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Увод 
Палеографијата најкусо може да се дефинира како помошна историска наука која се 

занимава со проучување на старите писма. Жан Жак Мабијон укажал на потребата од про-
учување на материјалите на кои се пишувале ракописите во минатото. Имено, својствата 
на материјалот можат да бидат од голема важност и да помогнат при определувањето на 
времето и местото на настанување на определен ракопис. Спецификите на материјалот 
влијаеле на ширењето на одреден вид писмо, како и на морфолошките промени во разво-
јот на писмото. 

Римскиот автор Гај Плиниј Постариот, во делото Naturalis Historia, нè известува дека 
во времето на Александар Македонски како материјал за пишување се користеле листови 
од растенија, лико (внатрешната страна на кората од дрвјата), олово и платно. 

Листовите од различни растенија (или материјали подготвени од овие листови) се 
користеле за запишување и зачувување на некој текст, цртеж или знак, и тоа во време на 
преодот од праисторискиот во историскиот период од развојот на човештвото. Во Индија 
и во други земји на Истокот се користеле листови од палма. Пронајдени се многу стари 
примероци на ракописи испишани на листови од палма, кои се доволно големи да се вре-
жуваат знаци, а се покажало дека се доволно трајни во одредени услови. 

Во античка Грција и Италија се користеле листови од маслиново дрво за гласање. На 
маслиновите и ловоровите листови се запишувале и разни формули за гатање, но нивната 
големина не дозволува запишување на некој поголем текст. 

Посоодветен материјал за пишување било ликото (кората од дрвјата). За употребата 
на овој материјал повторно дознаваме од Плиниј. За изработка на ракописи и книги од ли-
ко, покрај Плиниј, сведочат и некои средновековни автори, како Исидор од Севиља во не-
говото дело Origines. Ликото е меко, има релативно поголема површина, мазно е и светло, а 
книгите од лико имале облик на свиток (rotulus). Особено погодно за пишување било 
ликото од стебло на липа (tilia).  

Познато е дека Египќаните и Етрурците мумиите ги обвиткувале со платно на кое 
бил испишан текст. Тит Ливиј пишува за “старата платнена книга” (liber vetus linteus), која се 
употребувала при некој ритуал, а Плиниј пишува за “платнени свитоци” (volumina lintea). 
Бидејки платното е трошен и непостојан материјал, речиси не се сочувани примероци од 
вакви книги, туку за нивното постоење дознаваме од други пишани извори.  

Глината била многу популарен материјал за пишување кај Асирците и Вавилонците. 
До денес се сочувани многубројни испишани плочи од глина и тоа не само од источните 
области и цивилизации туку и од грчко-римската цивилизација. Нив ги има во различни 
форми: ќерамиди, цигли, плочи, табли; се наоѓаат во речиси сите музеи во Европа во кои 
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се чуваат  археолошки артефакти. Тие се интересни поради морфолошките особености и 
поради разновидните содржини на текстовите испишани на нив - од најкуси гласачки изја-
ви до разни документи. 

Како подлога за пишување во антиката служеле и ѕидовите. Натписите на ѕид се на-
рекуваат графити и ги има со различна големина и со различна содржина, со карактерис-
тични морфолошки особености. Тие се пишувани со јаглен или со боја и четка, но можат 
да се сретнат и такви кои се врежувани во ѕидот со остар прeдмет. Графити се најдени во 
Помпеи и во христијанските катакомби. 

остракон од керамика графити во Помпеи 
 
Спомениците напишани на метал се интересни и за археолозите, епиграфичарите и 

нумизматичарите, но и за палеографите. 
Од металите за пишување се користеле: злато, сребро, олово и бронза. Златото и 

среброто се користеле во вид на тенки листови (плочки), на кои биле испишувани различ-
ни текстови и формули, кои се носеле за заштита, т.е. служеле како амајлии.  

Оловото имало голема примена како материјал за пишување, за тоа дознаваме од по-
веќе автори, како Плиниј, кој споменува оловни книги (volumina plumbea). Павсаниј пишува 
за оловна табла (molybdos) на која биле испишани Дела и Дни на Хесиод, а која тој ја видел 
на Хеликон. Уште во Дидона се пронајдени оловни таблички на кои се испишани молби 
кон пророчиштето или одговори од него. 

На бронза старите Грци и Римјани испишувале вотивни текстови, закони, договори 
и други документи.  

Дрвото се користело за пишување уште многу одамна. Тоа често било прекривано со 
некоја материја на која полесно се врежувал текстот, а се пишувало и на самото дрво со 
мастило или други пигментирачки материи. 

