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З сярэдзіны XX ст. камп’ютарныя тэхналогіі ўсё 
глыбей пранікаюць у сацыякультурную прастору, 
выцясняючы культурны змест моўнай асобы на 
карысць інфармацыйнага. У сваю чаргу, структура 
інфармацыйнай прасторы ўсё больш ускладняецца 
сеткавымі тэхналогіямі. Увасабленне камп’ютарна-
апасродкаванай індывідуальнасці ў сусветным па-
вуцінні – унікальныя IP-адрасы і ўніверсальныя 
ідэнтыфікатары рэсурсу (Uniform Resource Identifier, 
ці URI), каардынаты камп’ютара і інфармацыйнай 
адзінкі ў вымярэнні інтэрнэту, адпаведна.

Яны ствараюць недаўгавечную часавую і пра-
сторавую стабільнасць у “сукупнасці інфармацыі, 
даступнай з выкарыстаннем камп’ютараў і сетка-
вых тэхналогій, дзе кожная адзінка інфармацыі 
ідэнтыфікавана з дапамогай URI” [5, с. 239]. 

Віртуальная асоба “ў рэжыме рэальнага часу” 
(анлайн) даўно прыцягвае ўвагу даследчыкаў ін-
тэрнэт-мовы. Нягледзячы на шматлікія прыкла-
ды непаразуменняў з адрасамі і нават звязаных 
з імі злоўжыванняў, “распаўсюджа насць праб-
лемы не ўплывае на абсалютную большасць ка-
рыстальнікаў, няўважлівых да сваіх анлайн-асоб” 
[6, с. 50]. Але асаблівага выбару ў наведвальнікаў 
інтэрнэту, як вядома, няма. 

Па словах П. Уолес, “большасць з нас увахо-
дзіць у віртуальную прастору… вельмі мала за-
думваючыся пра сябе як анлайн-асобу – якое 
ўражанне мы зробім на людзей, з якімі збіраем-
ся кантактаваць у рэжыме рэальнага часу” [10, 
с. 14]. Такія легкадумныя паводзіны ў інтэрнэ-
це, у тым ліку ігнараванне нормаў этыкету, інс-
піраваны ўяўнай простасцю працэдуры змены 
інтэрнэт-маскі, прэзентацыі асобы. 

 Але па індывідуальных асаблівасцях маўлен-
ня інтэрнэт-персанажы блогаў і сацыяльных груп 
амаль беспамылкова ідэнтыфікуюцца іншымі 
ўдзель нікамі камунікацыі. Гэта адбываецца дзя-
куючы ідыялектычнасці маўлення. Даўно вядо-
ма, што людзі, якія пакутуюць ад недахопаў зроку 
або слыху, значна вастрэй рэагуюць на сігналы 
знешняга свету, атрыманыя з дапамогай іншых 
органаў пачуццяў. Несумненна, успрымаючы су-
размоўцу ў віртуальнай рэальнасці без візуаль-
нага і слыхавога кантакту, мы арыентуемся на да-
ступныя дадзеныя аналітычнай якасці і інтуіцыю. 
Аналітычныя высновы пра асобу суразмоўцы 
шмат у чым будуюцца на ўскосных, апасродкава-
ных звестках, даступных з камунікатыўнага акта 
або дзейнасці ў цэлым. Такім пасрэднікам высту-
пае праекцыя мовы і ментальнай дзейнасці ў ма-
тэрыяльным свеце – маўленне. Інтэрнэт-мова ў 
адсутнасці звестак пра суразмоўцу, наўпрост атры-

маных ад органаў пачуццяў, успрымаецца нашмат 
вастрэй і грунтоўней, чым “звычайная” моўная 
дзейнасць, якая суправаджаецца візуальным або 
слыхавым кантактам з суразмоўцам. 

