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Гістарычна склалася так, што пра беларускую мову першыя больш-

менш навуковыя звесткі з’явіліся даволі позна – толькі ў пачатку ХІХ ст. 
Парадаксальна, але аўтарамі гэтых прац былі замежныя лінгвісты. Так, 
Самуіл-Багуміл Ліндэ ў 1816 г. у Варшаве апублікаваў працу «Аб 
Літоўскім статуце, рускай мовай і друкам выдадзеным паведамленне». 
Некалькі пазней вызначыць спецыфіку беларускай мовы паспрабаваў 
Павел Шафарык у працы на нямецкай мове «Гісторыя славянскіх моў і 
літаратур паводле ўсіх дыялектаў» (1826). Аднак найбольш грунтоўна і 
мэтанакіравана беларуская мова пачала вывучацца замежнымі 
лінгвістамі толькі ў ХХ ст. Адным з найбольш аўтарытэтных знаўцаў 
беларускай мовы ў заходняй Еўропе сёння з’яўляецца аўстрыйскі 
філолаг Герман Бідэр, які 21 кастрычніка адзначыў 70-гадовы юбілей. 

Выпускнік Венскага ўніверсітэта з беларускай мовай упершыню 
пазнаёміўся летам 1965 г., калі па дарозе ў Маскву купіў на брэсцкім 
вакзале беларускую газету і потым у цягніку паспрабаваў прачытаць яе. 
Значна пазней у адным з інтэрв’ю ён заўважыць: «... для мяне сталася 
сапраўдным адкрыццём, што ёсць у Беларусі вялікая культурна-
гістарычная спадчына, што старабеларуская мова ўжывалася працяглы 
час у самых розных сферах жыцця» (ЛіМ, 7 каст. 1994 г.). Такую 
выснову Герман Бідэр змог зрабіць ужо маючы амаль 30-гадовы 
навуковы вопыт працы з беларускамоўнымі крыніцамі. І найперш з 
такімі помнікамі гісторыі беларускай мовы, як Статуты ВКЛ 1529 і 
1588 гг. Навуковыя публікацыі вучонага ў гэты перыяд былі прысвечаны 
старажытным нямецка-беларускім моўным кантактам у галіне фанетыкі і 
правапісу, высвятленню ролі польскага пасрэдніцтва ў гэтым 
узаемадзеянні («Літоўскі Статут 1529 г.: Заўвагі адносна гістарычнага 
правапісу і фанетыкі старабеларускай юрыдычнай мовы». Венскі 
славістычны штогоднік. 1973. Том 18; «Марфалагічная адаптацыя 
нямецкіх назоўнікаў у старабеларускіх моўных помніках з пункту 
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гледжання нямецкай гістарычнай марфалогіі». Часопіс беларусістычных 
даследаванняў. Лондан, 1978. Том 4. № 2). Гэтыя працы на доўгія гады 
прадвызначылі кола беларусістычных зацікаўленняў Германа Бідэра, а 
назапашаны фактычны матэрыял з беларускай і іншых славянскіх моў 
стаў асновай доктарскай дысертацыі «Нямецкія словаўтваральныя 
элементы ў славянскіх мовах», абароненай у 1986 г. На 1970-80-я гады 
прыпадаюць актыўныя кантакты аўстрыйскага лінгвіста з беларускімі 
вучонымі А.Жураўскім, А.Булыкам, А.Міхневічам, А.Падлужным, М.Бірылам, 
Л.Шакуном і іншымі, якія шчодра дзяліліся сваім вопытам лінгвістычнай 
працы, спрыялі актуалізацыі даследчых пошукаў Германа Бідэра. 

Сапраўдным узлётам беларусазнаўчай дзейнасці вучонага сталі 
1990-я гады, калі з распадам Савецкага Саюза ў суверэнных дзяржавах 
з’явілася рэальная магчымасць для адраджэння моцна зрусіфікаваных 
нацыянальных моў і выканання імі ў поўным аб’ёме функцыі 
агульнадзяржаўнага і агульнанароднага сродку зносін. 

