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ІНФАРМАЦЫЯ: МЕТАМОЎНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
Зместавы аспект сучаснай камунікацыі валодае ярка выражанай інфармацыйнай спецыфікай: менавіта інфармацыя 

ў многіх метамоўных апісаннях выступае канцэптуальным увасабленнем семантыкі. У сувязі з гэтым функцыянаванне 
інфармацыі як метамоўнага феномена ў значнай ступені абумоўлена яе паняццевай рэпрэзентацыяй і дыскурсіўнай 
парадыгматыкай.
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The meaningful aspect of modern communication has a brightly expressed informational specificity: in many 
meta-language descriptions the information appears as the conceptual realisation of semantics. In this connection, the 
information’s functioning – as meta-language phenomenon is largely due to its conceptual representation and discursive 
paradigmatics. 

Характарыстыка інфармацыі як метамоўнага 
феномена абумоўлена традыцыйнай сацыякуль-
турнай спецыфікай камунікацыі і новымі тэхніч-
нымі магчымасцямі медыяасяроддзя. Істотная 
асаблівасць сучаснай рэпрэзентацыі гэтага па-
няцця – яго асацыяванасць з камп’ютарна-апа-
сродкаваным фарматам маўленчай дзейнасці [1]. 
Лінгвістычная эксплікацыя фенаменалагічных 
асноў маўленчай практыкі абумоўлівае рэлеван-
тнасць комплекснага метаапісання функцыя-
нальнасці і семантычнага патэнцыялу інфар-
мацыі. Але акрамя таго, што тыповыя ўяўленні 
пра інфармацыю з’яўляюцца прыкладам паняц-
цевай неакрэсленасці і супярэчлівасці, інфарма-
цыя валодае істотнай метамоўнай спецыфікай і 
патэнцыялам. 

Характэрны прыклад метафарычнасці і амор-
фнасці “інфармацыйнай” семантыкі, напрыклад, 
такое добра ўсім вядомае тэрміналагічнае сло-
вазлучэнне як інфармацыйныя тэхналогіі. За 
множным лікам тыповай у гэтых адносінах маў-
ленчай практыкі на самай справе стаіць адсут-
насць дакладнага разумення: інфармацыйная 
тэхналогія – гэта што? Адказ атрымаць немаг-
чыма: тэхналогія – рэч заўсёды канкрэтная, але 
да ментальнасці чалавека пакуль ніякага дачы-
нення не мае; інфармацыя – “зместавая” абс-
тракцыя, толькі ўскосна сумяшчальная з ма-
тэрыяльным светам вытворчасці. Ускоснасць 
тут увасабляе ‘камунікацыйнасць’ адпаведных 
тэхналогій: інфармацыя – атрыбут камуніка-
цыі; новае веданне, якое ў працэсе камунікацыі 
робіцца даступным. Чаму “камунікацыйныя” 
тэхналогіі ў масавай свядомасці сталі “інфарма-
цыйнымі” – пытанне цікавае, але адказ на яго не 
зусім відавочны. Дарэчы, не менш метафарыч-
ная і намінацыя ўсім добра вядомай інфарма-
тыкі – па сутнасці навукі аб арганізацыі камуні-
кацыйна-сеткавага ўзаемадзеяння.

Разам з тым інфармацыя ў многіх апісаннях – 
гэта канцэптуальнае ўвасабленне супярэчлівай у 
прыкладным разуменні семантыкі. Няма нічога 
дзіўнага, што праблематыка значнасці апасрод-

каваных другаснымі камп’ютарнымі кодавымі 
сістэмамі дадзеных упэўнена суадносіцца з кан-
цэптам камп’ютарна-апасродкаванай семанты-
кі – ізноў жа інфармацыяй. Інфармацыя – змес-
тавая спецыфіка камунікацыі, канцэптуаль-
на-моўная квінтэсэнцыя сукупнасці моўных 
адзінак у кантэксце [2, с. 27]. Такая інфармацый-
ная абумоўленасць функцыянальнасці сучаснай 
маўленчай практыкі дазваляе ідэнтыфікаваць 
асаблівы фармат маўлення – лінгваінфармацый-
ны [3]. З прычыны высокай дыскрэтнасці лексікі 
фармальных моў, якія забяспечваюць маўлен-
чую практыку ў камп’ютарна-апасродкаваным 
асяроддзі, сутнасць семантыкі ў сінкрэтычным 
інтэрдысцыплінарным аспекце часта – асабліва 
ў “інфарматыцы” – асацыіруецца нават з сін-
тагматыкай праграмных “тэкстаў” і галіной 
уласналінгвістычнага сінтаксісу. Такое твор-
чае выкарыстанне “інфармацыйнай” семантыкі 
сведчыць пра амаль невычэрпны пакуль семан-
тычны патэнцыял інфармацыі. 