Уражанне пра незнаёмага чалавека складваецца 
ў першыя секунды зносін і потым рэдка мяняецца, 
але інтэрнэт-камунікацыя часта дазваляе завуа-
ляваць вобраз суразмоўцы і, адпаведна, стварыць 
адчуванне ўласнай “нябачнасці” для выпадкова-
га суразмоўцы. Уяўная свабода інтэрнэт-зносін 
робіць іх такімі непасрэднымі, што ў нейкіх сітуа-
цыях мяжуе з усёдазволенасцю. Для характарысты-
кі персанажаў, якія не выконваюць патрабаван-
няў інтэрнэт-этыкету, з’явілася нават спецыяль-
ная намінатэма троль: «Вы знаёмыя з рыбалкай? 
Тролінг – гэта калі вы закідваеце вуду ў ваду і по-
тым павольна ходзіце, перацягваючы за сабой пры-
наду і спа дзеючыся на паклёўку. Тролінг у інтэрнэ-
це – таго ж кшталту: нехта “закідвае” як прынаду 
інтэрнэт-паведамленне, чакае рэакцыі і атрымлівае 
асалоду ад справакаванага канфлікту. Тролінг – гэ-
та гульня з падменай асобы, калі адзін з удзельнікаў 
гульні не папярэджвае пра гэта астатніх» [7, с. 44]. 
Тэрмін trolling (англ. ‘тролінг’) відавочна паходзіць 
ад адпаведнага рыбалоўнага тэрміна – нельга не 
пагадзіцца з Д. Донат, якая і ўвяла яго ў навуковы 
ўжытак. Аднак у культуры Брытанскіх астравоў і 
Скандынавіі ўжо з часоў вікінгаў для абазначэння 
папулярнага міфалагічнага персанажа ёсць адпа-
ведны моўны знак troll (англ. ‘пачварны карлік або 
велікан’). Хутчэй за ўсе, менавіта апошняя акаліч-
насць і адыграла ключавую ролю ў стварэнні нова-
га значэння “старой” лексемы troll.

Практычна адзіная крыніца ведаў пра вірту-
альную асобу – яе маўленне ва ўмовах тым ці ін-
шым чынам апасродкаванай камп’ютарамі ка-
мунікацыі. Зашыфраваная ў фрагментах маўлен-
ня віртуальная асоба – адлюстраванне рэальнага 
чалавека. Аднак нездарма інтэрнэт называюць 
“каралеўствам крывых люстэркаў”. Свядома ці 
міжволі рэальны чалавек, удзельнічаючы ў ін-
тэрнэт-камунікацыі, рэалізуецца ў выглядзе воб-
раза, які адрозніваецца ад звычайнага. Знаёмага 
інтэрнэт-суразмоўцу няцяжка аб’ектыўна ўявіць 
у кантэксце яго паводзін у рэальным свеце, нават 
пры неадпаведнасці віртуальнага вобраза рэаль-
най асобе. Аднак незнаёмы чалавек, схаваны ў 
камп’ютарнай сетцы за абмежаванымі інфарма-
цыйнымі праявамі, у значнай ступені можа быць 
ідэнтыфікаваны толькі з дапамогай яго варыян-
та інтэрнэт-мовы. Наколькі ўнікальны варыянт 
інтэрнэт-мовы – пытанне не проста цікавае, а ў 
многіх жыццёвых калізіях вельмі надзённае.

Актуальная тэма
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Ідыялект складаецца ў пэўных сацыяльных і 
культурных умовах як стабільны набор характэр-
ных рыс нават ва ўмовах віртуальнай рэальнасці. 
Гэтая індывідуальная ідэнтычнасць успрымаецца 
суразмоўцамі цалкам выразна, асабліва калі вірту-
альная асоба пад рознымі інтэрнэт-імёнамі дазва-
ляе сабе, напрыклад, “флуд”, “тролінг”, “флейм” і г. д. 
Безумоўна, для філолагаў такія праявы больш заў-
важныя, чым для іншых удзельнікаў камунікацыі.

Алгарытм выканання разнастайных лінгвіс-
тычных экспертыз – праблемная галіна аднаго 
з найпапулярнейшых аднайменных напрамкаў 
прыкладной лінгвістыкі. Прафесіяналы, выву-
чаючы маўленчыя шаблоны, могуць “пралічыць” 
многія з рыс ананімнай моўнай асобы. Ананім-
насць у інтэрнэце – катэгорыя вельмі адносная. 

