрешено. Има повеќе претпоставки за тоа, ед-
на од нив е дека можеби е поврзано со старата римска мерка за тежина uncia.  

Ова писмо комплетно е оформено во IV век преку тенденцијата на заоблување на 
капиталата. Унцијалните ракописи речиси исклучиво биле пишувани на помек материјал, 
папирус и пергамент, а се карактеризирале, меѓу другото, и со тоа што почетните букви на 
страната или на почетокот на листот биле убаво обликувани и со минимална орнаментика.  

Во шестиот и седмиот век е забележливо опаѓање на класичната строгост на буквите. 
Во осмиот век доаѓа до обнова на калиграфската уницијала и имитирање на класичната, но 
се јавува и спротивен тренд на опаѓање на уметничките тенденции, а истовремено и писар-
ските грешки стануваат почести.  

 
Полуунцијала (Scriptura semiuncialis) 
Полуунцијалата е преодно писмо од мајускула кон минускула и може да се каже дека 

е многу позитивно и важно достигнување. Во почетокот било книжевно писмо кое се упо-
требувло за пишување црковни ракописи во манастирските скриптории.  

Полуунцијалното писмо своите почетоци ги има во третиот и четвртиот век, но врв 
во својот развој достигнува во периодот помеѓу петтиот и деветиот век. Тоа е пронајдок на 
христијанството, но според Шјапарели, на полуунцијалата и претходела некој вид архаич-
на полууницијала. За генезата на полуунцијалата постојат три основни теории: Првата 
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вели дека ова писмо е пронајдок на христијнството, резултат на уметничка инвенција или 
реформа. Според втората, полуунцијалата потекнува директно од унцијалата, а според тре-
тата, оваа калиграфска творба е изведена од минускулниот римски курзив.  

Според Лав, особено карактеристични и препознатливи се буквите b, d, m, r или b, g, 
s, додека други автори пак сметаат дека тоа се буквите a, g, r. Буквата N има непроменет и 
единствен мајускулен изглед. За насловите и за иницијалите понекогаш била употребувана 
унцијала измешана со капитала. 

Лигатурите се несомнено од помладиот римски курзив, пред сé буквите a, e, i, u повр-
зани со буквите f, g, l, r, t. Хоризонталните потези на e, f, t, се продолжени до следната бук-
ва, па изгледаат поблиску поврзани отколку кај унцијалата.  

 
Предмет на ова истражување, или поскоро – aнализa, е еден средновековен полуун-

цијален кодекс, создаден и откриен во градот Тур. Станува збор за кодекс напишан во 804 
година во манастирот Св. Мартин, со полуунцијала карактеристична за Тур. Овој манус-
крипт се чува во Кантоналната библиотека во Цирих, а се нарекува Циришка библија на Ал-
куин. Хартијата на која е напишан има димензии 48×36 сантиметри, а самиот текст е со ди-
мензии 36×27 сантиметри. Факсимилот кој го имаме на располагање е со намалени димен-
зии.  

На почетокот од кодексот напишани се извадоци од Стариот и Новиот завет, кои за-
почнуваат со следниве зборови: “In hoc quinque libri retinentur codice Moysis,” и понатаму 
продолжуваат: “Iusserat hos omnes Christi deductus amore – Alcunius ecclesiae famulus per-
scribere libros. – Pro quo, quisque animae requiem concedat in aevum – Illius aeternam. Semper 
laus, gloria Christo.”  

