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Сацыялінгвістыка займае асаблівае месца ся- 
род мовазнаўчых дысцыплін. Спалучаючы прын- 
цыпы  і  падыходы лінгвістыкі  і  сацыялогіі,  гэта  
адносна маладая навука разглядае мову як лінг-
вістычны, сацыяльны, палітычны, псіхалагічны, 
культурны феномены, таму размежаванне сацыя-
лінгвістыкі  і  блізкіх  да  яе  навуковых  галін  (са- 
цыялогія і псіхалогія мовы, лінгвістычная антра-
палогія  і  г.  д.)  не  заўсёды  відавочнае.  Як  за- 
межныя,  так  і  айчынныя  даследчыкі  пастаянна  
сутыкаюцца  з  праблемай  дэфініцыі  сацыялінг-
вістыкі.

У  беларускім  мовазнаўстве  да  сферы  сацыя-
лінгвістыкі часта адносяць даследаванні, прадме-
там якіх выступае суіснаванне беларускіх і рускіх 
элементаў у той ці  іншай гаворцы або маўленні 
людзей  пэўнай  прафесійнай  ці  сацыяльнай  гру-
пы. У рамках падобных праектаў галоўнай мэтай  
даследчыкаў  з’яўляецца  выяўленне  ў  наяўным 
матэрыяле  моўных  рыс,  уласцівых  беларускай 
і  рускай  мовам,  колькасная  характарыстыка  іх  
прадстаўленасці,  аднясенне  фрагмента  вуснага  
маўлення  да  адной  з  дзвюх  моў.  Прагматычны  
бок беларуска-рускага моўнага кантакту ці  суіс-
навання  дыялектнай  і  літаратурнай  версій  бе-
ларускай  мовы  цікавіць  айчынных  навукоўцаў 
вельмі  рэдка,  у  той  час  як  замежныя  даслед-
чыкі  надаюць  падобным  характарыстыкам  пэў- 
нага  моўнага  жанру,  кантакту  розных  моў,  лі-
таратурнай  і  дыялектнай  разнавіднасцей  адной  

мовы асаблівую ўвагу. Сацыялінгвістычныя пуб- 
лікацыі  такога  кшталту  актыўна  выкарыстоў-
ваюцца навукоўцамі з розных краін, адпаведныя 
даследаванні праводзяцца многімі мовазнаўцамі, 
сацыёлагамі і псіхолагамі. Найбольш важныя ма-
тэрыялы адзначанай тэматыкі ўвайшлі ў хрэста-
матыю  «Сацыялінгвістыка  і  сацыялогія  мовы»  
(на сёння выйшлі два тамы), выдадзеную ў Еўра-
пейскім універсітэце ў Санкт-Пецярбургу пад рэ-
дакцыяй М. Б. Вахціна.

Першы том хрэстаматыі змяшчае рускамоўныя 
пераклады найбольш значных прац па сацыялінг-
вістыцы,  якія  выходзілі  пачынаючы  з  1970-х  гг. 
Арыгінальныя  тэксты  пастаянна  перавыдаюцца, 
яны добра вядомыя сучасным даследчыкам з роз-
ных краін, часта цытуюцца ў навуковых працах. 
У выданне ўвайшлі 22 артыкулы, тэматычна раз-
меркаваныя па трох частках: «Класіка», «Моўнае 
вар’іраванне» і «Моўны зрух і новыя мовы».