 Паскораны рытм і лад “жыцця” віртуальнай 
асобы ў сусветным павуцінні ствараюць асаблівую 
атмасферу ілюзорнай свабоды для асобы: замест 
прозвішча – нік, замест фотаздымка – аватар, за-
мест пашпарта – IP-адрас. Больш за тое, нават гэ-
тыя ўмоўнасці можна мяняць у любы момант. Та-
кая ілюзія свабоды, зразумела, здаецца сапраўднай 
вельмі нядоўга – звычайна да першага знаёмства 
з цёмным бокам віртуальнай рэчаіснасці: вірусамі, 
крадзяжамі дадзеных, спамам і г. д. Але шматлікія 
бонусы сусветнага павуціння – зручнасць, мабіль-
насць, даступнасць і г. д. – прыхоўваюць негатыў: 
віртуальная прастора няўхільна пашыраецца. 

Паняцце “гіперперсанальнай ідэнтычнасці” мае 
на ўвазе шырокія магчымасці прэзентацыі, рэда-
гавання, дублявання і мадыфікацыі выявы, вызна-
чаючы стратэгію паводзін і тактыку канкрэтнага 
камунікацыйнага акта. Адсутнасць у полі зроку ві-
заві (ад фр. vis-à-vis ‘літар. твар да твару’) стварае 
асаблівае асяроддзе, пазбаўленае камунікацыйна-
га ўзаемадзеяння тэт-а-тэт (ад фр. tête-à-tête 
‘ літар. галава да галавы’). У англійскай мове вары-
янт тэрміна person-to-person (англ. ‘літар. асоба да 
асобы’) упершыню быў зафіксаваны ў 1919 г. для 
характарыстыкі тэлефоннай сувязі, першай маса-
вай камунікацыі “персон” (асоб), якія ўзаемадзей-
нічалі паміж сабой на адлегласці [9].

Уведзены ў 1940 г. П. Тэярам дэ Шардэнам тэр-
мін “звышасоба” ў сённяшнім інтэрнэт-дыскур-
се раскрыўся больш шырока і атрымаў творчае 
развіццё [2, с. 373]. Заснавальнік тэорыі “гіпер-
персанальнай мадэлі” прафесар кафедраў камуні-
кацыі і тэлекамунікацый, інфарматыкі і медыя 
Мічыганскага дзяржаўнага ўніверсітэта Д. Уолтар 
лічыць, што, ствараючы новую якасць “гіперпер-
санальнай камунікацыі”, “медыйнае асяроддзе 
нярэдка стварае ўмовы для камунікацыі, якая 
пераадольвае звычайны міжасабовы ўзровень” 
[11, с. 3]. У інтэрнэце карыстальнікі здольныя 
наладж ваць больш высокі ўзровень знаёмства, 
агульнасці і сімпатыі ў групах або камунікацый-
ных “парах-дыядах”, чым пры звычайнай міжаса-
бовай камунікацыі “твар да твару”.

Характэрныя рысы моўнай асобы ў інтэрнэ-
це выяўляюцца незвычайна яскрава. Ні рэдакта-
раў, ні карэктараў – хіба што мадэратар або ад-
міністратар. Для лінгвіста мова карыстальнікаў ін-
тэрнэту – знаходка ў плане магчымасці вывучаць 
своеасаблівы, арыгінальны яе варыянт. Маўлен-
не, напрыклад, удзельнікаў чата часта ўяўляе сабой 
досыць спрошчаны варыянт, нярэдка знарочыста 
прымітыўны. Для лінгвіста гэта азначае высокую 
ступень спантаннасці і аўтэнтычнасці тэкстаў, міні-
мальнасць дыстанцыі паміж мысленнем і напісан-
нем або агучваннем моўнай прадукцыі мыслення. 

 Спецыяльныя “мовы”, наўмысна насычаныя 
памылкамі рознага кшталту, напрыклад так зва-
ная олбанская, сталі візітнай карткай інтэрнэт-
камунікацыі, асабліва ў асяроддзі падлеткаў. Ол-
банский йезыг або йазыг падонкафф (англ. Pa don-
kaff sky jargon) шырока распаўсюдзіўся ў Рунэце 
(які вядзе свой адлік ад 7.04.1995 г.) на пачатку 
XXI ст. Ён адлюстроўвае практыку шырокага вы-
карыстання “эратываў” (ад лац. errare ‘памыляц-
ца’) – слоў, “што свядома змяніў носьбіт мовы, 
які валодае літаратурнай нормай” [1].