 
INCIPIT PRAEFATIO  
SANCTI HIERONIMI PRESBYTERI  
IN LIBRO GENESIM  
Desiderii mei desideratas accepi epistolas qui quodam praesagio futurorum cum 

Danihele sortitus est nomen obsecrantis ut translatum in latinam linguam de hebreo 
sermone Pentateuchum nostrorum auribus traderem. Periculosum opus certe obtrectatorum 
latratibus patens, qui me asserunt in LXX interpretum sugillationem nova pro veteribus 
cudere ita ingenium quasi vinum probantes, cum ego sepissime testatus sim, me pro vili 
portione in tabernaculo Dei offere quae possim nec opes alterius aliorum paupertate 
fedari. Quod ut auderem Origenis me studium provocavit qui aeditioni antiquae 
translationem Theodotionis miscuit asterico et obelo id est stella et veru opus omne 
distinguens: dum aut inlucescere facit, quae minus ante fuerant, aut superflua quaeque 
iugulat et confodit, maxime quae evangelistarum et apostolorum auctoritas promulgavit. In 
quibus multa de veteri testamento legimus, quae in nostris condicibus non habentur ut est 
illud: “Ex Aegipto vocavi filium meum; et “Quoniam Nazareus vocabitur”; et “Videbunt in 
quem compunxerunt”; et, “Flumina de ventre eius fluent aquae vivae”; et “Quae nec oculus vidit 
nec auris audivit, nec in cor hominis ascenderunt, quae praeparavit Deus diligentibus se”; et multa 
alia quae propriorum syntagma desiderant. Interrogemus ergo eos, ubi haec scripta sint et cum 
dicere non potuerint, de libris hebraicis proferamus.  
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Primum testimonium est in Osee; secundum in Esaia; tertum in Zacharia; quatrum in 
Proverbiis; quintum aeque in Esaia. Quod multi ignorantes apocryforum deliramenta sectantur et 
Hiberas nenias libris authenticis praeferunt.  

Causas erroris non est meum exponere. Iudaei prudenti factum dicunt esse consilio: ne 
Ptolemeus, unius Dei cultor, etiam apud Hebraeos duplicem divinitatem deprehenderet. Quod 
maxime idcirco faciebat, quia in Platonis dogma cadere videbatur. Denique ubicuique sacratum 
aliquid scriptura testatur de Patre et Filio et Spiritu sancto, aut aliter interpretati sunt aut aliter 
interpretati sunt aut omnino tacuerunt: ut et regi satisfacerent et arcanum fidei non vulgarent. Et 
nescio quis primus auctor LXX cellulas Alexandriae mendacio suo extruxerit, quibus divisi eadem 
scriptitarent, cum Aristheus eiusdem Ptolomei hyperaspistes et multo post tempore Ioseppus nihil 
tale retulerint, sed in una basilica congregatos contulisse scribant, non prophetasse. Aliud est 
enim vatem, aliud esse interpretem. Ibi Spiritus ventura praedicit hic eruditio et verborum copia 
ea quae intelligit, transfert. Nisi forte putandus est Tullius Oeconomicum Xenofontiset Platonis 
Pitagoram et Demostenis pro Tesifonte afflatus rethorico spiritu transtulisse. Aut aliter de hisdem 
libris per LXX intrepretes aliter per apostolos Spiritus sanctus testimonia texuit, ut quod illi 
tacuerunt, hi scriptum esse mentiti sint. Quid igitur? Damnamus veteres? Minime. Sed post 
priorum studia in domo Domini quod possumus laboramus. Illi interpretati sunt ante adventum 
Christi, et quod nesciebant dubiis protulere sententiis; nos post passionem et resureectionem eius 
non tam prophetiam quam historiam scribimus. Aliter enim audita aliter visa narrantur. Quod 
melius intelligimus, melius et proferimus. Audi igitur aemule, obtrectator ausculta: non damno, 
non reprehendo LXX, sed confidenter cunctis illis apostolos praefero. Per istorum os mihi 
Christus sonat, quos ante prophetas inter spiritala charismata positos lego, in quibus ultimum 
pene gradum interpretes tenent. Quid livore torqueris? Quid imperatorum animos contra 
concitas? Sicubi tibi in translatione videar errare, interoga Hebraeos, diversarum urbium 
magistros consule. Quod illi habent de Christo, tui codices non habent. Aliud est, si contra se 
postea ab apostolis usurpata testimonia probaverunt, et emendatiora sunt exemplaria latina quam 
greca, greca quam hebraea. Verum haec contra invidos. Nunc te precor, Desideri carisssime, ut 
quia tantum opus me subire fecisti, et a Genesi exordium capere orationibus iuves, quo possim 
eodem Spiritus quo scripti sunt libri in latinum eos transferre sermonem.  

