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Актуальная тэма

КАМУНІКАЦЫЯ: МЕТАМОЎНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
Сфера сучаснай камунікацыі ўяўляе сабой у значнай ступені самадастатковы феномен, які ў лінгвістычным кан-

тэксце характарызуецца прыкметамі дынамічнага развіцця і валодае інтэрактыўнай спецыфікай. Камунікацыйны мета-
фармат мае істотны патэнцыял рэпрэзентацыі маўленчай практыкі, дыскурсу, што стварае асаблівую актуальнасць 
даследавання камп’ютарнага апасродкавання камунікацыі.
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мунікацыйны кластар, камунікацыйная страта, камп’ютарна-апасродкаваная камунікацыя.

The modern communication’s sphere is a large self-sufficient phenomenon that in the linguistic context is characterized 
by dynamic development and has an interactive features. Communicational meta-format has the potential of representation 
of the speech practice, the discourse, that creates the special research relevance of communication’s computer mediation. 

Апасродкаванае камп’ютарнымі тэхналогіямі 
асяроддзе сучаснай камунікацыі вызначае новыя 
якасці эвалюцыі і дынаміку развіцця соцыуму. 
Гэтым абумоўлена неабходнасць пераасэнсаван-
ня ролі і магчымасцей ключавых кампанентаў 
камунікацыйнага асяроддзя, іх фенаменалагічнай 
сутнасці, вывучэння патэнцыялу іх узаемадзеян-
ня [3]. Сучасная камунікацыя ва ўмовах з’яўлення 
камп’ютарнага інструментарыю найноўшага па-
калення пачала неверагодна эфектыўна вызна-
чаць межы і структуру нашай свядомасці. Інтэ-
рактыўны характар апасродкаванай тэхнічны-
мі прыладамі і сацыяльнымі сеткамі маўленчай 
практыкі пацвярджае антрапацэнтрычнасць ка-
мунікацыі як працэсу, “зборнага ключавога па-
няцця, своеасаблівага канцэпту ў дачыненні да 
цэлага шэрага яго складнікаў” [8, с. 13].

Існуюць розныя азначэнні камунікацыі, як у 
абагульненым, так і ў больш вузкіх, спецыяліза-
ваных аспектах. Само слова (англ. communication 
‘сродак паведамлення, інфармацыйнае ўзаема-
дзеянне’) этымалагічна мае лацінскія карані: 
communicare – ‘падзяляць, удзельнічаць’, літа-
ральна ‘рабіць агульным’. У асноўным гэтым тэр-
мінам пазначаюцца зносіны, абмен думкамі, ін-
фармацыяй, ідэямі і г. д.; перадача таго ці іншага 
зместу ад адной свядомасці (калектыўнай або ін-
дывідуальнай) да іншай. Не толькі камп’ютарна-
апасродкаваная камунікацыя (КампАК), але і 
камунікацыя іншай спецыялізаванай значнасці 
(напрыклад, у навуцы, мастацтве, літаратуры, по-
бытавых або вытворчых адносінах) уяўляе сабой 
сацыяльны працэс, які адлюстроўвае грамадскую 
структуру, выконваючы ў ёй аб’яднальную функ-
цыю [12, с. 269]. Тыповай выступае “псіхалагіч-
ная інтэрпрэтацыя” камунікацыі – як сэнсавага 
аспекту ўзаемадзеяння, яе суб’ектыўная, “інды-
відуальная” абумоўленасць [9]. Дастаткова ты-

повая сітуацыя прывязкі камунікацыйнага пра-
цэсу да “сацыяльнай” спецыфікі: “Камунікацыя 
з’яўляецца сацыяльнай дзейнасцю, якая патрабуе 
скаардынаваных намаганняў дзвюх або больш 
асоб” [14, с. 204]. 