Частка  «Класіка»  ўключае  пераклады  пяці  
тэкстаў,  якія  з’яўляюцца  базіснымі  для  сацыя-
лінгвістычнай навукі і асвятляюць розныя яе ас- 
пекты.  Так,  у  артыкуле  М.  Сводэша  «Сацыя-
лагічныя нататкі пра мовы, якія выходзяць з вы-
карыстання» апісваюцца дзевяць моў (тасманій-
ская, яхі, корнская, мова магікан, чыцімака, начыз, 
катаўба, пенабскот і машпі), што зніклі або маюць 
малую  колькасць  носьбітаў.  У  працы  Ч.  Фер-
гюсона «Дыгласія» разглядаюцца арабская, грэ- 
чаская,  швейцарска-нямецкая  і  гаіцянская  ды- 
гласіі.  Апісваюцца  сацыялінгвістычныя  асаблі-
васці  такіх  дыгласій,  важныя  для  класіфікацыі 
(прэстыж,  функцыі,  засваенне,  стандартызацыя 
той  ці  іншай  моўнай  разнавіднасці),  іх  асоб- 
ныя  моўныя  рысы  (фаналогія,  лексіка,  грама- 
тыка). Фактары, якія ўплываюць на выбар мовы  
ў шматмоўным акружэнні  (прыналежнасць асо- 
бы  да  той  ці  іншай  сацыяльнай  групы,  сітуа-
цыя,  тэма  размовы,  ролевыя  адносіны  сураз-
моўцаў),  аналізуюцца  ў  артыкуле  Дж.  Фішма-
на «Хто размаўляе на якой мове,  з кім  і калі?».  
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Размежаванню паняццяў «дыялект» і «мова», ана- 
лізу іх прэстыжнасці, функцыянавання ў маўлен- 
ні,  стандартызацыі  дыялекту  да  мовы  прысве-
чана праца Э. Хаўгена «Мова, дыялект, нацыя». 
У  артыкуле  Дж.  Гамперца  «Маўленчая  суполь-
насць»  прасочваецца  эвалюцыя  даследавання 
моўных  узаемадзеянняў  ад  дыялекталогіі,  якая 
абапіраецца  на  генетычнае  паходжанне  моў,  да 
сацыяльнай камунікацыі, у рамках якой галоўная 
ўвага  перамяшчаецца  на  сацыяльныя  фактары 
моўнага кантакту.

У  частцы  «Моўнае  вар’іраванне»  асвятляюц-
ца  пытанні  ўплыву  гендарных  і  сацыяльных  ха-
рактарыстык людзей на іх маўленне і мову ў цэ-
лым. Артыкул вядомага сацыялінгвіста У. Лабова 
«Узаемадзеянне полу і сацыяльнага класа падчас  
моўных змен» змяшчае аналіз палажэнняў і прац,  
прысвечаных  сувязі  гендарнай  і  класавай  пры-
належнасці  моўцаў  з  асаблівасцямі  іх  маўлення, 
якія, у  сваю чаргу, могуць тым ці  іншым чынам  
уздзейнічаць на развіццё мовы. Падобныя дасле-
даванні на прыкладзе маўлення жыхароў пэўнага 
рэгіёна  апісваюцца  ў  працах  П.  Традгіла  («Са-
цыяльная дыферэнцыяцыя англійскай мовы ў Но-
рыджы»),  Дж. Мілрая  і  Л. Мілрай  («Механізмы 
змяненняў у гарадскіх дыялектах: роля класа, са- 
цыяльных  сетак  і  гендару»)  і  Д.  Танэн  («Каму-
нікатыўны  стыль  нью-ёркскіх  яўрэяў»).  У  арты- 
куле  Дж.  Коўтс  «Гендарныя  адрозненні  ў  каму-
нікатыўнай кампетэнцыі» праводзіцца параўнанне 
камунікатыўных стыляў мужчын і жанчын.

Частка «Моўнае вар’іраванне» змяшчае  і не- 
калькі тэарэтычных прац. Так, у артыкуле Дж. Ір-
він  «Статус  і  стыль  у  мове»  праводзіцца  агляд 
літаратуры  па  вывучэнні  сацыяльнага  статусу 
ў мове. У працы Д. Байбера «Аналітычная рамка 
для  вывучэння  моўных  рэгістраў»  прапануецца 
методыка  вывучэння  моўных  разнавіднасцей, 
якая  прадугледжвае  ўлік  сітуацыйных  і  лінг-
вістычных параметраў. Важныя тэарэтычныя па- 
лажэнні  ўтрымлівае  артыкул  Д.  Уота  «Варыя-
тыўнасць і пераменныя».