 EXPLICIT PRAEFATIO.  
  

ЗАПОЧНУВА ПРЕДГОВОРОТ  
НА ПРЕЗВИТЕРОТ СВ. ХИЕРОНИМ  
КОН КНИГАТА БИТИЕ 
Ги добив посакуваните писма од мојот Дезидериј (кој, патем  речено, поради некакво 

пророштво за иднината исто како и Даниел се здоби со углед на молител), за да го преве-
дам Петокнижието од хебрејски на латински јазик, т.е. да го направам достапно за нас. Вак-
вата опасна задача, се разбира, е изложена на лаежот на завидливците, кои, оценувајќи ги 
човековите способности како што го оценуваат виното, тврдат дека ги навредувам седумде-
сеттемина преведувачи и дека на местото на стариот ковам нов превод, иако јас честопати 
сум докажувал дека колку сум можел – сум придонесувал со еден малечок удел во Божјиот 
шатор и дека нечија умствена сила не се загушува од умствената сиромаштија на другите. 

Да се зафатам со оваа задача ме поттикна дејноста на Ориген, кој преводот на Теодо-
цион го измеша со старото издание, притоа ставајќи низ целото дело како интерпункцис-
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ки знаци астериск и обел, т.е. ѕвезда и ражен. Вака тој или прави да се осветлат оние места 
кои претходно биле повеќе во сенка, или ги дави и закопува оние излишните, а особено 
оние кои ги објавил угледот на евангелистите и апостолите. Во нив читаме многу нешта од 
Стариот Завет, кои не се содржат во нашите книги, како на пример: „Од Египет го повикав 
мојот син“, или „Бидејќи ќе биде наречен Назареј“, или „Од неговата утроба ќе течат реки 
од жива вода“, или „Она што ниту очите го виделе, ниту ушите го чуле, ниту во човечкото 
срце се родило, тоа го подготвил Бог за оние кои го љубат“, или многу други места кои си 
бараат соодветен контекст. Значи, ајде да ги запрашаме нив каде се запишани овие речени-
ци и, кога не ќе можат да ни кажат, да им ги посочиме хебрејските книги. Првово сведош-
тво се наоѓа во книгата на Осија, второто – во книгата на Исаија, третото – во онаа на За-
харија, четвртото – во Пословиците, петтото – повторно во книгата на Исаија. Многумина, 
не знаејќи го ова, се поведуваат по будалаштините од Апокрифите и претпочитаат хибе-
риски басми пред автентични книги. Не е мое да ги изложувам причините за грешката. 
Јудејците велат дека тоа е направено со мудра промисла: за Птолемеј, кој почитувал еден 
бог, да не пронајде двојна божеска природа и кај Хебрејците. Тој ова го правел најмногу за-
тоа што изгледа потпаѓал под Платоновата догма. Со еден збор, каде било во Светото 
Писмо да има сведоштво за светоста на Таткото, Синот и Светиот Дух, тие тоа или поина-
ку го превеле, или сосема го премолчиле, и за да го задоволат кралот и за да не ја рашират 
меѓу народот тајната на верата. А и не знам кој историчар најпрв со својата лага ги изгради 
оние седумдесет ќелии, во кои божем се сместиле и работеле преведувачите, бидејќи ни 
Аристеј, телохранител на истиот оној Птолемеј, а ни Јосип, многу време потоа, не прене-
суваат вакво нешто, туку пишуваат дека преведувачите се собрале во една базилика, а и де-
ка не пророкувале. Зашто, едно е да се биде пророк, а друго – преведувач. Кај првиов Све-
тиот Дух го предвидува она што ќе биде, а вториов со помош на своето образование и го-
лемиот фонд на зборови го преведува она во кое проникнува. Освен ако треба да сметаме 
дека Тулиј вдахновен со реторски дух го превел списот „Економик“ од Ксенофонт, дија-
логот „Питагора“ од Платон и говорот „За Ктесифонт“ од Демостен.  