З семіятычнага пункту гледжання не выклікае 
сумненняў развіццё камунікацыі ў спецыяльны 
знакавы код, што служыць для атрымання, за-
хоўвання і перадачы любога тыпу інфармацыі, 
якая, у сваю чаргу, дазваляе ўдзельнікам камуні-
кацыі ажыццяўляць тыя ці іншыя дзеянні (учын-
кі), уздзейнічаць адзін на аднаго, на сітуацыю і 
навакольны свет у цэлым: «У гэты працэс уцяг-
нуты ўсе без выключэння “рэгістры” арганізма і 
інтэлекту чалавека: фізічныя, біялагічныя, фізія-
лагічныя, нейрафізіялагічныя, псіхічныя, псіха-
маторныя, кагнітыўна-інтэлектуальныя і інш., 
што можна параўнаць з выкананнем музычнага 
твора на аргане, калі ў працэсе стварэння гукаў 
задзейнічаны ўвесь клавішна-духавы механізм 
інструмента: колькасць труб і іх памеры розныя; 
набор труб розных памераў, але аднолькавага 
тэмбру ўтварае рэгістры. Такім чынам, кожны 
рэгістр з’яўляецца нібы асобным музычным інс-
трументам, а чаргаванне або адначасовае гучан-
не некалькіх рэгістраў стварае ўражанне цэлага 
аркестра» [8, с. 14].

Камунікацыя ў лексікаграфічных крыніцах 
вызначаецца наступным чынам:

– “у шырокім сэнсе перадача паведамлення, 
паведамленне” [11];

– “сэнсавы аспект сацыяльнага ўзаемадзеян-
ня” [4];

– “1. Працэс перадачы інфармацыі, які ўклю-
чае адрасанта, каналы, кадаванне, дэшыфроўку, 
змест, эфектыўнасць, кантроль, сітуацыю, на-
мер, адрасата. 2. Акт зносін паміж людзьмі па-
сродкам перадачы сімвалаў, мэтай якога з’яўля-
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ецца паразуменне. 3. Абмен інфармацыяй любога 
віду паміж рознымі сістэмамі сувязі” [10] і інш.

Пры гэтым, што істотна, семантыка вытвор-
най ад камунікацыі адзінкі камунікатыўнасць 
тлумачыцца ўжо прынцыпова па-іншаму:

– “тое ж, што камунікабельнасць” [5];
– “прыроджаная або набытая здольнасць, на-

вык, уменне перадаваць правільна свае думкі, па-
чуцці, эмоцыі так, каб яны правільна (даходліва) 
былі зразуметыя, успрынятыя іншым чалавекам 
(суразмоўцам) або людзьмі” [7].

Дарэчы, назіраецца адметная інтэрферэнцыя 
семантыкі ‘камунікатыўнасці’ і ‘камунікацый-
насці’: у атрыбутыўным аспекце прыметнік ка-
мунікатыўны часта выкарыстоўваецца замест 
прыметніка камунікацыйны [5].

Шырокафарматны падыход да даследавання 
праблематыкі камунікацыі звязаны з універсаліз-
мам і шматаспектнасцю праблемнай галіны, якая 
патрабуе татальнага метадалагічнага ахопу: «Да 
цяперашняга часу тэрмін “камунікацыя” набыў 
значэнне зборнага ключавога паняцця, своеасаб-
лівага канцэпту ў дачыненні да цэлага шэрага 
яго складнікаў: напрыклад, камунікацыя пісьмо-
вая і вусная; міжасабовая, міжмоўная, міжкуль-
турная, манамоўная, монакультурная; непасрэд-
ная і апасродкаваная; кантактная і дыстантная; 
рэальначасавая і нерэальначасавая (адкладзе-
ная); вербальная і невербальная, паравербаль-
ная, экстравербальная; інстытуцыянальная і 
неінстытуцыянальная; перашкодаўстойлівая з 
улікам перадавальнага тэхнічнага канала і не-
перашкодаўстойлівая; планавая і пазапланавая 
(спантанная); аксіяльная і неаксіяльная (мульты-
аксіяльная); паталагічна субстанцыянальная і ад-
паведная нормам нейрафізіялогіі, нейрапсіхало-
гіі, нейралінгвістыкі…» [8, с. 13]. У распрацоўку 
дадзенай праблематыкі зрабілі ўнёсак М. Бахцін, 
М. Бугайскі, Г. Калшанскі, Г. Ласуэл, Н. Мячкоў-
ская, Р. Патапава, Д. Сёрль, Р. Якабсон і іншыя 
вядомыя вучоныя. Улік шырокага спектра фена-
меналагічных асноў камунікацыйнай дзейнасці 
стварае надзейны падмурак комплекснай даслед-
чай практыкі, выступае метадалагічнай умовай 
даследаванняў у дыскурсіўным рэчышчы. 