Олбанский йезыг утрымлівае нямала разнастай-
най лексікі: проффесор, медвед, превед і г. д. (адпавед-
на профессору, медведю і привету). Падобная сітуа-
цыя ў культурнай сферы не арыгінальная. Шырока 
вядома наўмыснае няправільнае ўжыванне слоў, 
якое стварае камічны эфект – “малапрапізм” (у вус-
ным маўленні) або “какаграфія” (у пісьмовым). 

Малапрапізм стаў тэрмінам пасля 1775 г. дзя-
куючы англійскаму драматургу Р. Шэрыдану і яго 
літаратурнаму персанажу місіс Малапроп з “Су-
пернікаў”. Аднак да гэтага часу тэрмін канкурыруе 
з такімі варыянтамі, як спунерызм (англ. spoonerism) 
і дагберызм (англ. dogberryism). Гэтыя тэрміны аса-
цыююцца, у першым выпадку, з рэальным чалаве-
кам, англійскім філосафам У. Спунерам і літаратур-
ным персанажам У. Шэкспіра – Догберы, у другім. 

Какаграфія, уяўляючы сабой супрацьлегласць 
каліграфіі (ст.-грэч. κάλλος ‘прыгажосць’ і γράφειν 
‘пісаць’), часткова ёй антанімічная. Хоць, у адроз-
ненне ад ‘мастацтва прыгожа пісаць’, какаграфія – 
гэта ‘наўмыснае некарэктнае напісанне слоў з мэтай 
стварэння іранічнага падтэксту паведамлення’. 

У крайніх праявах такое словаўжыванне мя-
жуе са сферай табуяваных слоў, яно экстрэмаль-
нае. Аднак у інтэрнэце, хаваючыся за маскай вір-
туальнай моўнай асобы, карыстальнікі часта не 
прытрымліваюцца агульнапрынятых правілаў. 

Традыцыйна большасць варыянтаў нетрывіяль-
нага выкарыстання моўных сродкаў зараджаецца і 
тэстуецца ў гутарковай мове. Тут моўная практыка 
звязана пісьмовай формай толькі апасродкавана і 
валодае найшырэйшай варыятыўнасцю, ад кала-
квіялізма да крыпталекту (арго). Зразумела, не ўсе 
выпадкі нестандартнага словаўжывання носяць 
дэманстратыўны і наўмысны характар. У праста-
моўі выпадкі адхілення ад нормы могуць быць вы-



Роднае слова 2014/8

мовы  рысы  непаўторныя
33

нікам дрэннага валодання мовай, што выяўляец-
ца ў крэалізаваных формах маўлення. У выпадку з 
блізкароднаснымі ўсходнеславянскімі мовамі – гэта 
“трасянка” ў Беларусі і “суржык” ва Украіне. Наўрад 
ці апраўдана аднясенне такіх формаў маўлення да 
сацыялекту, хутчэй гэта “культуралект”. 

Жаданне арганізаваць аўтаномную ад нава-
кольных камунікацыю ўдзельнікаў групы ў пра-
фесійным асяроддзі можа выяўляцца як у вельмі 
блізкіх да узусу слэнгавых тэрмінасістэмах, так 
і ў маргінальных, якія свядома дыстанцыяваны 
ад агульнаўжывальных нормаў, крыпталектах 
(арго). Уся гама варыятыўнасці мовы адлюст-
роўваецца ў мове інтэрнэту, даючы моўнай асо-
бе найшырэйшыя магчымасці для рэалізацыі, 
ідэнтыфікацыі і ўзаемадзеяння.

Адметнымі рысамі камунікацыі сусветнага 
павуціння сталі шматлікія “інтэрнэт-мемы” – 
папулярныя адзінкі інфармацыі ў выглядзе слоў, 
фраз, выяў (напрыклад, “маска Гая Фокса”), якія 
сімвалічна адлюстроўваюць паняцці. Інтэрнэт-
мемы (выкарыстоўваецца і варыянт – “інтэрнэт-
феномены”) шырока распаўсюджваюцца з дапа-
могай электроннай пошты, сацыяльных сетак, 
блогаў, інтэрнэт-форумаў і г. д.

