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ном появлении кого-л.) (2, с. 411), Wesołego 
Alleluja -  веселых праздников! (традиционное 
пожелание на Пасху) (1, с. 170). У слоўніку шмат 
памет для варыянтных фразеалагізмаў: напрык- 
лад, памета Ир. указвае, што рад лексем-вары- 
янтаў кампанента фразеалагізма не закончаны; 
памета i in. -  на істотныя разыходжанні вары
янтных адзінак, памета пр. -  на тое, што адно з 
слоў з'яўляецца абавязковым для рэалізацыі 
сінтаксічнай мадэлі фразеалагізма: cos (пр. ub
ranie) siedzi na kirns jak worek -  (об одежде) 
мешком сидит (2, с. 627).

У якасці адпаведнікаў польскіх адзінак выка- 
рыстоўваюцца пераважна тоесныя ці блізкія рус- 
кія фразеалагізмы, таксама падаюцца фразеа- 
лагізмы з блізкім значэннем, але іншай лексіка- 
граматычнай ці вобразнай структурай: prac 
(wywlekać) <swoje> brudy (brudy rodzinne) -  ко
паться в грязном белье, выносить сор из избы 
(2, с. 245). Некаторыя польскія выразы перакла- 
даюцца свабоднымі спалучэннямі -  найперш 
тыя, якія абазначаюць спецыфічныя польскія 
рэаліі i таму не маюць іншамоўных адпаведнікаў. 
Такія адзінкі суправаджаюцца каментарыем: 
obiady czwartkowe -  обеды по четвергам (у ко
роля Августа Понятовского в его литератур
ном салоне) (2, с. 56). Аўтар часта прыводзіць 
шэраг перакладных варыянтаў (як фразеалагіз- 
Ubil так і свабодныя спалучэнні i лексемы), каб 
чытач мог выбраць тую адзінку, якая найбольш 
адпавядае канкрэтнаму кантэксту.

Вялікая ўвага ў слоўніку надаецца праблеме 
мнагазначных фразеалагізмаў. Аўтар заўсёды 
звяртае ўвагу на тыя выпадкі, калі існуюць ад- 
розненні паміж значэннямі адной адзінкі. Такія 
значэнні выдзяляюцца рознымі нумарамі, адпа- 
веднікі да кожнага падаюцца асобна: podnosić /  
podnieść głowę: «1. бунтовать /  взбунтовать
ся, проявлять /проявить неповиновение [...]; 2. 
чувствовать /  почувствовать себя увереннее 
[...]; 3. <при>ободряться /  <при>ободриться, 
воспрянуть духом•> (1, с. 416).

Пры падборы рускіх адапаведнікаў польскім 
цытатам аўтар выкарыстоўвае працы прафесій- 
ных перакладчыкаў. Аднак вялікую колькасць 
цытат К.М. Гюлумянц пераклала сама: гэта пры- 
клады з навукова-папулярнай літаратуры, прэсы, 
ілюстрацыі з многіх твораў, якія яшчэ не перак- 
ладзены на рускую мову.

Сталася так, что слоўнік выйшаў пасля 
смерці Кіры Міхайлаўны, дзякуючы намаганням 
сяброў і калег, перадусім загадчыцы кафедры 
класічнай філалогіі Г.І. Шаўчэнка. Выданне 
змяшчае толькі частку вялікай, рупліва сабранай 
картатэкі аўтара, а другая частка яшчэ толькі ча- 
кае апрацоўкі, каб убачыць свет. Слоўнік Кіры 
Міхайлаўны Гюлумянц -  гэта багатая крыніца 
польскай і рускай фразеалогіі, праява таленту і 
адданасці працы, светлая памяць аб нашай 
любімай настаўніцы і калезе.

С.У. Галяк, 
кандыдат філалагічных навук, 

выкладчык кафедры тэарэтычнага і славянскага
мовазнаўства

Z o l t ä n  A n d r ä s .  Olah Miklos Athila cirnü 
munkajänak XVI szäzadi Iengyel es fenerorosz 
forditasa. Nyiregyhaza, 2004. 555 s.
З о л т а н  А н д р а ш .  "Athila" Міклаша Олаха ў 
польскім і беларускім перакладах XVI ста- 
годдзя. Нірэдзьхаза, 2004. 555 с.