Важным аспектам працэсуальнай характа-
рыстыкі камунікацыі выступае яе дзейнасны, 
актыўны, “інтэрактыўны” характар. У дадзе-
ным кантэксце істотныя гуманітарная абумоў-
ленасць камунікацыі, прызнанне выключнасці 
чалавека як самастойнага суб’екта. Спробы вы-
явіць падставы і сістэмныя сувязі камунікацыі 
часта звязаны з псіхалінгвістычнай і сацыялін-
гвістычнай практыкамі. 

Камп’ютарная (цалкам штучная), пісьмовая 
(часткова ўжо адаптаваная да магчымасцей асо-
бы) або вусна-візуальная (аўтэнтычная) апасрод-

каванасць абмену інфармацыяй прадвызначае 
складанае структураванне камунікацыйнай ла-
гістыкі. Магчыма, галоўнае пацвярджэнне вы-
ключнай перспектыўнасці КампАК – яе таталь-
ны ўніверсалізм: тут ужо часткова рэалізавана 
суправаджэнне камунікацыйных зносін візуаль-
най і гукавой падтрымкай. Зразумела, такая пад-
трымка пакуль не можа параўнацца з каэфіцыен-
там карыснага дзеяння традыцыйнай камуніка-
цыі (адсутнічаюць, напрыклад, арганалептычныя 
магчымасці), хоць з адкрытых крыніц вядома, 
што ў кірунку перадачы, напрыклад, нюхальнай 
“інфармацыі” ўжо вядуцца паспяховыя эксперы-
менты па стварэнні кадавальных / дэкадаваль-
ных прыстасаванняў, якія, несумненна, пашы-
раць парамоўныя магчымасці КампАК.

З тэхнічнага пункту гледжання ў сучаснай 
навуцы камунікацыяй можа прызнавацца і не-
асэнсаванае ўзаемадзеянне двух механізмаў: “Па 
некаторых меркаваннях, было б пажадана выка-
рыстоўваць яшчэ больш шырокае вызначэнне 
камунікацыі, якое, напрыклад, уключала б пра-
цэдуры ўзаемадзеяння паміж адным механізмам 
(скажам, аўтаматычным абсталяваннем для са-
чэння за самалётам і камп’ютарных разлікаў яго 
магчымай траекторыі) і іншым (скажам, кіроў-
най ракетай, якая пераследуе гэты самалёт)” [17, 
с. 3]. Вядома, для спрошчанай, механістычнай ка-
мунікацыі значна лягчэй напісаць камп’ютарныя 
праграмы – скласці табліцы каманд, але эфек-
тыўна працаваць гэтыя праграмы могуць толькі 
ў лічбавым або інтэрпрэтаваным (у прыватнасці, 
па “статыстычнай мадэлі”) асяроддзі [13].

