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Асоба ў беларускай лінгвістыцы 

СЦЯПАН БАРХУДАРАЎ 
Артыкул прысвечаны савецкаму лінгвісту прафесару Сцяпану Бархудараву. На падставе архіўных і літаратурных 

крыніц праводзіцца агляд этапаў жыццёвага шляху С. Бархударава, звязаных з Беларуссю. Характарызуюцца асобныя 
навуковыя публікацыі даследчыка. Ацэньваецца яго ўклад у беларускае мовазнаўства. 

Ключавыя словы: мовазнаўства, мова, гісторынлінгвістыкі, лексікаграфія, слоўнік, дысертацыя. 
ТНе агіісіе із сіеуоіесі Іо іНе зоуіеі ІіпдыІ5І ргоІеззог Зізуарап ВагМысІагац. Оп іНе Ьазіз оІагсЬіуаІ апсі Іііегагу 50ыгсе5 

іНе 5ыгуеу оЙНе 5Іаде5 0ІНІ5 сагеег, соппесіесі \л/ііН ВеІагц5 І5 сопсііісІе<±ТНе то5І ітрогіап^ 5сіеп1ійс раЫіса1іоп5 ойНе 
ге^еагсНег аге сЬагасІегігесІ.ТЬе сопМЬшйоп іо ВеІаш5іап Ііпдыізіісз І5 апаіузесі. 

Другая сусветная вайна стала цяжкім вы-
прабаваннем для ўсёй сістэмы народнай аду-
кацыі Беларусі. Падчас акупацыі многія вы-
шэйшыя навучальныя ўстановы спынілі сваю 
дзейнасць, а асобныя працягвалі падрыхтоўку 
спецыялістаў у эвакуацыі. Так, у адпаведнасці з 
пастановай Саўнаркама СССР ад 15 мая 1943 г. 
на станцыі Сходня пад Масквой пры актыўнай 
падтрымцы Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта імя М. Ламаносава аднавіў працу Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт. 

Пасля вызвалення савецкімі войскамі тэры-
торыі Беларусі адным з першых пачаў праца-
ваць Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя А. М. Горкага. Спачатку ў яго склад ува-
ходзілі факультэты мовы і літаратуры (рускае 
і беларускае аддзяленні), замежных моў, гіста-
рычны, педагагічны, бібліятэчны факультэты і 
настаўніцкі інстытут. Перад БДУ, МДПІ і іншы-
мі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі была 
пастаўлена складаная задача ў сціслыя тэрміны 
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забяспечыць падрыхтоўку высокакваліфікава-
ных выкладчыцкіх і настаўніцкіх кадраў. 

У канцы 1940-х - 1950-я гг. значную ролю ў ад-
наўленні акадэмічных структур, а таксама вышэй-
шай філалагічнай адукацыі ў Беларусі адыгралі вя-
домыя лінгвісты і педагогі М. Бірыла, М. Булахаў, 
Н. Вайтовіч, М. Гурскі, А. Жураўскі, М. Жыдовіч, 
М. Жыркевіч, Ю. Мацкевіч, А. Наркевіч, Я. Ра-
мановіч, М. Суднік, М. Цікоцкі, Л. Шакун, Ф. Ян-
коўскі і інш. Аднак адразу пасля вайны кваліфіка-
ваных спецыялістаў, якія маглі б кіраваць падрых-
тоўкай кандыдацкіх дысертацый і арганізоўваць 
навуковую дзейнасць, катастрафічна не хапала, 
таму нярэдка ў саюзныя рэспублікі запрашалі на 
працу аўтарытэтных вучоных з Масквы, Ленінгра-
да, Кіева і іншых буйных гарадоў. У прыватнасці, у 
Мінскім дзяржаўным педагагічным інстытуце вы-
кладаў прафесар С. Бархудараў (РСФСР), крыху 
пазней - прафесар Я. Лоя (ЛатССР) і інш. 

Імя выдатнага савецкага лінгвіста члена-
карэспандэнта Акадэміі навук СССР Сцяпана 
Рыгоравіча Бархударава добра вядомае не толькі 
прафесійным даследчыкам-мовазнаўцам. Болып 
за 35 гадоў менавіта "па Бархудараву" вывучалі 
рускую мову ў школах Расіі, на аснове яго пад-
ручніка ствараліся многія пакаленні падручні-
каў для школьнікаў іншых савецкіх рэспублік. 