Імя Андраша Золтана добра вядома як ся- 
род замежных, так і айчынных беларусістаў. Ён з 
ліку першых, хто ў пачатку 1980-х гг. мінулага 
стагоддзя стаў распрацоўваць пытанні ўплыву 
беларускай мовы на суседнія славянскія, най
перш рускую і ўкраінскую. У кандыдацкай дысер- 
тацыі “Заходнеруска-велікарускія кантакты ў га- 
ліне лексікі ў XV ст." (Маск. дзярж. універсітэт. 
1984) А. Золтан прасачыў лес некалькіх дзесят- 
каў беларускіх слоў, якія пазней трывала зама- 
цаваліся ў рускай мове. Беларускі моўны матэ- 
рыял ён шырока выкарыстоўваў і ў іншых пра- 
цах. Цікавасць жа да старабеларускага пісьмен- 
ства прывяла навукоўца ў далейшым да аднаго 
3 найменш даследаваных помнікаў XVI ст. -  
"Гісторыі аб Атыле, каралі вугорскім". Менавіта 
гэтаму твору і прысвечана рэцэнзуемая праца.

Першыя напаміны пра "Гісторыю аб Атыле" 
адносяцца да 1846 г., калі вядомы філолаг-сла- 
віст, гісторык і пісьменнік XIX ст. Bocin Бадзянскі 
паведаміў аб знаходцы аб'ёмнага рукапісу № 94 
у 344 аркушы. Зборнік, адшуканы ўпершыню ў 
бібліятэцы графаў Рачынскіх у Познані, уключаў 
i рыцарскія аповесці пра Трышчана, Баву і 
Атылу. Гэта праца была дэталёва апісана 
А. Брукнерам у 1886 г., ім жа і вызначана кры- 
ніца ананімнага старабеларускага рукапіснага 
перакладу "Гісторыі аб Атыле" -  польскі друка- 
ваны пераклад Цыпрыяна Базыліка "Historia 
spraw Atyle Króla Węgierskiego" (Кракаў, 1574 г.) з 
лацінамоўнага твора "Athila" венгерскага гуманю- 
та Міклаша Олаха (Nicolaus Olahus. 1493-1568), 
які быў напісаны ў 1538 г. у Базелі як фрагмент- 
устаўка ў вялікай працы Антоніо Банфіні па вен- 
герскай гісторыі. Андраш Золтан адзначае, што, 
хоць лацінскі тэкст твора М. Олаха перавыда- 
ваўся ў Венгрыі некалькі разоў, венгерскі пера
клад яго быў апублікаваны толькі ў 1977 г. -  
прыкладна праз 400 г. пасля польскага выдання і 
ўзнікнення старабеларускага рукапіснага пера
кладу. А. Весялоўскі надрукаваў старабеларускі 
тэкст у 1888 г, усе наступныя выданні ажыц- 
цяўляліся на аснове гэтай публікацыі. Аднак у 
беларусістыцы склалася парадаксальная сітуа- 
цыя: калі мове рыцарскіх аповесцей пра Трыш
чана і Баву прысвечана спецыяльная манагра- 
фія (1979) польскай даследчыцы Т. Ясіньскай- 
Coxa і артыкулы ў розных энцыклапедычных вы- 
даннях (у тым ліку і ў энцыклапедыі "Беларуская 
мова"), то "Гісторыя аб Атыле" толькі ўпаміна- 
ецца ў агульных працах па гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы. Кажучы словамі аўтара ма- 
награфіі, »складваецца ўражанне, нібы і самі бе- 
ларускія моваведы лічылі "Гісторыю аб Атыле" 
нейкім другарадным, малахарактэрным помнікам 
старабеларускай мовы апошняй трэці XVI ст.'> 
(с. 543). Вінаватым у гэтым можна лічыць най
перш А. Брукнера, паколькі ў яго пад рукой былі 
адначасова старабеларускі тэкст і яго польскі 
арыгінал, і ў сваім даследаванні для ілюстрацыі 
ён прывёў два кароткія паралельныя фрагменты 
беларускага і польскага тэкстаў, даводзячы, што 
яны гэткім жа чынам суадносяцца і ва ўсім тво- 
ры. Іншыя славісты маглі меркаваць аб якасці 
перакладу толькі па выданні А. Весялоўскага і па 
даследаванні самога А. Брукнера. На справе ж 
тэксталагічныя супадзенні абодвух тэкстаў 
з'яўляюцца чыста знешнімі, пры іх дэталёвым 
супастаўленні выяўляюцца значныя разыхо- 
джанні, найперш на моўным узроўні. Так, многія 
польскія лексемы перадаюцца тыповымі ўсход- 
не(беларуска)славянскімі: tedy -  тогды, barzo -  
вельмі, trwały -  терплйвый, chybkiey -  хйсткое, 
dowcipny -  ростропный, zimno — студень. 
Польскі корань trzym — ва ўсіх выпадках замя-
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няецца ўсходнеславянскім держ•: otrzymać 
zwycięstwo -  одержать звитяжство. Пазней, у 
канцы XVII ст., са старабеларускімі тэкстамі 
гэтае ідыяматычнае словазлучэнне трапляе і ў 
Маскву, дзе паланізм звитяжство замяняецца 
царкоўнаславянізмам победа. Сустракаюцца ў 
тэксце і некаторыя ўласнабеларускія словы. 
Менавіта гэтаму помніку належыць першая 
вядомая фіксацыя слова бусеп. У Тісторыі аб 
Атыле" зафіксаваны і значны венгерскі лексічны 
матэрыял, найперш уласныя імёны і геаграфіч- 
ныя назвы -  Бэла, Кэвэ, Кадыка, Хаба; Бузыни, 
Тарнок, Кэвегаза, Кэазо і інш.