Трэцяя  частка  першага  тома  хрэстаматыі  – 
«Моўны зрух і новыя мовы» – прысвечана такім  
пытанням,  як мовы меншасцей  у  сітуацыі моў-
нага  кантакту  (Н.  Дарыян.  Страта  і  захаванне 
мовы ў сітуацыях моўнага кантакту), смерць мо-
вы (Х.-Ю. Засэ. Тэорыя моўнай смерці), моўная 
і  культурная  ідэнтычнасць  (С.  Дзюбуа,  М.  Ме- 
лансон.  Каджун  памёр  –  хай жыве  каджун:  пе-
раход  ад  моўнай  супольнасці  да  культурнай), 
змешаныя  мовы  (П.  Бакер.  Змешаныя  мовы,  іх 
агульныя рысы і тыпы), крэалізацыя (С. Мафве-
нэ.  Крэалізацыя  –  сацыяльны,  а  не  структурны 
працэс) і некаторыя іншыя.

У цэлым варта адзначыць прадуманы падбор 
складальнікамі хрэстаматыі прац для перакладу.  

Змешчаныя ў выданні артыкулы асвятляюць най-
больш  важныя  і  актуальныя  моўныя  працэсы: 
змяненне  і  смерць  моў,  моўнае  ўзаемадзеянне 
і  вар’іраванне,  сітуацыі  моўнага  выбару.  Адпа-
ведныя тэмы вельмі папулярныя сярод сучасных 
заходніх сацыялінгвістаў, іх варта было б пашы-
раць і ў беларускім мовазнаўстве, дзе яны пакуль 
не атрымалі належнай увагі.

Другі  том  хрэстаматыі  (уключае  24  артыку-
лы)  складаецца  з  дзвюх частак:  «Двухмоўе,  пе-
раключэнне кодаў» і «Няроўнасць у міжасабовай 
камунікацыі. Мова і ўлада. Мова і ідэалогія».

Першая частка змяшчае працы класікаў – да- 
следчыкаў  двухмоўя:  П.  Аўэра,  Дж.  Гамперца, 
Ш.  Поплак,  К.  Маерс-Скотан.  У  артыкулах  за-
кранаюцца  такія  тэмы,  як  пераключэнне  кодаў 
(ПК)  і  яго  тыпалогія,  ПК  і  змешаныя  мовы,  іх 
размежаванне, методыка даследавання. У працы 
Ш. Поплак «“Часам я пачынаю сказ  in Spanish, 
а  заканчваю яго en español ”: да тыпалогіі пера-
ключэння кодаў» на прыкладзе англа-іспанскага 
двухмоўя ў пуэртарыканскай абшчыне ўсходняга 
Гарлема аналізуецца методыка спалучэння функ-
цыянальных  і  лінгвістычных фактараў  для  тлу- 
мачэння ПК. Аўтар робіць выснову аб тым, што,  
насуперак шырокараспаўсюджанай думцы, ПК –  
не вынік недастатковага валодання мовамі, а свед-
чанне іх дасканалага ведання і ўмелага спалучэн-
ня (у параўнанні з аднамоўнымі асобамі білінгвы 
ў  большай  ступені  валодаюць  адпаведнай  мо-
вай). Відам, функцыям, прагматычнаму аспекту 
ПК  прысвечаны  артыкул  Дж.  Гамперца  «Пера-
ключэнне кодаў у размове». ПК як маркіраваны 
(станоўчы  і  негатыўны)  або  немаркіраваны  вы-
бар  апісваецца  ў  працы  К.  Маерс-Скотан  «Пе-
раключэнне  кодаў  як  паказальнік  сацыяльных 
узаемадзеянняў».  Аўтар  разглядае  сітуацыйныя 
рысы,  важныя  (salient)  для  канкрэтнага  тыпу 
ўзаемадзеяння  (статус удзельнікаў,  тэма  і  інш.); 
спалучэнне  сацыяльных  і  індывідуальных  фак- 
тараў  ПК;  размежаванне  запазычанняў  і  ПК.  
Ацэнцы  стандартнай  і  прастамоўнай  разнавід-
насцей суахілі прысвечана даследаванне Б. Уолда 
«Прастамоўная  і  стандартная  суахілі  ва  ўспры-
манні суахілімоўнай супольнасці Мамбасы».