Даследаванне асаблівасцей камунікацыі, 
большая частка якой сёння ўжо апасродкавана 
камп’ютарнымі тэхналогіямі, непазбежна вядзе 
да сістэматызацыі назапашаных звестак. Як і 
ў многіх іншых даследаваннях, якія афармля-
юцца хутчэй, чым знаходзяцца тэарэтычныя 
тлумачэнні іх паспяховасці, у працэсе навуко-
вага апісання камунікацыі пакуль найбольш за-
патрабаваны не сінтэтычныя (інтэграцыйныя), 
а аналітычныя пошукі структуры. На гэтым 
этапе ставяцца задачы кластарызацыі, аналі-
зу дадзеных. Адносна вывучэння сучасных ка-
мунікацыйных характарыстык такая тэндэн-
цыя праявілася ў фарміраванні адпаведнай дыс-
курсіўна-арыентаванай парадыгмы, так званага 
камп’ютарна-апасродкаванага дыскурс-аналізу. 
Гэты напрамак асацыюецца з вывучэннем ма-
дальнасці, асоб удзельнікаў, тыпаў камунікацыі, 
яе жанраў і іншых элементаў [15]. 

Пэўны дэфіцыт тэарэтычнай інтэрпрэтацыі 
вялізнай колькасці і прынцыпова новай якасці 
сучасных эмпірычных дадзеных камп’ютарна-
апасродкаванага маўлення, вядома ж, кампенсу-
ецца не толькі філолагамі. “Нефілолагі”, дарэчы, 
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выявіліся найбольш зацікаўленымі ў “сапраўд-
ным” апісанні мовы – па празаічных вытвор-
чых прычынах: неабходна ствараць і развіваць 
штучны інтэлект. Такім чынам традыцыйная 
недасканаласць апісанняў мовы ўскладнілася на-
стойлівымі спробамі вырашыць моўную прабле-
матыку нелінгвістычнымі метадамі: відавочная 
спецыфічнасць “семантыкі”, “сінтаксісу” і іншых 
імплікацый фармалізацыі мовы ў інфарматыцы. 

Практыка дыскурсіўных даследаванняў па-
цвярджае прадуктыўнасць ужо наяўнай тэндэн-
цыі да стварэння метамоўных і металінгвістыч-
ных апісанняў сферы КампАК. Прыклад свое-
асаблівай аптымізацыі элементаў маўленчай 
дзейнасці – схема М. Макарава, які са спасылка-
мі на Д. Шыфрын вызначае тры асноўныя, з яго 
пункту гледжання, шляхі абагульнення маўлен-
чай практыкі: інфармацыйна-кодавы, інферэн-
цыйны і інтэракцыйны [6, с. 32]. Зусім не выпад-
кова прапанаваная схема прывязана да зместу 
камунікацыі: актуалізацыя комплексу істотных 
катэгорый і паняццяў, у тым ліку латэнтных, 
стварае кагнітыўныя падставы для іх паслядоў-
на шырокай эксплікацыі. 

Зразумела, фенаменалагічная характарысты-
ка КампАК прадугледжвае выяўленне і сістэ-
матызацыю, у першую чаргу, ключавых харак-
тарыстык сферы, выяўленне рэлевантнай па-
радыгматычнай спецыфікі. Наступныя крокі, 
у прыватнасці стварэнне мадэлей камунікацыі, 
дазваляюць рэалізаваць адпаведны патэнцыял 
як для параметрызацыі і ўпарадкавання стра-
тэгічных асноў даследчай і вытворчай дзейнасці 
па стварэнні і верыфікацыі навукова абгрунта-
ваных рамак развіцця сферы, так і для дасле-
давання маўленчай практыкі непасрэдна [1]. 
Стварэнне мадэлей камунікацыйных працэсаў 
мае важнае значэнне па многіх прычынах. Адна 
з галоўных – тое, што тэхналагічнасць сучасных 
камунікацыйных адносін стварае спрыяльныя 
ўмовы для аб’ектыўнага пошуку заканамернас-
цей і выяўлення лагічных структур у адпавед-
ным спектры. Так, абмеркаванне рэферэнтнай 
праблематыкі прыводзіць да высновы, што ка-
мунікацыя – гэта інфармацыйнае ўзаемадзеян-
не, абмен паведамленнямі ў працэсе маўленчай 
дзейнасці [2, с. 7].