Андраш Золтан падрабязна аналізуе лінгвіс- 
тычна значныя адхіленні ў выданні помніка 
А. Весялоўскім (1888) і В. Мікітасем (1988). Так, у 
рукапісе і выданні А. Весялоўскага назіраюцца, 
напрыклад, такія разыходжанні: розные -  раз
ные, в шатрох -  в шатрах, паметки -  памети, 
король -  кроль, швабом -  швабам, огретую -  
согретую, заховали -  доховали, поки -  коли, 
звычаю -  обычаю і інш. У выданні А. Весялоў- 
скага ёсць пропускі асобных слоў i нават цэлых 
радкоў. Яшчэ далей пайшоў сучасны ўкраінскі 
інтэрпрэтатар старабеларускага помніка В. Мікі- 
тась, які не толькі паўтарыў усе няправільнасці 
А. Весялоўскага, але і ўмудрыўся ўкраінізаваць 
арфаграфію тэксту, адвольна рэканструяваў 
(зразумела, на карысць украінскай мовы) пра- 
пушчаныя перакладчыкам словы. Параўн.: умыс
лил на... спокойный жывот вести (у А. Веся- 
лоўскага) -  умислив на (дали) спокойний живот 
вести; абы ся его люд за твоим... полепшыл -  
абы ся его люд за твоім (панованням) поліп- 
шив; утекъ до Кгрэцыи до Гонорыуса цэсара... 
своего -  утік до Кгреци, до Гонорпуса, цесаря, 
(діда) своего i да т. п. Як з іроніяй заўважае 
Андраш Золтан, «усе "рэканструкцыі" В.Л. Мікіта- 
ся зроблены наугад, прычым дакладнасць папа- 
дання ў яго роўная нулю» (с. 554). Такім чынам, 
з двух вядомых выданняў старабеларускай "Пс- 
торыі аб Атыле" ніводнае не вытрымлівае наву- 
ковых патрабаванняў. Толькі трэцяе выданне 
помніка, зробленае Андрашам Золтанам, адпа- 
вядае ўсім самым строгім патрабаванням тэкста- 
логіі і палеаграфіі.