Сцяпан Рыгоравіч нарадзіўся 7 сакавіка (па 
старым стылі) 1894 г. у армянскай сям'і ў Баку. Па-
сля заканчэння ў 1917 г. славянскага аддзялення 
гісторыка-філалагічнага факультэта Петраград-
скага ўніверсітэта па прапанове акадэміка А. ІПах-
матава быў пакінуты пры кафедры рускай мовы 
для падрыхтоўкі да навуковай дзейнасці, пазней -
у складаныя для навукі пострэвалюцыйныя ча-
сы - выкладаў у камерцыйным вучылішчы пры 
Пуцілаўскім заводзе. 3 1920 г. Сцяпан Бархудараў 
актыўна займаўся навукова-педагагічнай працай 
у вышэйшых навучальных установах і навукова-
даследчых арганізацыях: выкладаў у Ленінград-
скім дзяржаўным універсітэце, Азербайджанскім 
дзяржаўным універсітэце, Маскоўскім дзяржаў-
ным універсітэце, працаваў у Інстытуце рускай 
мовы Акадэміі навук СССР 

Навуковыя інтарэсы С. Бархударава адрозні-
валіся шырынёй і шматвектарнасцю: ён паспя-
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хова распрацоўваў праблемы параўнальна-гіста-
рычнага мовазнаўства і гісторыі рускай мовы, 
граматыкі, арфаграфіі, пунктуацыі, методыкі 
выкладання рускай мовы як роднай і як другой 
мовы народаў СССР. Рэдагаваў папулярныя ў 
навукова-педагагічным асяродку часопісы "Рус-
скнй язык в школе" (1938 - 1946), "Русскнй язык 
в нацнональной школе"(1957 - 1960, 1964 -
1972). Акрамя таго, С. Бархудараў - адзін з най-
больш вядомых савецкіх лексікографаў-практы-
каў: ён быў адным з кіраўнікоў манументальнага 
17-томнага "Словаря современного русского лм-
тературного языка" (1948 - 1965), уганараванага 
ў 1970 г. Ленінскай прэміяй, галоўным рэдакта-
рам II тома і старшынёй рэдкалегіі III і IV тамоў, 
галоўным рэдактарам "Словаря русского языка 
XI - XVII вв." (вып. 1 - 6; 1975 - 1979). 

Пэўную навуковую цікавасць С. Бархудараў 
праяўляў да вывучэння беларускай культуры і бе-
ларускай мовы. Яшчэ падчас Другой сусветнай 
вайны ён кансультаваў аўтараў беларускай грама-
тыкі, за што быўузнагароджаны знакам "Выдатнік 
Наркамасветы". Відаць, менавіта гэтыя навукова-
адміністрацыйныя кантакты паспрыялі таму, што 
ў красавіку 1946 г. кіраўніцтва Мінскага дзяржаў-
нага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага 
даслала прафесару Бархудараву ліст за подпісам 
дырэктара М. Макарэвіча, у якім Сцяпана Рыго-
равіча запрашалі на пасаду прафесара кафедры 
рускай мовы. Ініцьштыва, верагодна, зыходзіла ад 
тагачаснага загадчыка кафедры С. Рохкінд. 

Адзначым, што ў пасляваенны час інстытут 
быў вельмі дрэнна ўкамплектаваны навукова-пе-
дагагічнымі кадрамі вышэйшай кваліфікацыі. Так, 
на кафедры рускай мовы ў 1944 г. толькі адзін вы-
кладчык меў кандыдацкую ступень, а на кафедры 
беларускай мовы кандыдатам навук (прычым пе-
дагагічных) быў толькі загадчык А. Карзон. 

Прафесару прапаноўвалі прыняць кіраўніц-
тва двума аспірантамі, кансультаваць 6 выклад-
чыкаў інстытута, якія рыхтаваліся да здачы 
кандыдацкага мінімуму і працавалі над дысер-
тацыямі. Акрамя таго, С. Бархударава прасілі 
заняцца арганізацыяй навукова-даследчай пра-
цы кафедраў рускай і беларускай моў і прачы-
таць спецкурс па мове для студэнтаў-пераддып-
ломнікаў літаратурнага факультэта. У папярэд-
няй гутарцы з С. Рохкінд С. Бархудараў даў сваю 
прынцыповую згоду на перыядычныя прыезды 
ў Мінск для працы ў інстытуце [2, арк. 3]. 

У зваротным лісце С. Бархудараў пісаў: 
"Дырэктару Мінскага педінстытута тав. Ма-
карэвічу. У адказ на Вашу зычлівую прапано-
ву ад 18 красавіка гэтага года паведамляю, што 
я згодны прыняць кіраўніцтва аспірантамі ка-
федры рускай і беларускай моў, а таксама ар-
ганізацыю навукова-даследчай працы кафедры 

(кансультацыю выкладчыкаў, пастаноўку наву-
кова-метадычных дакладаў на кафедры і г. д.). 

Спадзяюся, што з наступнага навучальнага 
года ў мяне атрымаецца прачытаць спецкурс і 
кіраваць семінарам на IV курсе літфака. Застаю-
ся са шчырай павагай, праф. С. Бархудараў. М., 
22/IV-46 г." [2, арк. 2]. 