Функцыянаванне інфармацыі як метамоў-
нага феномена ў значнай ступені абумоўлена яе 
канцэптуальнай рэпрэзентацыяй і дыскурсіўнай 
(маўленчай) парадыгматыкай. Менавіта дыс-
курсіўная метадалогія дазваляе задзейнічаць 
патэнцыял экстралінгвістычнай аргументацыі, 
што разам з інтралінгвістычнай логікай ідэн-
тыфікацыі зместавага боку маўлення дае магчы-
масць характарызаваць метамоўную спецыфіку 
інфармацыі. 

Інфармацыя – адно з ключавых паняццяў ка-
мунікацыйнай праблемнай галіны [2]. Форма 
і змест лексемы інфармацыя ў сучасным разу-
менні не сталі моўнымі навацыямі аднамоман-
тавага і непадрыхтаванага плана. Гаворка мо-
жа ісці пра доўгі і пакручасты шлях развіцця 
сучасных уяўленняў пра інфармацыю, а не пра 
моўны экспромт. Этымалогія слова інфармацыя 
асацыіруецца з лацінскім словам forma ‘форма, 
контур, малюнак, выгляд, знешнасць, накід, ма-
дэль, шаблон, выгляд, стан і інш.’. Існуе дастат-
кова падстаў прызнаць правобразам лацінскай 
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адзінкі forma грэчаскую лексему μορφή (morphḗ) 
‘абрыс, форма, знешні выгляд, накід, від, тып’. 
Пры гэтым ужо ў латыні актыўна развіваліся 
словаўтваральныя працэсы ад дэрывата forma: 
адным з вынікаў дэрывацыйнага развіцця стала 
далучэнне прыстаўкі in- (‘у-’) да дэрывата лек-
семы forma дзеяслова formare (англ. ‘надаваць 
форму’) → informare. Ужо аддзеяслоўная форма 
назоўніка – informationem (наз. скл. informatio 
‘накід, паняцце, ідэя’) – паслужыла дэрыватам 
для старафранцузскай лексемы → informacion 
(enformacion) (‘парада, інструкцыя’). У XIV ст. 
значэнне ‘інфармаванне’ (англ. ‘act of informing’) 
стала характэрным для англійскай калькі → 
information (англ. ‘інфармацыя’) [13]. 

Значэнне ‘перададзенае веданне’ (‘knowledge 
communicated’) пачало асацыіравацца з лексе-
май information ужо з XV ст. Магчыма, самым 
запатрабаваным аналітычным развіццём лек-
семы стала тэрміналагічнае словазлучэнне 
information technology, або IT (‘інфармацыйная 
тэхналогія’), уведзенае ў 1958 г. У многім дзя-
куючы пашырэнню ў той час камп’ютарна-ка-
мунікацыйных тэхналогій лексема information 
хутка зрабілася інтэрнацыяналізмам. У вель-
мі падобнай на арыгінал форме гэтая лексема 
ёсць у абсалютнай большасці моў (стандартнае, 
зрэшты, і яе значэнне).

Семантыка названай лексемы зведала мно-
ства мадыфікацый у працэсе маўленчай практы-
кі, але наўрад ці можна ўпэўнена сказаць, што 
семантызацыя ўжо завершана і значэнне канчат-
кова сфарміравана. Да сярэдзіны ХХ ст. значэн-
не лексемы інфармацыя было вельмі агульным і 
нявызначаным: ‘звесткі’ і ‘веды’. З усталяваннем 
камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыі 
(КампАК) і афармленнем адпаведных напрам-
каў навуковага суправаджэння праблемнай галі-
ны план зместу “інфармацыі” набыў мноства 
адценняў, і лексема стала ў адзін шэраг з такімі 
фундаментальнымі катэгорыямі, як “матэрыя” 
і “энергія”. Інфармацыя ператварылася ў незвы-
чайна разнапланавае паняцце і працягвае рас-
крывацца ўсё шырэй і глыбей [9].