З іншага боку, мова інтэрнэту надзвычай адап-
тыўная і пластычная, – магчыма таму, што боль-
шасць яго карыстальнікаў – маладыя людзі. Іх 
віртуальныя асобы знаходзяцца ў перманентным 
пошуку новага зместу, і гэта пастаянна фіксуецца 
ў мове інтэрнэт-камунікацыі: “…карыстальнікі 
інтэрнэту няспынна шукаюць словы для апісання 
сваіх уражанняў, імкнуцца зразумець асаблівасці 
электроннай сферы, выходзячы за межы камуні-
катыўных абмежаванняў тэхналогіі. Актыўнасць 
стварэння новых тэрмінаў і жартаўлівых вары-
янтаў ужо наяўных моўных адзінак непараўналь-
ная з паказчыкамі звычайнай маўленчай практы-
кі. Няма сумненняў: усё гэта паступова страціць 
актуальнасць; але падобна на тое, што мы – на-
пярэдадні новага міленіуму рэдактараў, змуша-
ных вывучаць сайты для назірання за новым сло-
ваўжываннем, якія будуць канстатаваць толькі 
захаванне тэмпу абнаўлення жаргону” [6, с. 67].

Пры ўсёй нявызначанасці будучыні сусветнага 
павуціння лінгвістыка, як і іншыя галіны навукі, з 
дапамогай інтэрнэту дасягнула істотнага прагрэ-
су. Дзякуючы магчымасцям камп’ютарызаванага 
аналізу маўлення шматлікія лінгвістычныя аспекты 
сталі даступнымі для эмпірычных даследаванняў. 

Няма ніякіх сумненняў, што валоданне чала-
вечай мовай звязана з асаблівасцямі арганізацыі 
разумовай дзейнасці, а не проста з “больш высо-
кай ступенню інтэлекту” [3, с. 89]. Заўвага Н. Хом-
скага, выказаная ў кантэксце параўнання інтэлек-
туальных здольнасцей чалавека і жывёл, у эру 
камп’ютарызацыі з лёгкасцю экстрапалюецца на 
параўнанне чалавечага розуму і штучнага інтэлекту. 
Да моманту стварэння працаздольнай мадэлі квазі-

розуму асаблівасці функцыянавання чалавечага 
“прататыпу” застануцца прадметам дыскусій.

Не факт, што найбольш перспектыўным ва-
рыянтам для стварэння штучнага інтэлекту апы-
нецца менавіта дубляванне чалавечага мозгу. Ад-
нак іншыя магчымасці пакуль не разглядаюцца. 
Адносна наіўнага імкнення чалавечага розуму 
ўяўляць знешні свет толькі праз прызму ўлас-
ных паняццяў выказваўся і Альберт Эйнштэйн: 
агульнасць мовы азначае агульнасць складу ро-
зуму [4, с. 13]. Можна практычна не сумнявацца, 
што чалавецтва яшчэ доўга будзе ствараць штуч-
ны інтэлект па аналогіі з арганізацыяй вышэй-
шай нервовай дзейнасці стандарту homo sapiens. 
Прычым неабходнасць улічваць, што непарыў-
насць мыслення і мовы, з тэхнічнага пункту гле-
джання, толькі ўскладняе тэхналагічны працэс. 
Традыцыйна на ўзаемазалежнасць мовы і мыс-
лення ўвага звяртаецца ў сітуацыях, калі ігнара-
ваць гэты факт ужо немагчыма: “Мы маглі б быць 
схільныя прыпісваць акту мыслення поўную не-
залежнасць ад мовы, калі б індывідуум утвараў 
або мог утвараць свае ўяўленні, не карыстаючыся 
словамі са свайго атачэння. Але разумовы вобраз 
індывідуума і фарміраванне яго ўяўленняў у вялі-
кай ступені залежыць ад мовы” [4, с. 13]. 

На шчасце ці не, але менавіта мова – ключ да 
“разумення” розуму і чалавечай асобы ў эпоху “дас-
каналасці метадаў і невыразнасці мэтаў” [4, с. 14].
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