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ЁН АДКРЫВАУ ЕУРОПЕ БЕЛАРУСКУЮ Л1НГВ1СТЫКУ...
ПАМЯЦ1 НЯМЕЦКАГА СЛАВ1СТА КАРЛА ГУТШМ1ТА

Сумная вестка прыйшла з ГерманН: 5 сакав1- 
ка не стала аднаго з самых даунЬс 1 самаадданых 
даследчыкау 1 сяброу беларускай мовы доктара 
фшалапчных навук прафесара Гамбургскага уш- 
вератэта Карла Гутшм1та.

Нямецк1 лшгвкт Карл Гутшм1т нарадз1уся 
12 верасня 1937 г. у горадзе Фербелш. Пасля за- 
канчэння Берлшскага уш вератэта 1мя братоу 
Гумбальтау ён з 1967 г. выкладау там беларускую 
фшалопю. Тады ж у часошсе “2еИзсЬпЙ Шг 81аУ18- 
Ик” з’явшася 1 яго першая беларусазнаучая пра- 
ца -  рэцэнз1я на “Дыялекталапчны атлас беларус
кай мовы”. У гэтым славктычным выданш К. Гут- 
шм1т апублжавау некалью дзясяткау рэцэнзш 1 
аглядау навуковых прац беларуск1х лшгвктау.

У доктарскай дысертацьй “Нарысы па псто- 
рьй славянсюх нацыянальных л1таратурных моу” 
(1976) К. Гутшм1т фактычна упершыню дасле- 
давау найважнейшыя напрамю развщця сучас- 
най беларускай л1таратурнай мовы у параунанн1 з 
рускай, польскай, балгарскай 1 сербскахарвацкай 
мовам1. Вучоны звярнуу увагу на ролю украшскай 
мовы у станауленн1 слоушкавага складу, шляхоу 
1 спосабау пранжнення балтызмау у беларускую 
мову. Пры гэтым прасачыу выкарыстанне адпа- 
веднай лексш у мастацк1х творах шсьменшкау 
другой паловы XIX -  першай трэщ XX ст. (Ф. Ба- 
гушэв1ча, В. Дунша-Марцшкев1ча, Цётк1, Я. Кола- 
са, М. Гарэцкага, 3. Бядуль К. Чорнага 1 шш.).

Падчас працы загадчыкам аддзялення славян
скк моу секцьп славктык1 Берлшскага ун1верс1- 
тэта Карл Гутшмгт шмат намаганняу прыклау 
для арган1зацьп мгжнародных сустрэч беларус- 
к1х фшолагау з заходнееурапейск1М1 калегам1. На 
большасц1 мгжнародных з’ездау слав1стау, пачы- 
наючы з Варшаускага у 1973 г., ён нязменна вы-

ступау з дакладам1 па беларусазнаучай прабле- 
матыцы. Нямецк1 славхст быу у л1ку тых, хто на 
канферэнцьй летам 1990 г. у Варшаве падтрымау 
щэю аб стварэнн1 М1жнароднага згуртавання бе- 
ларусктау 1 на працягу мног1х гадоу уваходзгу у 
склад мраушчых органау МАБ.

Распад СССР, утварэнне суверэннай беларускай 
дзяржавы, складаная моуная с1туацыя у асобных 
еурапейсюх крашах паступова змянш1 напрамю 
навуковых зацжауленняу славкта з Берл1на, што 
1 было засведчана у зборнжу яго навуковых прац 

“Моуная пал1тыка 1 л1таратурныя мовы ва Усход- 
няй Еуропе у другой палове XIX -  пачатку XX ст.” 
(1989), артыкуле “Славянск1я мовы у аб’яднанай 
Еуропе” (1999). У гэтым артыкуле Карл Гутшмгг 
адзначае: “...беларуская мова -  адзшая у славян- 
скай прасторы, якая ужываецца як дзяржауная 
яшчэ з адной мовай -  рускай... што выразна свед- 
чыць пра тэндэнцыю у йрунку да С-мовы, якая 
абслугоувае тольк1 пэуныя сферы камун1кацьй”. 
Тым не менш, нягледзячы на англамоунае еурапей- 
скае асяроддзе ва умовах так званай глабал1зацьп, 
нацыянальныя мовы Еуропы (у тым лгку 1 славян- 
ск1я), на думку лшгвкта, не павшны абмежавацца 
роляй другасных моу, таму што мовы з’яуляюцца 
не тольк1 сродкам1 камунжацьп, але 1 выканауцам1 
с1мвал1чнай функцьй: “Аналгз посткамунктычнай 
эпох1 сведчыць пра паступовае пераадоленне моу- 
на-адэалапчнага расколу Еуропы, 1 у сённяшняй 
шматмоунай Еуропе значна большую ролю, чым 
дагэтуль, будуць выконваць славянсюя мовы”.

У беларусюм мовазнаустве Карл Гутшм1т заста- 
нецца 1 як аутар сенсацыйнай знаходю -  рукапк- 
най беларускай граматыю, якую у 1916 г. нап1сау 
Антон Луцкев1ч, кал1 у 1915 — 1916 гг. у Вшьш пра- 
водз1у занятю з будучым1 настаун1кам1 беларусюх 
школ. Ёсць надзея, што гэты рукапк з падрабязны- 
м1 каментарыям1 будзе у хутюм часе апублжаваны 
Германам Бщэрам, яю са згоды першаадкрываль- 
нжа некалыа гадоу займаецца яго вывучэннем.

Беларусазнаучая спадчына вучонага нал1чвае 
каля двух дзясяткау грунтоуных прац, многгя з 
як1х пакуль што не уведзены у шырок1 навуковы 
кантэкст, патрабуюць як уважл1вага прачытан- 
ня, так 1 перакладу на беларускую мову. Аднак 
бясспрэчна адно: у псторьп замежнай беларуск- 
тычнай думк1 Карлу Гутшм1ту належыць адно з 
самых ганаровых месцау.

Алена ПРЫГОД31Ч,
кандыдат фшалапчных навук.

Аутар ахвяруе ганарар на развщ цё часотса.
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