Згодна з азначэннем Н. Вінера, якое стала 
класікай не толькі кібернетыкі, але і інтэрдыс-
цыплінарнай лінгваінфармацыйнай парадыгмы, 
інфармацыя – “гэта пазначэнне зместу, атрыма-
нага з вонкавага свету ў працэсе нашага далу-
чэння да яго і адаптацыі да яго нашых пачуц-
цяў” [7, c. 31]. Не вычэрпваючы ўсю семантыку 
сучаснага разумення інфармацыі, прыведзенае 
азначэнне ілюструе “тэхналагічны” падыход да 
інтэрпрэтацыі зместу камунікацыі. Галоўны не-
дахоп такога падыходу – у пераносе значнас-
ці са сферы чалавечых адносін у нібыта самас-
тойны, незалежны ад чалавека камунікацый-

ны “знешні” свет, дзе, па прапанаванай логіцы, 
дзейнічаюць свае заканамернасці. Наступным 
лагічным крокам у гэтым кірунку цалкам магло 
б стаць прызнанне неабходнасці прыстасавання 
чалавечай камунікацыі да штучных стандартаў. 
Сумнеўны накірунак. 

Зразумела, у матэматыцы і інфарматыцы ўжо 
існуюць свае абмежаванні значымасці лексемы 
інфармацыя: “Слова інфармацыя ў гэтай тэорыі 
(матэматычнай тэорыі камунікацыі. – А. Б.) вы-
карыстоўваецца ў спецыфічным значэнні, якое 
не варта звязваць з яго звычайным ужываннем. 
У прыватнасці, інфармацыя не павінна атаясам-
лівацца з сэнсам” [15, c. 8]. Несумненна спрэчнае 
меркаванне.

‘Паслядоўнасць знакаў’ – магчыма, адно з са-
мых вузкіх азначэнняў інфармацыі. Найбольш 
распаўсюджаныя значэнні сённяшняй інфар-
мацыі – ‘паведамленне’, ‘звесткі’ [8] – маюць усе 
падставы дапаўняцца “камп’ютарна-абумоўле-
нымі” атрыбутыўнымі характарыстыкамі, на-
прыклад: ‘якія цыркулююць у віртуальным ася-
роддзі’, ‘якія маюць лічбавы фармат’, ‘даступ-
ныя з дапамогай праграмнага забеспячэння’ і 
г. д. Паняцце сучаснай інфармацыі непарыўна 
звязана з даміноўным тыпам камунікацыйнай 
дзейнасці, якая яе актуалізуе: працэсамі пера-
дачы, захоўвання і апрацоўкі паведамленняў у 
сферы КампАК. 

Гуманітарная сфера выступае асяроддзем 
функцыянавання велізарнай колькасці інфар-
мацыі, механізмы актуалізацыі якой яшчэ не-
дастаткова вывучаны, што, зрэшты, ніяк не 
перашкаджае чалавечаму мозгу яе паспяхова 
апрацоўваць. Вядома, механізмы апрацоўкі ін-
фармацыі чалавекам маюць мала агульнага з ба-
нальным дубляваннем, а функцыянуюць і паста-
янна ўдасканальваюцца ў працэсе шматканаль-
най складанаасацыятыўнай камунікацыйнай 
дзейнасці многіх пакаленняў людзей. Сёння 
якасць “натуральнай інфармацыі”, уласцівай 
чалавечаму інтэлекту, і “штучнай інфармацыі”, 
уласцівай камп’ютарнай праграме, адрозніваец-
ца настолькі, што цалкам заслугоўвае асобнага 
тэрміналагічнага афармлення і метамоўнага апі-
сання. Натуральная інфармацыя – інфарма-
цыя, абумоўленая спецыфікай натуральнамоў-
ных сродкаў камунікацыі і інтуітыўным шляхам 
прэзентацыі і інтэрпрэтацыі зместу. Штучная 
інфармацыя – інфармацыя, абумоўленая спе-
цыфікай штучнамоўных сродкаў камунікацыі і 
алгарытмічным шляхам прэзентацыі і інтэрпрэ-
тацыі зместу [2, с. 326].