Цікавым уяўляецца артыкул Л. Свайгарт «Два 
коды або адзін? Погляд носьбітаў і апісанне пе-
раключэння кодаў у Дакары». Аўтар  апісвае  сі- 
туацыю, калі выкарыстанне дзвюх моў у межах  
адной размовы ўзяло на сябе ролю нарматыўнага 
варыянта  (гарадская  валоф)  у  камунікатыўных 
паводзінах  білінгваў.  Утварыўся  своеасаблівы 
трэці  код  з  уласнай  сацыялінгвістычнай  грама-
тыкай, які не мае сярод моўцаў такога ж статусу, 
як  нарматыўныя  валоф  і  французская мова,  ад-
нак, магчыма, у будучыні стане роднай мовай для 
дзяцей.  Гарадская  валоф  –  новы  варыянт  мовы 
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ў  рамках  нефармальных  размоў,  стаўленне  да 
якога на дадзены момант неадназначнае.

Агульнае  і  адрознае  паміж ПК,  змешваннем 
кодаў і злітымі лектамі апісвае ў працы «Ад пе-
раключэння кодаў праз змешванне моў да злітых 
лектаў:  да  дынамічнай  тыпалогіі  двухмоўнага 
маўлення» П. Аўэр. Ён жа ў класічным для да-
следчыкаў двухмоўя артыкуле «Аднамоўны ўхіл 
у  даследаваннях  двухмоўя,  або  Чаму  двухмоў-
нае маўленне (да гэтай пары) застаецца моцным 
арэшкам для лінгвістыкі» прыводзіць недахопы 
аналізу двухмоўнага маўлення з выкарыстаннем 
методыкі  разгляду  аднамоўных  разнавіднасцей.  
Па  назіраннях  аўтара,  «коды»  ў  рамках  двух-
моўнага  маўлення  могуць  уступаць  у  канвер-
генцыю  ў  такой  ступені,  што  носьбіты  і  слу-
хачы  гэтага  маўлення  перастаюць  іх  выразна  
размяжоўваць. Даследчык сцвярджае, што двух- 
моўнае  маўленне  павінна  разглядацца  як  свое-
асаблівы  трэці  код  са  сваімі  лексікай  і  грама-
тыкай, які варта не параўноўваць з адпаведнымі 
аднамоўнымі  разнавіднасцямі,  а  аналізаваць  як 
самастойны, незалежны варыянт.

Другая  частка  тома  –  «Няроўнасць  у міжаса-
бовай  камунікацыі.  Мова  і  ўлада.  Мова  і  ідэа-
логія»  –  прысвечана  адлюстраванню  гендарных, 
сацыяльных  і  палітычных  адрозненняў  моўцаў 
у  іх  вусным  і  пісьмовым  маўленні  і  методыцы 
аналізу  адпаведных  заканамернасцей.  Гэтыя  ад-
розненні могуць праяўляцца на ўзроўні выкарыс-
тання варыянтаў розных моўных адзінак, напрык- 
лад займеннікаў (Р. Браўн, А. Гілман. Займеннікі 

ўлады  і  салідарнасці),  звароткаў  (Р.  Браўн, 
М. Форд. Зваротак у амерыканскай англійскай).

Артыкулы Ц. А. ван Дэйка «Прынцыпы кры-
тычнага аналізу дыскурсу», Д. Грэйтбэтча «Кан-
версацыйны  аналіз:  нейтральнасць  у  інтэрв’ю 
брытанскіх навінных праграм», Н. Фэрклоу «Па- 
літычны  дыскурс  у  прэсе:  аналітычная  схема»,  
І. Хатчбі  «Улада  ў  дыскурсе:  аналіз  спрэчак  на 
брытанскім  радыё-ток-шоу»  прысвечаны  мето- 
дыцы аналізу палітычнага дыскурсу. Даследчык  
Д. Янг  (главы  з  кнігі  «Таталітарная мова») раз- 
глядае  прыёмы  моўнага  абману,  якія  выкарыс-
тоўваюцца камуністамі.