Гуманітарная абумоўленасць, структураван-
не, універсалізм, апасродкаванасць, дыстанцый-
насць, мультымадальнасць, полілагістычнасць і 
іншыя характэрныя прыметы камунікацыі з’яў-
ляюцца, у выніку, і вызначальнымі метамоўнымі 
характарыстыкамі. З пункту гледжання мета-
лінгвістыкі не менш важныя кампаненты дасле-
давання камунікацыі – магчымасці яе інтэрпрэ-
тацыі, рэпрэзентацыі, мадэлявання, структура-
вання, катэгарызацыі, сістэматызацыі, аналізу, 

абагульнення і іншыя варыянты асэнсавання ад-
паведнага дыскурсу, што спрыяе яе лінгвістыч-
най крышталізацыі і параметрызацыі. 

Сучаснае камунікацыйнае асяроддзе харак-
тарызуецца высокай дынамікай: пастаянна 
развіваюцца сістэмаўтваральныя элементы і 
адносіны, узнікаюць новыя і сыходзяць у гіс-
торыю вядомыя феномены і тэхнічныя магчы-
масці. Таму актуальным уяўляецца фарміраван-
не прынцыповай мадэлі сферы, своеасаблівай 
інфраструктуры, якая адлюстроўвала б асноў-
ныя адносіны сістэмы і дазваляла дапаўняць і 
мадыфікаваць іх у адпаведнасці з асаблівасцямі 
развіцця. Напрыклад, медыйна-камунікацый-
ная інфраструктура характарызуе дыскурс па 
комплексе лінгваінфармацыйных крытэрыяў, 
з’яўляецца мадэллю і стварае базіс катэгарыяль-
нага метамоўнага апарату маўленчай практы-
кі з улікам яе функцыянальнай спецыфікі [1]. 
Дыферэнцыяцыя камунікацыйных стасункаў з 
выкарыстаннем апазіцыйнага патэнцыялу дыха-
таміі “аб’ектыўнасць – суб’ектыўнасць” дазваляе 
структураваць паняццевы апарат КампАК у адзі-
най дыскурсіўнай сістэме каардынатаў, пазбя-
гаючы інтэрферэнцыі гіперонімаў “асяроддзе” 
і “сітуацыя”. Лінгваінфармацыйнасць фармату 
КампАК прадугледжвае запатрабаванасць лінг-
вістычнага суправаджэння адпаведнай практы-
кі, у прыватнасці выяўлення і сістэматызацыі 
заканамернасцей “семантычнага працэсінгу”.

Складаны характар сучаснай камунікацыі 
прад вызначае яе дыферэнцыяцыю на суб’ектныя 
адносіны з абавязковым удзелам чалавека і 
аб’ектныя адносіны, якія тычацца заканамер-
насцей і асаблівасцей апасродкавання суб’ектных 
ініцыятыў у сферы інтэрактыўнага ўзаемадзеян-
ня – метафармат [2, с. 68]. Канцэптуальная вы-
значанасць рамак камунікацыі – гэта канструк-
тыўны крок да наступнай ідэнтыфікацыі асаблі-
васцей структуры адпаведнага дыскурсу. 

У цэнтры камунікацыі, безумоўна, знаходзіц-
ца асоба – як суб’ект, як аб’ект і як увасабленне 
характэрных асаблівасцей камунікацыйных ад-
носін. Суб’ект камунікацыі непарыўна звязаны 
з рэальным чалавекам ці групай людзей, якія 
існуюць у рэчаіснасці. Дыскурсіўнае ўвасаблен-
не канкрэтнага чалавека – камунікацыйная 
асоба – камунікацыйная праекцыя чалавека, 
абагульненая рэпрэзентацыя яго псіхалагічна-
ментальных і сацыякультурных уласцівасцей, 
маўленчай ідэнтычнасці, якая вызначаецца шы-
рокай варыятыўнасцю персаналізаваных рэалі-
зацый. Яна, як правіла, істотна адрозніваецца ад 
сваіх стваральнікаў і правобразаў з прычыны 
абмежаванняў камунікацыйнага фармату, хоць 
пры гэтым захоўвае здольнасць валодаць ат-
рыбутамі нават рэальнай дзеяздольнасці. Так, у 
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інтэрнэце чалавек можа не толькі ствараць тэкс-
ты, але і, напрыклад, распараджацца грашовымі 
сродкамі з дапамогай інтэрнэт-банкінгу. 