Вымяраць інфармацыю як нейкі абстракт-
ны камп’ютарны эквівалент семантыкі пачалі 
з сярэдзіны ХХ ст.: тэрмін біт быў уведзены ў 
1948 г., а байт – у 1956 г. Байт – традыцыйна 
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група з васьмі бітаў – можа мець 256 варыянтаў, 
дакладных “значэнняў”. Паводле статыстыч-
най мадэлі камунікацыі, якая лягла ў аснову су-
часнага падыходу да структуравання сучаснага 
маўлення, адзінкай інфармацыі выступае яе 
колькасць, якая адпавядае аднаму выбару паміж 
роўнаверагоднымі альтэрнатывамі.

Паводле звестак 2011 г., колькасць усёй на-
яўнай у свеце інфармацыі склала каля 2,56 зе-
табайта (прыстаўка зета- азначае памнажэнне 
на 1021). На май 2015 г. агульная колькасць аліч-
баванай інфармацыі ў свеце перавысіла 6,5 зе-
табайтаў. Прагназуецца, што да канца XXI ст. 
колькасць інфармацыі ў свеце складзе 4,22 ёта-
байта (прыстаўка ёта- азначае памнажэнне на 
1024) [5]. Зрэшты, тэмпы развіцця “гіперінфар-
мацыі” – у асноўным, вядома, у аспекце  КампАК 
правільней гаварыць пра механічнае назапа-
шванне – апераджаюць любыя прагнозы: да 
канца XXI ст. аб’ём інфармацыйнай “масы” мо-
жа стаць значна большым і давядзецца ўводзіць 
новыя адзінкі вымярэння.

Такім чынам, статыстычная мадэль ка-
мунікацыі, якая стварае лічбавы свет вакол ча-
лавека, заснавана на катэгарычнай неабходнасці 
выбару паміж двума варыянтамі абстрактнай 
бінарнай апазіцыі; на ўзроўні біта гэта, як вя-
дома, ‘0’ або ‘1’ (‘не’ або ‘так’ і г. д.). Пры ўсіх 
абмежаваннях падобнай мадэлі яна дазваляе 
ажыццяўляць апісанне камунікацыйных пра-
цэсаў у дыскрэтнай сістэме каардынат, у кан-
тэксце адзіных лагічна абгрунтаваных эквіва-
лентаў. Менавіта такі падыход, дарэчы, дазво-
ліў стварыць кібернетыку – агульную тэорыю 
кіравання і сувязі, заснаваных на адназначным 
вымярэнні інфармацыі. 

Сутнаснай праблемай перспектыўнага ўдас-
каналення статыстычнай мадэлі камунікацыі 
варта прызнаць немагчымасць аб’ектыўнага 
прадстаўлення маўленчай практыкі алгарыт-
мічнымі працэдурамі камп’ютарнага апасрод-
кавання: дыскурс, у тым ліку камп’ютарна-апа-
сродкаваны, шматвымяральны і варыятыўны. 
Дасягнутая вызначанасць на ўзроўні абстракт-
нага мадэлявання камунікацыйных механізмаў 
пакуль практычна не забяспечваецца адэкват-
най рэпрэзентацыяй першасных семіятычных 
сістэм, у тым ліку натуральных моў. Больш за 
тое, што вельмі “зручна” з тэхнічнага пункту 
гледжання, пытанні стварэння слоўніка, яго па-
паўнення, асваення новымі ўдзельнікамі камуні-
кацыі, напрыклад дзецьмі, выводзяцца за дужкі. 
Чалавечыя адчуванні называюцца “хаатычны-
мі”, яны нібыта перашкаджаюць апісанню і ра-
зуменню інфармацыі [11, с. 1].

Адысці ад семіятычнага фармату складана – 
літары і словы прызнаюцца неабходнымі. Аднак 

гэты кампраміс абумоўліваецца патрабаваннем 
татальнай дыскрэтнасці да задзейнічаных зна-
каў. Безумоўна, моўныя адзінкі, ці “сутнасці”, 
далёка не “дыскрэтныя”, а ў маўленні гэтая ін-
дыскрэтнасць яшчэ і ўскладнена кантэкстам: 
адзінка «можа быць ідэнтыфікавана як “склад-
нік” адзінкі вышэйшага ўзроўню, інтэгрантам 
якога яна становіцца» [4, с. 134]. Такім чынам 
відавочна, што фармальная і аднаўзроўневая 
прэзентацыя моўных адзінак вельмі далёкая ад 
рэальнага свету, чалавечай культуры, тэкставага 
прадстаўлення і, адпаведна, дыскурсу.

