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Манаграфічнае выданне А. В. Губкінай 
«Лексі калогія і лексікаграфія беларускай мовы 
ХХ ст.: сацыялінгвістычны аспект» структурна 
падзяляецца на некалькі рознааспектных 
частак: раздзелы 1–3 прысвечаны апісанню 
дыферэнцыяцыі лексікі беларускай мовы паводле 
сферы і ступені выкарыстання, а таксама ў 
адпаведнасці з яе стылістычнай афарбоўкай. 
Паняцці курса («лексіка», «лексікалогія», 
«лексікаграфія», «граматыка», «стылістыка» і інш.) 
раскрываюцца ў раздзеле 1 «Уводзіны. Асноўныя 
паняцці», які, у сваю чаргу, можна лічыць аглядам 
вывучэння лексікі беларускай мовы ў гістарычным 
аспекце. Тут згадваюцца працы этнографаў 
канца XVIII – пачатку ХХ ст., якія закранаюць 
пытанні беларускай мовы і культуры. Таксама ва 
Уводзінах падаюцца звесткі пра вучоных-лінгвістаў 
П. Шафарыка, І. Грыгаровіча, П. Шпілеўскага, 
П. Шэйна, С. Мікуцкага, Я. Карскага, С. Некрашэвіча 
і многіх іншых, якія пачынаючы з сярэдзіны ХІХ ст. 
даследавалі лексіку і фразеалогію беларускіх 
гаворак, лексічныя асаблівасці мовы беларускай 
мастацкай літаратуры, спосабы сістэматызацыі 
беларускай тэрміналогіі.

Значная ўвага ў манаграфіі А. В. Губкінай 
надаецца дасягненням айчыннай лексікалогіі 
ў пасляваенны час, калі беларускія лінгвісты 
пачалі актыўна асвятляць у сваіх працах шляхі 
фарміравання і развіцця лексічнай сістэмы бела-
рускай мовы. Храналагічна агляд дасягненняў бе-
ларускай лексікалогіі заканчваецца ў 1994 г., калі 
выйшла акадэмічная манаграфія «Лексікалогія 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы» пад рэ-
дакцыяй А. Я. Баханькова, аднак аўтар заўважае, 
што з таго часу «з’яўляюцца спецыяльныя зборнікі 
невялікіх прац, артыкулаў па розных пытаннях бе-
ларускай лексікалогіі» (с. 10).

У раздзел 2 «Сацыялінгвістычная дыферэнцы-
яцыя беларускай лексікі» ўваходзіць традыцый-
ны падзел лексікі паводле сферы выкарыстання 
(дыялектная, жаргонная, аргатычная і спецыяль-
ная лексіка), актыўнасці выкарыстання (новая і 
ўстарэлая лексіка) і стылістычнай дыферэнцыяцыі 
(нейтральная і стылістычна афарбаваная лексіка). 
Таксама аўтар манаграфіі падрабязна спыняецца 
на структуры лексічнага значэння слова і яго ка-
натацыйным кампаненце, уключаючы розныя па-
дыходы да азначэння канатацыі ў лінгвістычных 
працах.

Раздзел 3 «Лексічны патэнцыял беларускай 
мовы ў лексікаграфічных крыніцах» змяшчае 
агляд слоўнікавай спадчыны беларускага на-

рода ад скарынаўскіх глосаў да перакладных 
«Русско-белорусского словаря» і «Беларуска-
рускага слоўніка» 1991–2010 гг. Праведзены 
аналіз прывёў А. В. Губкіну да наступнай высно-
вы: «… развіццё беларускай лексікі і лексікаграфіі 
ХХ ст. характарызуецца, па-першае, рэалізацыяй 
моўнай палітыкі, накіраванай на пашырэнне сфе-
ры выкарыстання рускай мовы і замацаванне ў 
слоўніках шматлікіх русізмаў, і, адпаведна, звужэн-
нем сферы функцыянавання беларускай мовы і 
ігнараваннем складальнікамі слоўнікаў беларускіх 
слоў, якія падкрэсліваюць адметнасць і самабыт-
насць беларускай мовы; па-другое, нятворчым і 
тэндэнцыйным падыходам да лексікаграфічнай 
справы (у самым шырокім сэнсе)» (с. 45).

Для адлюстравання працэсу ўваходжання 
і дыферэнцыяцыі лексікі беларускай мовы ў 
слоўніках паслякастрычніцкага часу ўзяты на-
звы асоб паводле дзейнасці (аснач, злотнік, 
ключнік, мнішка, лекарка), якія звяраюцца з іх 
семантызацыяй  у «Тлумачальным слоўніку бе-
ларускай мовы» і «Тлумачальным слоўніку бе-
ларускай літаратурнай мовы». Гэта, на думку 
аўтара, «дазваляе зразумець ролю ўнутры- і 
пазамоўных фактараў у працэсе фарміравання 
розных пластоў беларускай лексікі і адлюстраван-
не дыферэнцыяцыі лексікі ў слоўніках беларускай 
мовы» (с. 47).

Дадатак мае назву «Лінгвістычная дыскусія» 
і змяшчае, па-першае, вядомы артыкул 
П. Садоўскага «Час одуму», апублікаваны ў «Полы-
мі» ў 1986 г., і, па-другое, некалькі прац беларускіх 
моваведаў «у адказ» на ўзнятую П. Садоўскім пра-
блему (на жаль, гэтыя працы, акрамя першай, не 
маюць пашпартызацыі).

Манаграфія А. В. Губкінай выйшла ў 2012 г., і з 
гэтай прычыны ў ёй не згадваецца «Вялікі слоўнік 
беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, па-
радыгматыка» Ф. А. Піскунова, які выйшаў у тым 
жа годзе. Хоць адзін слоўнік і не адлюстроўвае 
ўсю моўную сітуацыю, аднак такое грунтоўнае 
выданне, безумоўна, паўплывала на айчыннае 
слоўніцтва. Таму некаторыя звесткі адносна бе-
ларускай лексікаграфіі (напрыклад, прыведзеная 
цытата (с. 45)) могуць уявіцца крыху састарэлымі. 

Увогуле ж манаграфія А. В. Губкінай «Лексі-
калогія і лексікаграфія беларускай мовы ХХ ст.: 
сацыялінгвістычны аспект» змяшчае традыцый-
ныя паняцці курса «Лексікалогія» і звесткі з гісторыі 
беларускай лексікаграфіі, таму яна можа быць ка-
рыснай для студэнтаў філалагічных факультэтаў, 
гісторыкаў мовы, сацыялінгвістаў і ўсіх, каго 
цікавяць шляхі развіцця беларускай мовы.
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