
Хроніка

XVI МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ЛІНГВІСТАЎ
20-25 ліпеня 1997 г. у Парыжы ў Палацы Кангрэсаў пад эгідай Пастаяннага міжнароднага 

камітэта лінгвістаў (Лейдэн) праходзіў XVI Міжнародны кангрэс лінгвістаў. Асноўную арганізацыйную 
працу па яго падрыхтоўцы правяло Парыжскае лінгвістычнае таварыства. Аргкамітэт узначальваў 
выдатны французскі лінгвіст Жан Перо.

Арганізатары кангрэса меркавалі, што на ім будуць прадстаўлены разнастайныя лінгвістычныя 
школы і напрамкі канца XX ст. У праграму было ўключана звыш 1200 дакладаў практычна з усіх 
краін свету і ўсіх кантынентаў (апублікаваны два тамы -  дакпады пленарных пасяджэнняў і тэзісы). 
У кангрэсе прымалі ўдзеп як прызнаныя вучоныя, так і таленавітыя пачаткоўцы, утым ліку студэнты. 
Работа праходзіла арганізавана і дэмакратычна.

Праведзена чатыры пленарныя пасяджэнні. Ha першым пасяджэнні, прысвечаным аналізу 
лінгвістычных школ і напрамкаў другой паловы XX ст., выступілі: Хаім Розен, Луіджы Рыцы, Жан-Клод 
Шэвалье. У дакладах быу прадстаулены падрабязны аналіз стану еўрапейскай лінгвістыкі, дадзены 
аналіз распрацоўкі кагнітыунай парадыгмы ў сусветнай лінгвістыцы, а таксама прааналізаваны 
працэс развіцця французскай лінгвістычнай школы.

Ha другім пленарным пасяджэнні, прысвечаным тыпалогіі моў і моўным арэалам, выступілі: 
Экехард Кёніг, Жыльбер Лазар, Кальверт Уоткінс. У дакладах адзначалася тэарэтычная і практычная 
важнасць кампаратывістыкі, звярталася ўвага на лінгвістычныя універсаліі.

Трэцяе пленарнае пасяджэнне было прысвечана дасягненням кагнітыўнай лінгвістыкі. Ha ім 
выступалі: Ганна Вяжбіцка, Бернар Пацье, Рэй Джакендоф. Даклады Ганны Вяжбіцкай і Рэя Джакендофа 
са згоды аўтараў будуць апублікаваны ў перакпадзе на рускую мову ў Мінску.

Чацвёртае пленарнае пасяджэнне было прысвечана прабпемам разумения, камунікацыі, а таксама 
праблеме "мова i культура". Выступілі Масайошы Шыбатані, Дэйдра Вільсан, Вадзім Касевіч. 
Праблеме "мова i культура" быў прысвечаны дакпад вучонага з Сант-Пецярбурга В.Касевіча, кніга 
якога "Будызм. Карціна свету. Мова" выйшла ў 1996 г. і прыцягнула ўвагу лінгвістаў. У дакпадзе 
В.Касевіч адзначыў, што "практычна не існуе структур мовы або дыскурса, якія былі б незалежныя 
ад культуры...; любая канкрэтная мова ёсць вынік культурней эвалюцыі адпаведнай супольнасці". 
Вучоны мяркуе, што за харакгарыстыкамі тэкстаў стаяць культурныя факгары, пры гэтым усе культуры 
ён дзеліць на я-культуры (персаналісцкія) і мы-культуры (калектывісцкія).

Работа на кангрэсе працягвалася на пасяджэннях секцый i "круглых сталоў". Працавалі 21 секцыя 
i 30 "круглых сталоў". Секцыі прапаноўваліся і 'струкгураваліся аргкамітэтам, а прапанаваныя спецыя- 
лістамі "круглыя сталы" ствараліся аргкамітэтам. Уразіла іх разнастайнасць і добрая арганізацыя.

Павінен прайсці час, каб ацаніць матэрыялы кангрэса. Ды і фізічна было немагчыма ахапіць 
усё. Хочацца адзначыць толькі пэўныя тэмы. Да прыкладу, "круглы стол", прысвечаны інтэграцыйнай 
лінгвістыцы (кіраўнік Джордж Вольф, ЗША). Лінгвісты, якія выступалі на ім, пераканаўча даказвалі, 
што лінгвістыка можа быць толькі інтэграцыйнай дысцыплінай.

Што датычыцца секцый, то на іх была выказана такая разнастайнасць пунктаў гледжання, што 
апісаць тэта ўсё немагчыма -  ад меркавання аб колькасці моў свету і іх разнастайнасці (не абмінулі 
нават самыя малаколькасныя) да сучасных тэорый. Вядома, што ў цяперашні час у большай ступені 
распрацаваны сінтаксічныя тэорыі, а таксама тэорыя тэксту, у тым ліку мастацкага. Частка дакладаў 
была прысвечана сінтаксічным маркёрам (гэта праблема амаль не закранаецца лінгвістамі Бепарусі, 
на што трэба звярнуць увагу).

У рабоце XVI Міжнароднага кангрэса лінгвістаў удзельнічалі сямёра беларускіх вучоных, якія 
выступалі з дакладамі ў трох секцыях, прычым большасць -  у секцыі "Прагматыка і лінгвістыка 
тэксту". І.В.Дзмітрыева выступіла з дакладам "Функцыянальныя стылі і сінтаксічныя імплікацыі ў 
англійскай мове", Д.Г.Багушэвіч, М.Веташкіна -  "Структурны падыход да прагматычнага кампанента 
мовы", І.Ф.Ухванава -  "Кауэальна-генетычная тэорыя зместу тэксту". С.М.Прохарава выступіла з 
дакладам "Яшчэ раз аб моўнай неперарыўнасці" ў дыялекталагічнай секцыі. У лексікалагічнай секцыі 
выступіла З.А.Харытончык з дакладам "Ідыяматычнасць вытворных лексічных адзінак". Акрамя 
таго, былі прадстаўлены два стэндавыя даклады. Л.М.Лешчава прадставіла даклад "Полісемія і яе 
адносіны да канцэптуалізацыі, катэгарызацыі і лексікалізацыі". Вучоныя Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага універсітэта прадставілі калектыўны стэндавы даклад "Асновы кампазіцыйнага 
сінтаксіса". Аўтары: Д.Багушэвіч, Л.Казлова, Е.Макуца, В.Петрусевіч, Н.Фёдарава, Е.Ільюкевіч.

На заключных пасяджэннях кангрэса і Генеральнай асамблеі абраны новыя кіраўнічыя органы 
Пастаяннага міжнароднага камітэта лінгвістаў прынята рэзалюцыя аб стварэнні ўмоў для шмагмоўнага 
навучання ў Еўропе.

С.М.Прохарава
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