Зразумела, эфектыўнасць камп’ютарных 
сродкаў непараўнальна перасягае статыстыч-
ныя і алгарытмічныя здольнасці людзей. З ін-
шага боку, магчымасці КампАК выдатна дапаў-
няюць традыцыйныя метады інтэрпрэтацыі 
інфармацыі – лінгвістычнае структураванне 
мыслення ў КампАК неістотна адрозніваецца 
ад дакамп’ютарнай маўленчай практыкі. Аднак 
у аснове камп’ютарнай прэзентацыі семантыкі 
ляжыць фармальная логіка спецыяльных табліц 
каманд, праграм, якія не сумяшчаюцца наўпрост 
з інтуітыўнай ментальнасцю (“эўрыстыкай”) ча-
лавека.

Ментальная дзейнасць чалавека мае іс-
тотныя адрозненні ад апрацоўкі інфармацыі 
камп’ютарам, якія становяцца бачнымі праз 
прызму маўленчай дзейнасці. «У тым сэнсе, у 
якім людзі “апрацоўваюць інфармацыю”, калі 
яны разважаюць, скажам, над арыфметычны-
мі задачкамі ці калі яны чытаюць апавяданні і 
адказваюць на пытанні пра іх, запраграмаваны 
камп’ютар зусім не займаецца ніякай “апрацоў-
кай інфармацыі”. Хутчэй, тое, што ён робіць, – 
гэта маніпуляцыі з фармальнымі сімваламі» [14, 
с. 202]. 

У працэсе ўспрымання чалавекам “нату-
ральнай інфармацыі”, напрыклад пры чытан-
ні, падключаюцца спецыфічныя ментальныя 
механізмы. Чытанне, у традыцыйным значэнні 
слова, – гэта ўнікальны від дзейнасці мозга, які 
мае вынік не за кошт хуткаснага распазнання 
вобразаў, гэты від характарызуецца якраз па-
вольным засваеннем (і захаваннем на працягу 
жыцця) сутнасці рэчаў, канцэптаў. Кагнітыў-
ная спецыфіка ментальнасці абумоўлена ўлас-
цівым чалавеку спосабам захоўвання інфарма-
цыі: “Інфармацыя, якая захоўваецца розумам, 
размешчана на некалькіх узроўнях даступнасці 
і значна багацейшая і разнастайнейшая, чым 
інфармацыя, даступная непасрэднаму сама-
назіранню – інтраспекцыі – без дапамогі спе-
цыяльных метадаў” [6, с. 228]. Спецыяльныя 
метады ў “кібернетычным разуменні” – гэта 
праца нашых органаў пачуццяў, а “інфарма-
цыя, даступная непасрэднаму саманазіранню”, 
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напрыклад, атрыманая ў працэсе інтэрнэт-сёр-
фінгу, відавочным чынам павінна набываць но-
вую якасць, каб быць даступнай для апрацоўкі 
чалавечым мозгам. 

Канстатацыя аб’ектыўнай розніцы паміж 
засваеннем інфармацыі чалавечым мозгам і 
апрацоўкай дадзеных праграмамі штучнага ін-
тэлекту аказваецца істотнай для інтэрпрэтацыі 
метамоўнай спецыфікі зместавага аспекту су-
часнай камунікацыйнай дзейнасці, з’яўляючыся 
кагнітыўнай праблемай. Чалавечаму мозгу “ад-
павядае не голая фізічная структура вылічаль-
най машыны, а спалучэнне гэтай структуры з 
інструкцыямі, зададзенымі ў пачатку ланцуга 
аперацый, і з усёй дадатковай інфармацыяй, 
якая збіраецца і набываецца звонку падчас вы-
канання гэтага ланцуга” [6, с. 225]. Такім чы-
нам, праграмы штучнага інтэлекту спыніліся 
на парозе шматканальнай інтуітыўнай логікі 
чалавечага менталітэту. Назаўсёды ці не – гэтае 
пытанне, хутчэй за ўсё, будзе вырашацца ў сфе-
ры КампАК, агульнай сферы функцыянавання і 
чалавечага, і штучнага інтэлекту. Інфармацыя ж 
КампАК запатрабавана як своеасаблівы шыфр, 
які валодае патэнцыялам эквіваленту зместава-
га боку камунікацыі.