Добра ведаючы моўную сітуацыю ў славянскіх краінах заходняй 
Еўропы, Герман Бідэр у навуковых дакладах, рэфератах, газетных і 
часопісных публікацыях, інтэрв’ю спрабуе асэнсаваць і ў пэўнай ступені 
спрагназаваць («падказаць») далейшыя шляхі развіцця беларускай мовы, 
выказвае слушную думку аб абнаўленні яе за кошт уласных рэсурсаў: 
«… развіццё лексікі і стылістыкі беларускай літаратурнай мовы, якой 
трэба пазбягаць аднабаковых шляхоў свайго папаўненння, павінна 
сыходзіць з інтэграцыі ў першую чаргу агульнабеларускіх дыялектызмаў 
і пашыраных рэгіяналізмаў, у другую чаргу аўтарскіх словаўтваральных 
неалагізмаў, і толькі ў трэцюю чаргу за кошт запазычанняў з іншых 
моў». Шматлікія выступленні навукоўца ў друку і на розных 
канферэнцыях і з’ездах, яго эрудыраванасць, глыбокая дасведчанасць і 
аб’ектыўнасць, шчырая павага і заклапочанасць лёсам беларускай мовы і 
культуры заўсёды выклікалі шырокі розгалас як у асяроддзі калег-
лінгвістаў, так і нацыянальнай інтэлігенцыі ў цэлым. 

У апошнія гады ўвага вучонага сканцэнтравана на праблемах 
граматычнай тэрміналогіі ўсходніх славян, у прыватнасці яго цікавяць 
гістарычныя аспекты пачатковага перыяду складвання і развіцця 
беларускай граматычнай тэрміналогіі. У артыкулах «Мовазнаўчая 
тэрміналогія ў «Беларускай граматыцы для школ» Браніслава 
Тарашкевіча (Вільня, 1918)» (2006), «Беларуская лінгвістычная 
тэрміналогія 1920-х гадоў: Праблемы моўных кантактаў» (2007), 
«Тэрміналагічныя праблемы класіфікацыі сказаў у ранняй беларускай 
граматыкаграфіі» (2007), «Тэрміналогія і яе складванне ў найстарэйшых 
беларускіх граматыках» (2008), «Пра мову рукапіснай «Беларускай 
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граматыкі» (Вільня, 1915 – 1916) Антона Луцкевіча» (2010) Герман Бідэр 
вызначае прынцыпы, якімі кіраваўся Б.Тарашкевіч пры распрацоўцы 
беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі, вызначае яе храналагічныя межы, 
прыводзіць статыстычныя падлікі, асобна вылучае працэсы лексічных 
запазычанняў, калькіравання і семантычнага запазычання, аналізуе 
асаблівасці афіксальнага і сінтаксічнага афармлення тэрмінаў. 
Даследчык лічыць, што «развіццё беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі 
ў 1920-х гадах – вынік інтэнсіўнага ўзаемадзеяння тэрміналагічных 
сістэм славянскіх і неславянскіх моў», яе ж фарміраванне ўяўляецца як 
«шматстайны канвергентны і дыферэнцыяльны феномен моўных 
кантактаў, якія ахопліваюць усе ўзроўні моўнай сістэмы». 

Лінгвісты Беларусі з нецярплівасцю чакаюць кожны прыезд 
прафесара Германа Бідэра ў Мінск. Для многіх з нас гэта добрая нагода 
падыскутаваць, абмяняцца думкамі, скаардынаваць уласныя назіранні з 
навуковымі здабыткамі сваіх калег, атрымаць кампетэнтнае меркаванне 
шаноўнага замежнага госця. Варта адзначыць, што за гады працы ў 
галіне беларусістыкі прафесар Герман Бідэр назапасіў багацейшы 
фактычны матэрыял, бібліятэчныя зборы вучонага налічваюць сотні 
экземпляраў кніг, брашур, асобных адбіткаў артыкулаў на розных мовах 
свету. Усё гэта дазваляе яму аказваць неацэнную кансультатыўную 
дапамогу іншым замежным даследчыкам славянскіх моў, падказаць і 
вызначыць найбольш актуальныя напрамкі навуковага пошуку. Шчодра 
дзеліцца «аўстрыйскі рыцар беларускай мовы» і сваімі публікацыямі ў 
замежных выданнях, дасылаючы беларускім калегам адбіткі сваіх 
артыкулаў, рэцэнзій, аглядаў. 

На рахунку юбіляра – амаль чатыры дзясяткі навуковых прац па 
беларускай філалогіі. Хочацца пажадаць вучонаму і надалей папаўняць 
гэты спіс, далучаць да славістыкі і беларусістыкі новых даследчыкаў. 
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