3 1 мая 1946 г. Сцяпан Рыгоравіч пачаў праца-
ваць на пасадзе прафесара кафедры рускай мо-
вы на поўную стаўку з акладам 4000 рублёў. Сваю 
фактычную дзейнасць у МДПІ прафесар Бархуда-
раў пачаў на некалькі месяцаў раней - ён право-
дзіў кансультацыі з аспірантам М. Булахавым. 

Беларускія калегі давалі самыя высокія ацэн-
кі працы С. Бархударава. Так, у сумеснай харак-
тарыстыцы навукова-педагагічнай работы за-
прошанага прафесара, падпісанай загадчыкам 
кафедры рускай мовы МДПІ С. Рохкінд і загад-
чыкам кафедры беларускай мовы А. Карзонам, 
адзначаецца: "Пасля Айчыннай вайны, нягледзя-
чы на вялікую перагружанасць працай у Акадэ-
міі навук СССР, прафесар Бархудараў С. Р аказаў 
вялікую паслугу Мінскаму педагагічнаму інсты-
туту сваёй згодай кіраваць аспірантамі па мове 
і навукова-даследчай працай членаў кафедраў 
беларускай і рускай моў. Кіраўніцтва С. Р. Барху-
дарава ажывіла працу кафедраў, тыя, што не ма-
юць навуковай ступені, рыхтуюць кандыдацкія 
дысертацыі або здаюць кандыдацкі мінімум. 

Кожны прыезд С. Р. Бархударава ў Мінск пры-
носіць выключнае ажыўленне ў лінгвістычныя ко-
лы г. Мінска. На яго даклады сцякаюцца ўсе, хто 
цікавіцца пытаннямі сучаснай лінгвістыкі. Акра-
мя таго, С. Р. Бархудараў выступае з кіраўнічымі 
дакладамі па лінгвістыцы для работнікаў Інсты-
тута літаратуры і мовы Акадэміі навук БССР. Ву-
чоны-балыпавік, чалавек вялікай эрудыцыі, зна-
ходзіць таксама час выступаць з вельмі важнымі 
метадычнымі і навуковымі дакладамі па мове для 
настаўніцтва г. Мінска» [2, арк. 8]. 

Відаць, прафесар Бархудараў і сапраўды быў 
нячастым госцем у Мінску. Пра гэта сведчыць 
асабовая справа яго аспіранта М. Булахава, у 
якой захоўваецца некалькі заяў, датаваных 1946 
і 1947 гг., з просьбамі службовых камандзіровак у 
Маскву і Ленінград "да свайго навуковага кіраўні-
ка прафесара Бархударава С. Р" [1, арк. 16, 28]. 

Кіраўніцтва інстытута з выключнай павагай 
аднеслася да піцерскага госця, які, нягледзячы 
на ўсе аб'ектыўныя складанасці, відаць, імкнуў-
ся працаваць адказна і з максімальнай аддачай. 
У выніку Вучоны савет МДПІ 5 чэрвеня 1947 г. 
вылучыў кандыдатуру члена-карэспандэнта Ака-
дэміі навук СССР намесніка дырэктара Інстыту-
та рускай мовы АН СССР і дырэктара Ленінград-
скага філіяла гэтага ж інстытута С. Бархударава 
ў склад дзейных членаў Акадэміі навук Беларус-
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кай ССР. Папярэдне пытанне заслухоўвалася 
на пасяджэннях кафедраў рускай і беларускай 
моў, дзе таксама было вырашана станоўча. Па-
сля пратакольнага абмеркавання ўсе 23 члены 
Савета падтрымалі ініцыятыву кіраўніцтва. Пад-
ставай для гэтага сталі значныя навуковыя за-
слугі С. Бархударава на ніве даследавання раз-
настайных праблем гісторыі і сучаснага стану 
рускай мовы, яго значная вучэбна-метадычная і 
грамадска-палітычная праца ў Беларусі, а такса-
ма шчырая зацікаўленасць прафесара ў развіцці 
беларускай культуры і падрыхтоўцы нацыяналь-
ных лінгвістычных кадраў. 

Аднак занятасць і неабходнасць частых па-
ездак у Мінск вымусілі С. Бархударава хадайні-
чаць аб змяншэнні вучэбнай нагрузкі па кафед-
ры рускай мовы з 1 верасня 1947 г. на 1/2 стаўкі 
прафесара. 3 1 верасня 1948 г. Сцяпан Рыгоравіч 
увогуле перайшоў на пагадзінную аплату, у хут-
кім часе актыўнае супрацоўніцтва спынілася. 