Такім чынам, ключавая асаблівасць функцыя-
нальнасці камунікацыйнай асобы – яе сувязь з 
рэальнымі людзьмі, а не з камп’ютарнымі праг-
рамамі. Суб’екты сучаснага дыскурсу, як нейкая 
квазісацыяльная супольнасць, бадай, найбольш 
актыўна развіваюцца менавіта ў апасродкаваным 
камп’ютарнымі тэхналогіямі асяроддзі, спрыяль-
ным для такога развіцця. Асвоіўшы інтэрнэт і 
мабільную сувязь, чалавек, несумненна, зможа 
стварыць і іншыя асяроддзі. Як самастойныя 
адзінкі, суб’екты маўленчай дзейнасці здольны 
інтэгравацца ў камунікацыйныя страты і клас-
тары ў адпаведнасці з адносінамі іерархічнасці і 
суіснавання. Камунікацыйная страта – сукуп-
насць дыферэнцаваных адпаведна прыналеж-
насці да аднаго і таго ж іерархічнага ўзроўню па-
добных элементаў камунікацыйнага кантынуума: 
суб’ектаў ці аб’ектаў. Камунікацыйны кластар – 
сукупнасць дыферэнцаваных адпаведна прына-
лежнасці да аднаго і таго ж падмноства-сегмента 
падобных элементаў камунікацыйнага кантыну-
ума: суб’ектаў ці аб’ектаў.

З пункту гледжання інстытуцыянальна-пер-
санальнай спецыфікі дыскурсу КампАК – гэта 
‘камунікацыя паміж людзьмі’. Але ў віртуальнай 
прасторы камунікацыя не можа ажыццяўляцца 
наўпрост, яна апасродкавана аб’яднанымі ў сеткі 
камп’ютарамі (або мабільнымі тэлефонамі, якія 
па сваёй функцыянальнасці ўсё больш нагад-
ваюць камп’ютары). Разам з тым камп’ютарнае 
апасродкаванне камунікацыі значна ўзбагаці-
ла адпаведныя суб’ектныя адносіны, дазваляю-
чы вызначыць, напрыклад, такія камунікацый-
на-асабовыя ўласцівасці маўлення як інтэр-, 
гіпер-, субперсанальнасць, адрасацыю і іншыя 
метасуб’ектныя параметры маўленчай практы-
кі. Так, гіперадрасацыя – інтэрактыўная магчы-
масць пашыраць кола камунікантаў-рэцыпіен-
таў у КампАК, а субадрасацыя – інтэрактыўная 
магчымасць звужаць кола камунікантаў-рэ-
цыпіентаў у КампАК. Больш складаная струк-
тура інтэрадрасацыі – інтэрактыўнай магчы-
масці наладжваць узаемасувязь камунікан-
таў-рэцыпіентаў у КампАК, што забяспечвае іх 
функцыянальнасць як членаў супольнасці.

Уведзены ў 1940 г. П. Тэярам дэ Шардэнам тэр-
мін звышасоба ў сучасным кантэксце раскрыўся 
больш шырока і атрымаў творчае развіццё. За-
снавальнік “Тэорыі гіперперсанальнай мадэлі” 
Дж. Уолтэр лічыць, што, ствараючы новую якасць 
гіперперсанальнай камунікацыі, “медыйнае ася-
роддзе нярэдка стварае ўмовы для камунікацыі, 
якая пераадольвае звычайны міжасабовы ўзро-
вень” [16, с. 3]. Так, у інтэрнэце суб’екты сапраў-