Уште во раната антика во Грција и Рим се користеле восочни таблички, т.е. таблич-
ки прекриени со восок. Табличките биле направени од дрво, слонова коска, метал или ду-
ри од кристал. По восокот се пишувало со писалка (stilus), која исто така била изработена 
од метал, дрво и сл. и од едната страна била зашилена и служела за пишување, а од другата 
страна била во вид на лопатче за рамнење на восокот, за да може повторно да се пишува 
на него. Мекоста на восокот овозможува побрзо пишување, а тоа довело до побрз развој на 
писмото. Восочните таблички биле застапени од Антиката па сé до XIX век. Во средниот 
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век најмногу ги користела црквата. На нив биле запишувани: литургиски текстови, запове-
ди, казни и сл. Нивната голема застапеност се должи на нивната достапна цена, т.е. не би-
ле скапи како пергаментот. Восочните таблички можеле да бидат двојни, тројни или соста-
вени од повеќе таблички. Во Рим се нарекувале tabulae cerae, tabellae ceratae, а споените се 
викале кодекс (caudex, codex). 

дрвена табличка од доцната антика tabella cerrata 
 

Од антиката се пронајдени два поголеми наоди: првиот во Трансилванија, каде кон 
крајот на XVIII век се откриени диптиси со сочувани текстови датирани од II век, што 
претставува драгоцен материјал за проучување на развојот на писмото; и другиот наод е 
дрвено ковчеже откриено во Помпеи во куќата на некој Лукиј Каекилиј Јукунд, римски бан-
кар, во кое имало 127 восочни таблички од I век н.е. со записи за позајмици, сметки и сл. 

Папирусот, пак, материјал по потекло од Египет, во антиката бил единствениот вис-
тински носител на класичната книжевност. Тој се употребувал до XI век, кога конечно бил 
потиснат од пергаментот. Го добива името од растението папирус од кое што се прави. 
Херодот ова растение и овој материјал за пишување ги нарекува biblos, информации и де-
тален опис на оваа растение наоѓаме кај Теофраст, а некои податоци се дадени и кај Пли-
ниј. Станува збор за мочуришна билка, некој вид трска (Cyperus papyrus), со високо стебло до 
два метра, која се одгледувала во делтата на реката Нил.  

Папирусот има огромно значење за севкупниот развој на писменоста и на културата 
воопшто. Технологијата за производство на папирус била следнава: Од срцевината на 
стеблото на трската се сечеле тенки и долги ленти, широки 2-3 цм, кои се ределе една до 
друга на навлажнета дрвена подлога, па се премачкувале со некој вид течно лепило. Врз 
нив се редел друг слој ленти, во спротивен правец и се притискале додека сосема да се 
спојат и измазнат. Исушената плагула се мазнела со слонова коска или со школка за да се 
подготви за пишување. Измазнетата плагула се режела во потребна големина и можела да 
се спои со други плагули најмногу до 20 - што правело еден табак (scapus). На папирусот 
најчесто се пишувало само од едната страна, но понекогаш се пишувало и двострано 
заради заштеда на материјал. Испишаниот скапус се виткал во свиток, ротулус (rotulus), а 
ваквиот облик на ракопис или книга се нарекувал уште biblion, tomos, liber, volumen. За полесно 
свиткување и одвиткување на свитокот се користело стапче, umbilicus (грч. omfalos), 
прицврстено на една од потесните страни на свитокот. На папирус се пишувало со calamus, 
цевче од трска, зашилено на едниот крај. Подоцна, зашилениот крај за пишување се 
засекувал по средината, што овозможувало сенчење на буквите - здебелувања или истенчу-
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вања на одделни делови на буквите. Мастилото било црно, а се произведувало од гареж, 
смола и вода. Во Рим не се произведувал папирус, но се увезувал (не се знае точно од кога, 
но во време на царството неговата употреба веќе била широко распространета) и се 
складирал во големи магацини, а понекогаш  и се доработувал за да биде што помазен, 
потенок и побел.  
 

ракописи на папирус 
 

Севкупното ракописно наследство, од историски и литературен карактер, запишано 
и сочувано на папирус, а складирано во голем број светски музеи и библиотеки, може да се 
подели на три категории: египетски манускрипти, манускрипти од Херкуланеум и средно-
вековни манускрипти. Најстариот откриен ракопис на папирус содржи копија на дело на-
пишано за време на владеењето на петтата династија во Египет, потекнува 2500 години 
п.н.е, а се чува во Париз. 

Меѓу откритијата од Херкуланеум, најголем дел се свитоци напишани на грчки јазик 
и се со епикурејска филозофска содржина, но меѓу нив има и 24 латински ракописи, кои 
биле сместени во еден ковчег за книги. Средновековните латински ракописи се многу по-
бројни, а главно се дипломи, повелби, едикти и слично. 