Или пак, во врска со овие книги Светиот Дух на еден начин исплел сведоштва преку 
седумдесеттемина преведувачи, а на друг начин преку апостолите, така што за она што пр-
виве го премолчиле вториве да лажат дека било запишано. И, што сега? Ги обвинуваме ли 
старите преведувачи? Најмалку. Но, откако ќе ги проучиме нив работиме што можеме во 
Божјиот дом. Тие преведувале пред доаѓањето на Христос и она што не го знаеле го изне-
ле во несигурни реченици. Ние, пак, по неговото страдание и воскресение пишуваме не 
толку пророштво колку историја. Зашто, човек поинаку го раскажува она што го слушнал, 
а поинаку она што го видел. Она што подобро го спознаваме подобро и го излагаме. За-
тоа, слушај сопернику, почуј ме добро, завидливецу: не ги обвинувам, не ги кудам седумде-
сеттемина преведувачи, туку самоуверено ги претпочитам апостолите пред сите нив. Преку 
нивната уста ми говори Христос и за нив читам дека биле ставени пред пророците во од-
нос на духовните дарови, во кои преведувачите, пак, го држат речиси последното место. 
Зошто се мачиш со завист? Зошто ги поттикнуваш против мене душите на неопитните? 
Ако ти се чини дека некаде во преводот грешам, запрашај ги Хебрејците, советувај се со 
учителите од разните градови. Она што тие го знаат за Христос, твоите книги не го знаат. 
Друго прашање е ако тие ги одобриле сведоштвата употребени против нив од страна на 
апостолите, а латинските преписи се со помалку грешки од грчките, а грчките – со помал-
ку од хебрејските. Овие факти, навистина, говорат против завидливците. 
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А сега те молам, најдраг Дезидериј, бидејќи направи да се подложам на толкав труд, 
со молитви да ми помогнеш да започнам од книгата Битие, за на тој начин да можам, со 
истата онаа помош од Светиот Дух со која книгите и биле напишани, да ги преведам нив 
на латински јазик. 

ОВДЕ ЗАВРШУВА ПРЕДГОВОРОТ. 
  
Прикажаниот факсимил, всушност, претставува дел од почетната страница на кодек-

сот, која го содржи предговорот на Св. Хиероним кон Книгата за Постанокот. Веднаш под 
факсимилот следи транскрипција на предговорот, во која во првите десетина реда е де-
монстрирано на кој начин се расчитува еден ракопис. Имено, со искосени букви се преда-
дени оние букви кои недостасуваат во зборовите во самиот манускрипт, односно, разно-
видните лигатури и скратувања (абревијации). Вообичаените абревијации во латинските 
манускрипти можат да бидат сигли (кога една буква претставува цел збор), посебен вид аб-
ревијации се суспензиите (кога од зборот се изоставени последната или неколку последни 
букви) и контракциите (кога во средината на зборот ќе се изостават неколку букви). Кон-
тракциите биле рeткa појава во стариот век, но многу честа во средниот век (DCS = dictus, 
TRA = terra, OME = omne), а особено карактеристични за ранохристијанскиот период, 
подоцна и за црковните книги, пред сè, за Библијата. Како и што може да се очекува зара-
ди природата и содржината на текстот, многу чести се и т.н. Свети имиња (Nomina sacra), 
односно кратенките за нив . 

Некои од нив може лесно да се воочат на факсимилот од почетната страна на 
кодексот: 

 
Контракции: 
eplās = epistolas 
nrorū = nostrorum 

Суспензии: 
PRAEF (со цртичка над F) = praefatio 
Quodā = quodam 
ē = est 
apocriforū = apocriforum  

Nomina sacra: 
PRBI (со цртичка над RB) = presbyteri  
SCI = sancti  
HRI = Christi  
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