Пакуль невідавочнасць кансэнсусу дазво-
ліла Сяргею Брыну, аднаму з заснавальнікаў 
Google, у інтэрв’ю часопісу “Newsweek” адзна-
чыць прынцыповую недасканаласць апрацоўкі 
“інфармацыйнага” зместу камунікацыі як ча-
лавечым інтэлектам, так і праграмамі штучна-
га інтэлекту: “Несумненна, калі ўсю наяўную 
ў свеце інфармацыю непасрэдна злучыць з ва-
шым мозгам або яго штучным аналагам, які пе-
раўзыходзіць ваш мозг, лепш бы вам трымацца 
на адлегласці. Такую магчымасць і цяперашні 
час падзяляе касмічная прастора” [12]. Тое, што 
невядома чалавеку (і не адлюстравана мета-
моўнымі абагульненнямі), не можа быць выка-
рыстана і з дапамогай камп’ютараў. Асобны свет 
камп’ютарных тэхналогій – штучны інтэлект – 
не створаны, і невядома, ці будзе створаны калі-
небудзь. Ствараючы такі свет, інжынеры свядо-
ма ці падсвядома асацыююць яго з менталітэтам 
і маўленчай практыкай людзей. Ад таго, наколь-
кі такія асацыяцыі падмацоўваюцца мэтанакіра-
ваным і свядомым выкарыстаннем метамоўнага 
апарату, несумненна, залежыць эфектыўнасць 
функцыянавання КампАК. 

Пошук інфармацыі – праблемная сфера дзей-
насці, якая хутка развіваецца дзякуючы падвы-
шанаму попыту на яе прадукцыю. Сістэматы-
зацыя і суправаджэнне адпаведнай дзейнасці 
забяспечваецца сродкамі інтэрдысцыплінарнай 
парадыгмы: “Сусветнае павуцінне – гэта наву-
кова-тэарэтычная архітэктура стандартаў, моў 

і падыходаў, якая стварае глебу для мноства 
даследаванняў рознай накіраванасці” [10, с. 16]. 
Разам з такой універсальнасцю КампАК валодае 
істотнымі абмежаваннямі як фармальнага, так і 
зместавага характару.

Новае пакаленне КампАК – Семантычнае 
павуцінне – “ідэальнае ўяўленне пашырэння і 
напаўнення інтэрнэту сэнсам” [10, с. 16]. Ідэа-
логія стварэння Семантычнага павуціння – у 
пераходзе на якасна новы ўзровень ведаў: кан-
тэкставы, дыскурсіўны, асэнсаваны. Пра гэта 
разважаюць архітэктары КампАК: “Семантыч-
нае павуцінне – спроба пашырыць патэнцыял 
Сусветнага павуціння ў адпаведнасці з развіц-
цём мадэлей паводзін чалавека. Семантычнае 
павуцінне – спроба дапамагчы чалавеку зрабіць 
свае дадзеныя зразумелымі для іншых і звязаць 
наступныя гіперспасылкі з папярэднімі. Такім 
чынам, задача Семантычнага павуціння – пера-
вод інтэрнэту з тэкставага ўзроўню на ўзровень 
дадзеных (зместу. – А. Б.)» [6, с. 18]. 

Эфектыўнасць функцыянавання дыскурсу 
залежыць ад мэтазгоднага выкарыстання маг-
чымасцей і ўліку абмежаванняў спецыфічнага 
феномена – інфармацыі. Метамоўная, у тым лі-
ку тэрміналагічная, аформленасць і “празрыс-
тасць” інфармацыі мае важнае значэнне для 
развіцця сучаснай навукі. Лінгвістычныя абме-
жаванні абумоўлены ў першую чаргу зместам 
камунікацыі – маўленча-канцэптуальнай пра-
екцыяй паняццевай структуры значымых адзі-
нак мовы. Будучы абстракцыяй, як і ўсе пакуль 
ментальнасці ў свеце, інфармацыя, разам з тым, 
дэ-факта набірае “крытычную масу” і спрыяе 
таму, што інфармацыйная лінгвістыка – паў-
навартасная моўная дысцыпліна, прысвечаная 
асваенню зместавай спецыфікі камунікацыі, – 
набывае ярка выражаную ідэнтычнасць.