Кај Плиниј постариот наоѓаме информации до кои тој дошол од антикварот Публиј 
Терентиј Варон. Според овие податоци, пронаоѓањето на пергаментот се должи на ривал-
ски натпревар помеѓу двата културни центри - Александрија и Пергам. Птоломеј, поради 
завист предизвикана од успесите на новооснованата пергамска библиотека, забранил извоз 
на папирус во градот Пергам. Тогаш пергамскиот владетел Евмен II решил книгите да се 
пишуваат на кожа. Според некои истражувачи, пергамент се произведувал и се користел и 
пред Евмен II и на други места – како на пример во Египет, кај Евреите итн. 

Животинската кожа обработена и подготвена за пишување, Плиниј ја нарекува mem-
brana, додека Херодот ја именува како diptera. Името пергамена, секако доаѓа од името на 
градот каде се произведувал овој материјал за пишување – Пергам или Пергамон (денешна 
Бергама во Турција). 

Пергаментот можел да биде изработен од кожа на различни животни: кози, овци, те-
лиња. Но најквалитетен, префинет и најскап бил пергаментот направен од кожа на штоту-
ку родено, или, неродено јагне. Во Рим пергамент имало уште во времето на Кикерон, ако 
се точни наводите на Плиниј за некој пергамент на кој била испишана Хомеровата Илија-
да. И Хоратиј пишува за дела на Хомер, Вергилиј, Кикерон, Ливиј, Овидиј и негови  сопс-
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твени (во I век п.н.е.) напишани на пергамент. Во време на царството сигурно се користел 
и тоа во поголема мерка. 

Веќе во IV век свитокот од папирус се повеќе се заменувал со пергамент во облик на 
кодекс – облик кој ќе го преживее средниот век и ќе стане вообичаен облик и за печатени-
те книги, сé до денешен ден. Кодексот се покажал попрактичен: во кодекс може да се собе-
ре дело од многу поголем обем, или, дури и повеќе дела, додека свитокот може да биде са-
мо еден дел од некое дело. Во VII  и VIII век почнал и процесот на препишување на дела 
од папирус на пергамент, процес од исклучително значење за зачувување на книжевното 
културно наследство. 
 

ракопис на пергамент најквалитетен пергамент, vellum 
 

Во Италија претежно се користел пергамент од јагнешка кожа, а во Германија, од те-
лешка. Пергаментот има некои особини кои ги нема папирусот или ги има во помал сте-
пен: пергаментот може многу полесно да се обои и од него може да се симне еден слој 
текст за да се напише друг. Пергаментот најчесто се боел со пурпур, а поретко со шафран 
или црна боја. Особено раскошни биле манускриптите испишани со златна или сребрена 
боја на пергамент потопен во пурпур (codex aureus, codex argenteus). Пергаментите од кои бил 
симнат еден слој текст за да се напише друг се нарекувале палимпсести. 

Палимпсести со дела од класичната литература кои биле пронајдени во различни 
библиотеки претставуваат незаменливо богатство, благодарение на кое можеме да ги чита-
ме делата кои инаку би биле осудени на пропаст. 

На пергамент се пишувало со трска или со перо од птица (calamus), а многу поретко 
со метално перо или тенка четкичка. Мастилото се изработувало по различни рецептури, а 
секоја скрипторија ја чувала тајната за начинот на изработка на своето мастило. 

Пронаоѓањето на хартијата е заслуга на Кинезите. Според некои историски извори 
овој значаен пронајдок датира околу 105-та година, а најстарите сочувани примероци 
потекнуваат од IV век.  

Технологијата за производство на хартија долго време била строго чувана тајна, се 
додека во VIII век, кинеските заробеници во Самарканд не им ја откриле тајната на Арапи-
те – во замена за својата слобода. Арапите ја пренеле и на запад (Африка и Европа).  

Суровината за производство на хартија повторно е од растително потекло (лико, лен, 
дудинка, трска), со тоа што од растителните влакненца иситнети на најситни делчиња се 
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правела каша, во која се додавало гипс, желатин и лепило, од која по механички пат се 
произведувала хартија. Со сигурност се знае дека во Европа хартијата била употреба во IX 
век, и тоа во Шпанија (од увоз), а првата фабрика за хартија била подигната во XII век во 
Валенсија. Најстариот зачуван европски документ напишан на хартија е повелбата на 
грофицата Аделаида од 1109 година.  
 

ран ракопис на хартија фрагмент од илуминирана книга 
 
 

Заклучок 
Овие и слични податоци можат да им користат на учениците за да ја комплетираат 

”сликата” за животот во антиката и пошироко, конкретно за појавата и развојот на книгата. 
Правилно и одмерено рапределени меѓу другите содржини од предметите Латински или 
Старогрчки јазик, можат да ги мотивираат учениците и самите да истражуваат на оваа тема, 
да бараат информации и илустрации од Интернет. Содржините од палеографија можат да 
бидат инспиративни особено ако се придружени со одбрани илустрации. По избор и нао-
ѓање на наставникот и со негова помош податни се и за вежби при кои учениците би се 
обиделе да ги прочитаат и да преведат покуси извадоци од некој ракопис. 
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