Асноўным вынікам навукова-педагагічнай 
працы прафесара Бархударава ў Мінску стала 
падрыхтоўка ім некалькіх буйных спецыялістаў 
у галіне славістыкі. 

Так, пад яго кіраўніцтвам у даволі сціслыя 
тэрміны завяршыў кваліфікацыйнае даследа-
ванне М. Булахаў. У водгуку навуковага кіраўні-
ка адзначаецца: "Тав. М. Г. Булахаў выдатна за-
кончыў увесь свой кандыдацкі мінімум, нягле-
дзячы на яго даволі шырокі аб'ём. Напісаў амаль 
палову сваёй дысертацыі і заканчвае другую 
палову. Спадзяюся, дысертацыя будзе добрая. 
Паколькі тэрмін аспірантуры тав. Булахава сы-
ходзіць у сакавіку месяцы, то, натуральна, ён 
зможа абараніць сваю дысертацыю на некалькі 

месяцаў пазней пасля заканчэння аспірантуры. 
4/ІІ-49 г." [І.арк. 51]. 

На пасяджэнні вучонага савета Інстытута 
мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР 7 чэрве-
ня 1950 г. пры тайным галасаванні М. Булахаву 
аднагалосна была прысуджана вучоная ступень 
кандыдата філалагічных навук за працу «Нссле-
дованне лекспкн Д. М. Пмсарева ("Реалмсты")». 
На гэтым жа пасяджэнні кандыдатам навук стаў 
і другі аспірант Бархударава М. Гурскі па выні-
ках абароны даследавання "Сложные сннтак-
смческме конструкцлм с подчмнмтельнымн со-
юзамн што н каб в современном белорусском 
лптературном языке". 

На жаль, у сучасным грамадстве недараваль-
на мала ўвагі аддаецца пытанням гісторыі на-
вукі, у тым ліку і мовазнаўства. Разам з тым, 
даўно наспела патрэба канцэптуальнага асэн-
савання наяўных навуковых кірункаў у іх рэт-
распектыве - з улікам не толькі канкрэтных на-
вуковых фактаў (праектаў, публікацый, дысер-
тацыйных работ), але і прычын гэтых фактаў, а 
таксама іх вынікаў. Вырашыць гэтую складаную 
задачу можна толькі праз даследаванне канкрэт-
нага ўкладу ў тэорыю і практыку лінгвістыкі, 
зробленага найболын аўтарытэтнымі айчынны-
мі і замежнымі вучонымі. 
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Дзмітрый ДЗЯТКО, 
кандыдат філалагічных навук. 

Аўтар ахвяруе ганарар на развіццё часопіса. 

Самабытнае слова 

КАНАТАЦЫЙНЫЯ ЎРБАНОНІМЫ МІНСКА 
Вывучэнне тапонімаў і мікратапонімаў важ-

нае і карыснае для самых розных галін навукі. 
Па іх можна аднавіць некаторыя асаблівасці ста-
ражытнай мовы на пэўнай тэрыторыі, акрэсліць 
межы яе распаўсюджвання, акрамя таго, мікра-
тапонімы дапамагаюць высветліць пытанні за-
сялення і этнагенезу асобных народаў, гэта не-
ацэнная крыніца для гісторыі мовы і гістарыч-
най дыялекталогіі. Сёння анамасты і даследчыкі 
субстандарту актыўна вывучаюць неафіцыйныя 
анамастыконы гарадоў. Апошняе дзесяцігод-
дзе адзначылася стварэннем слоўнікаў субстан-
дартнай лексікі [4, 5], яе ўключэннем у слоўнікі 
жаргонаў [2, 3], публікацыямі, прысвечанымі 
аналізу гэтай з'явы. Сістэмнае ж асэнсаванне 
неафіцыйных гарадскіх анамастыконаў розных 

рэгіёнаў (у тым ліку Беларусі), іх поўнае апісан-
не яшчэ неабходна зрабіць [7]. 

Мэта нашага даследавання - вывучэнне і 
аналіз неафіцыйнай мікратапаніміі горада Мін-
ска. У задачы даследавання ўваходзіла акрэслен-
не асноўных паняццяў і катэгорый; збор матэ-
рыялу (анкетаванне); класіфікацыя сабранага 
матэрыялу; вызначэнне асноўных шляхоў і спо-
сабаў утварэння неафіцыйных мікратапаніміч-
ных найменняў; стварэнне слоўніка неафіцый-
ных мікратапонімаў Мінска. 

У межах даследавання праведзена анкетаван-
не студэнтаў III - IV курсаў факультэта бела-
рускай і рускай філалогіі, а таксама іншых фа-
культэтаў Беларускага дзяржаўнага педагагічна-
га ўніверсітэта імя Максіма Танка, падчас якога 
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