Крышталізацыя фармату інфармацыйнай 
лінгвістыкі прадвызначана неўладкаванасцю су-
мы прыродазнаўчанавуковых ведаў у прафесій-
най кампетэнцыі філолагаў. Камунікацыя стала 
камп’ютарна-апасродкаванай, сацыякультурнае 
развіццё чалавецтва вызначаюць сеткавыя тэх-
налогіі, а ў свеце гуманітарных ведаў быццам бы 
ўсё застаецца па-ранейшаму, як у сонным царст-
ве. Узнікае ўстойлівае ўражанне, што ў часы ды-
намічнага тэхнагеннага прагрэсу лінгвістыка ні-
кому не патрэбна, што яна ледзь не анахранізм 
эпохі навуковага рамантызму. Але, як ні пара-
даксальна, больш сучаснай і запатрабаванай, 
чым лінгвістыка, навукі ў свеце няма. З адным 
істотным удакладненнем: сучасная лінгвістыка 
павінна быць камунікацыйнай і інфармацый-
най – у сферы “інфармацыйных тэхналогій” 
надзвычай запатрабаваныя “інфармацыйныя” 
веды.
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кандыдат філалагічных навук.

Аўтар ахвяруе ганарар на развіццё часопіса.

Мовазнаўчы досвед

Алесь КАЎРУС

КАРЫСТАЕМСЯ ЛІНГВІСТЫЧНЫМІ ДАВЕДНІКАМІ
Працяг. Пачатак у №№ 6, 7.

Назіраючы факты і з’явы з сучаснага жыцця 
мовы, асэнсоўваючы іх у навукова-папулярных 
тэкстах, даводзіцца звяртацца да тлумачальных, 
перакладных, тэрміналагічных, арфаграфічных 
ды іншых філалагічных слоўнікаў. Згаданыя лек-
сікаграфічныя працы вызначаюць, рэгламенту-
юць нормы (лексічныя, граматычныя, правапіс-
ныя), якіх павінны трымацца ўсе карыстальнікі 
беларускай мовы.

Ёсць на маіх кніжных паліцах слоўнікі сіноні-
маў, эпітэтаў, амонімаў і іншых семантычных 
разрадаў лексікі. Але гэтыя даведнікі разгорт-
ваю рэдка (болей у іх заглядаў, калі працаваў 
выкладчыкам, каб знайсці патрэбныя прыкла-
ды па адпаведнай тэме да заняткаў). У штодзён-
ных зносінах – у побыце дый на працы, на служ-
бе – яны не бываюць задзейнічаныя. А калі пішу 
асабісты ліст ці віншавальную паштоўку, абы-
ходжуся сваім слоўнікавым запасам, не шукаю 
“выяўленчых сродкаў” у гэтых кнігах.

Бадай, асноўным для мяне застаецца “Тлума-
чальны слоўнік беларускай мовы” (1977 – 1984). 

Пры ўсіх яго недахопах. Гэты слоўнік мне бліз-
кі і таму, што ў 1968 – 1969 гг. я часткова праца-
ваў над ім – “папярэдне адрэдагаваў артыкулы 
на літару А. Усяго мною прагледжана, выверана 
па картатэцы і нанова распрацавана 5214 слоў” 
(з рукапіснай справаздачы старшага навуковага 
супрацоўніка Інстытута мовазнаўства імя Яку-
ба Коласа АН БССР А. А. Каўруса ад 27 лютага 
1974 г.). Аднак у ліку навуковых супрацоўнікаў, 
якія бралі ўдзел “у стварэнні І тома Слоўніка”, маё 
прозвішча рэдакцыйнай калегіяй не названа.

Зыходзячы з гэтага даведніка, можна прасоч-
ваць рух лексікі, развіццё граматычнай сістэ-
мы беларускай мовы, стабілізацыю і эвалюцыю 
літаратурных нормаў. Досвед яго складання 
высвечвае навуковую пазіцыю лексікографаў 
старэйшага пакалення і тых, хто прыйшоў ім 
на змену – аўтараў, складальнікаў новых слоў-
нікаў.

Возьмем яшчэ раз як прыклад не абыдзенае 
ўвагай навукоўцаў і журналістаў слова мена-
віта.