ды здольны дасягаць больш высокага ўзроўню 
знаёмства, агульнасці і сімпатыі ў групах або ка-
мунікатыўных “парах-дыядах”, чым пры звычай-
най міжасабовай камунікацыі тварам да твару 
(англ. face-to-face, ці FtF). Паняцце гіперперса-
нальнай ідэнтычнасці прадугледжвае шырокія 
магчымасці прэзентацыі, рэдагавання, дубляван-
ня і мадыфікацыі вобразаў, вызначаючы эфек-
тыўныя стратэгіі і тактыкі паводзін у канкрэтных 
камунікацыйных сітуацыях. 

Відавочна, тэорыя гіперперсанальнасці можа 
быць плённа развітой у аспекце фенаменалагіч-
нага апісання сучаснай камунікацыі. У залежнас-
ці ад абставін сітуацыйнай сацыялізацыі суб’ект 
рэалізуе сябе як: інтэрперсанальная камуніка-
цыйная асоба – адзінка адпаведнай інтэрактыў-
най сукупнасці; даміноўная камунікацыйная асо-
ба – гіперперсанальная, камунікацыйна залеж-
ная асоба – субперсанальная. Такія рэалізацыі 
пацвярджаюцца дыскурсіўнай практыкай, на-
прыклад у сацыяльных сетках, дзе чалавек можа 
займаць адпаведна нейтральныя, даміноўныя або 
залежныя пазіцыі пры маўленчым узаемадзеянні 
з іншымі камунікантамі. У адпаведнасці з асаблі-
васцямі развіцця персанальнага вектара камуні-
кацыі можна сфарміраваць своеасаблівы тэрмі-
налагічны фрэйм, элементамі якога будуць гіпер-, 
суб– і інтэрперсанальнасць. Гіперперсаналь-
насць можа быць вызначана як інтэрактыўная 
магчымасць пашыраць суб’ектны склад удзель-
нікаў (дзейных асоб, персон) КампАК і таксама іх 
сукупнасцей. Субперсанальнасць – інтэрактыў-
ная магчымасць звужаць суб’ектны склад удзель-
нікаў (дзейных асоб, персон)  КампАК і таксама 
іх сукупнасцей. Інтэрперсанальнасць – інтэ-
рактыўная магчымасць наладжваць узаемасу-
вязь суб’ектаў (дзейных асоб, персон) на аснове 
ўдзелу ў КампАК, што забяспечвае іх функцыя-
нальнасць як членаў супольнасці. Патэнцыял па-
шырэння дадзенай тэрміналагічнай сукупнасці – 
істотны, напрыклад, чакаюць свайго часу патэн-
цыялізмы мульты-, крос-, трансперсанальнасць 
і цэлы шэраг іншых. 

Абмежаванні самастойнасці камунікацыйнай 
асобы дынамічныя: у той ці іншы момант, у тым 
ці іншым “месцы” КампАК адзін і той жа чала-
век можа праяўляць сябе ў рознай дыскурсіўнай 
якасці. Ступень інтэнсіўнасці гэтай характа-
рыстыкі можа быць рознай у розных дыскурсіў-
ных абставінах. Больш за тое, пры валоданні не-
калькімі мовамі адзін і той жа чалавек можа ўяў-
ляць сабой некалькі розных асоб, напрыклад, 
ва ўмовах білінгвізму – у розных камунікацый-
ных сітуацыях білінгвы нярэдка папераменна 
карыстаюцца рознымі мовамі. 

Такім чынам, у праблемнай галіне камунікацыі 
сфарміраваўся цэлы шэраг найперш суб’ектна-
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цэнтрычных пытанняў, што абумоўлена векта-
рам няспыннага ўдасканалення сацыякультур-
най сферы. Несумненны парадыгматычны рэзерв 
пры вырашэнні рэлевантных задач – лінгвістыч-
ная рэфлексія і комплекснае інтэрдысцыплінар-
на-дыскурсіўнае развіццё навукі. 
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