Артыкул  Р.  Дж.  Уотса  «Ветлівасць»  прысве- 
чаны  лінгвістычнай  ветлівасці:  яе  паходжанню,  
азначэнню,  відам.  Аналізуецца  ветлівасць  як 
культурны  канструкт,  дыялогавы  кантракт,  раз-
глядаюцца  спосабы  яе  вывучэння  рознымі  на-
вукоўцамі:  пастулаты  Г.  Грайса,  падыход  Р.  Ла-
кофа,  схема  Д.  Ліча.  Праца  Ф.  Том  «Апісанне 
навамоўя» (главы з кнігі) прысвечана лексічным 
і сінтаксічным рысам адзначанай з’явы.

Выданне хрэстаматыі «Сацыялінгвістыка і са-
цыялогія  мовы»  –  важная  падзея  для  шырокага  
кола даследчыкаў, зацікаўленых сацыялінгвістыч- 
най тэматыкай. Знаёмства з артыкуламі, змешча-
нымі  ў  кнізе,  дазволіць  даведацца  пра  актуаль-
ныя  напрамкі  і  тэндэнцыі  навуковых  пошукаў 
замежных калег і выкарыстоўваць досвед прызна-
ных  сацыялінгвістаў  ва  ўласных  даследаваннях, 
набліжаючы іх да прац міжнароднага ўзроўню. 

Н. В. Яненка

Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны :  у  2 ч. 
Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2012–
2014. Ч. 1 / Л. І. Злобін (рэд.) [і інш.]. 2012. 304 с. ; 
Ч. 2 / склад. Г. К. Семянькова [і  інш.] ; пад рэд. 
А. С. Дзядовай. 2014. 358 с.

Regional Dictionary of Vicebsk Region  :  in  2  
parts.  Vicebsk  :  Vitebsk  State  University  named 
after  P.  M.  Masherov,  2012–2014.  Part  1  /  ed.  by 
L.  I. Zlobin  [et  al.]. 2012. 304 p.  ; Part 2  /  compil. 
G. K. Siemiankova [et al.]  ; ed. by A. S. Dziadova. 
2014. 358 p.

Даследаванне дыялектнай лексікі ў яе сучас-
ным  стане  з’яўляецца  актуальнай  задачай  для 
нацыянальнага  мовазнаўства  любой  краіны. 
Публікацыя  лексікаграфічных  прац  становіцца 
адметнай  падзеяй  у  галіне  дыялекталогіі,  бо 
новы слоўнік – гэта інфармацыйная крыніца для 
мовазнаўства  і  іншых гуманітарных навук, якая 

ўтрымлівае разнастайныя звесткі пра духоўную 
і  матэрыяльную  культуру  носьбітаў  гаворкі. 
Да  ліку  важных,  доўгачаканых  і  запатрабава-
ных  выданняў  належыць  «Рэгіянальны  слоўнік 
Віцебшчыны». 

Актуальнасць  гэтай  працы  для  беларускай 
дыялектнай  лексікаграфіі  абумоўліваецца  шэ-
рагам  прычын.  Як  вядома,  у  пачатку  1950-х  гг. 
моваведы  Інстытута мовазнаўства  імя Якуба Ко-
ласа  Акадэміі  навук  Беларусі  выступілі  з  ідэяй 
стварэння  лексікона  беларускіх  народных  гаво-
рак.  Тагачасная  ініцыятыва  не  была  інавацыяй: 
працай па  стварэнні  слоўніка жывой беларускай 
мовы, фундаментальнай базай якога павінны былі 
стаць  лексічныя  багацці  беларускай  дыялектнай 
мовы,  займаліся  айчынныя  моваведы  ў  пачатку 
1920-х гг. На той час задуму ўдалося ажыццявіць 
толькі  часткова,  таму  абвяшчэнне  ў  1950-я  гг.  
ідэі аб рэалізацыі буйнога нацыянальнага праекта  