У кнізе прааналізаваны лексічны састаў пом- 
ніка на ўзроўні асобных слоў і словазлучэнняў, 
вызначаны адметнасці ўплыву польскага тэксту 
на старабеларускі пераклад, выяўлены і прапа- 
наваны рэканструкцыі асобных фрагментаў. I, 
што самае адметнае -  прыведзены факсіміль- 
ныя тэксты і транслітарацыі: 1) старабеларус
кага перакладу па рукапісу № 94 з бібліятэкі 
Рачынскіх у Познані (с. 105-209); 2) польскага 
тэксту па экземпляру кракаўскага выдання 1574 г. 
з бібліятэкі Польскай акадэміі навук у Курніку 
(с. 214-453); 3) транслітараваных паралельна раз- 
мешчаных старабеларускага i польскага тэкстаў 
з указанием важнейшых адступленняў ад лацін- 
скага арыгінала (с. 454-538). Адзначу таксама, 
што ў кнізе прыводзіцца вычарпальная біблія- 
графія прац венгерскіх, беларускіх, польскіх і 
іншых даследчыкаў, у якіх у той ці іншай ступені 
аналізуюцца адметнасці "Гісторыі аб Атыле'' 
(с. 93-104).

Новая кніга Андраша Золтана -  унікальная 
праца, выкананая ў лепшых традыцыях славіс- 
тычнай навукі, сапраўдны подзвіг вучонага, 
улюбёнага ў гісторыю як сваёй краіны, так і ўсёй 
славяншчыны.

М.Р. Прыгодзіч, 
кафедра гісторыі беларускай мовы

И. И.  Каз имирск ая ,  А. В.  Торхова.  
Организация и стимулирование самостоя
тельной работы студентов по педагогике: 
Учеб, пособие. Мн.: Бестпринт, 2004. 302 с.

Учебниками педагогики заполнены полки 
книжных магазинов. Однако нередко эти изда
ния затеоретизированы или тривиально по
строены, нацелены на простое воспроизведение 
материала, в них мало заданий для научно
исследовательской и самостоятельной работы. 
Часть ранее изданных пособий и учебников зна
чительно политизированы, поскольку выполня
лись по общественному заказу своего времени. 
Однако в рецензируемой книге представлено 
принципиально новое учебное пособие по педа
гогике, ориентированное на высший уровень 
профессиональной деятельности преподавате
ля и активную учебно-исследовательскую дея
тельность студентов.

Пособие написали доктор педагогических 
наук профессор И.И. Казимирская и кандидат 
педагогических наук доцент А.В. Торхова. В кни
ге дана дидактическая интерпретация иннова
ции «контролируемая самостоятельная работа» 
студентов (КСР), спроецированная на изучение 
базового курса педагогических университетов 
«Педагогика современной школы: теоретический 
аспект».

В качестве механизмов, стимулирующих са
мостоятельную работу студента, авторы избрали:

1) четкое определение компетенций по те
ме, помогающих студенту объективно оценить 
уровень своего актуального знания, способность 
им оперировать в различных ситуациях; 2) ори
ентировку на профессионально-личностные по
зиции, которые формируются в учебной дея
тельности в ходе изучения; 3) систему заданий 
для самостоятельной работы, выполняемой за 
счет лекционного времени (КСР); 4) задания для 
внеаудиторной самостоятельной работы, для 
самопроверки и самоконтроля; 5) задания для 
углубленного изучения по выбору (индивиду
альные и микрогрупповые) для тех, кто стремит
ся глубоко освоить курс и кто претендует на 
высшую оценку этого освоения (9 и 10 баллов); 
6) рефлексию освоения профессионально-лич
ностных позиций, соотнесение их с собственным 
опытом; 7) информационно-дискуссионный, 
практико-преобразующий и рефлексивный блоки 
практических занятий по педагогике; 8) блок 
свободного обмена информацией по содержа
нию, форме, методам «прожитого» занятия по 
педагогике; 9) путеводитель по литературе для 
самостоятельной работы по теме (обязательный 
минимум) и для углубленного изучения темы (по 
выбору).

В учебном пособии И.И. Казимирской и 
А.В. Торхова заложен большой педагогический 
потенциал для развития личности преподавате
ля и студента. Прежде всего читателю придется 
освоить содержательную парадигму учебного 
пособия, разработанную в опоре на модульно
рейтинговую систему обучения (под модулем 
понимается логически завершенная часть учеб
ного курса).

Содержание образования при соответствии 
образовательному стандарту имеет вариативную 
часть, обусловленную особенностями субъектов 
и типом организуемого учебного процесса, а 
учебно-познавательные задачи соотнесены с 
основными видами педагогической деятельно
сти -  обучающей, воспитательной (и самовоспи
тательной), организаторской, исследователь-
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