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Камунікатыўныя паводзіны лінгвакультурнай агульнасці ў кантэксце 

міжкультурнай камунікацыі 

Нацыянальныя асаблівасці зносін патрабуюць неабходнасці 

распрацоўкі сістэмнага апісання асноўных асаблівасцей камунікацыі таго ці 

іншага народа, якія абагульнілі б шматлікія назіранні ў гэтай галіне. 

Асаблівасці зносін таго ці іншага народа ўяўляюць сабой апісанне 

камунікатыўных паводзін гэтага народа. Тэрмін “камунікатыўныя паводзіны” 

ўпершыню быў выкарыстаны ў працы:  [Стернин 1989: 279-282]. У 

даследаванні нацыянальных камунікатыўных паводзін ставяцца наступныя 

задачы:  

Сфарміраваць навуковае ўяўленне пра камуникатыўныя паводзіны як 

пра кампанент нацыянальных паводзін лінгвакультурнай агульнасці. 

Вызначыць тэрміналагічны апарат апісання камунікатыўных паводзін.  

Апісаць асноўныя метады і прыѐмы даследавання і апісання 

камунікатыўных паводзін народа.  

Распрацаваць мадэль апісання камунікатыўных паводзін 

лінгвакультурнай агульнасці.  

Камунікатыўныя паводзіны вызначаюцца намі як сукупнасць норм і 

традыцый зносін народа. Апісанне камунікатыўных паводзін народа зараз, у 

пачатку ХХІ стагоддзя, стала надзѐным па наступных прычынах:      

Пашырыліся міжнацыянальныя і міжкультурныя кантакты;    

Актыўна развіваюцца камунікатыўныя і антрапацэнтрычныя 

даследаванні;   

Актывізаваліся кантрастыўныя, супастаўляльныя і міжкультурныя 

даследаванні;   

Актывізавалася цікавасць да міжкультурнай камунікацыі і да  

міжкультурнага паразумення, да нацыянальнай адметнасці розных народаў. 

Адэкватнае апісанне камунікатыўных паводзін магчыма толькі на 

падставе пэўнага параўнання, і фонам заўсѐды выступае пэўная канкрэтная 

камунікатыўная культура. Найбольш эфектыўнае бікультурное апісаннне – 

беларускія камунікатыўныя паводзіны на фоне нямецкіх, англійскіх, 

амерыканскіх, японскіх, кітайскіх і г.д. Найлепшыя вынікі дае кантрастаўны 

падыход, які неабходна разумець, як сістэматычны аналіз асобных фактаў 

родных камунікатыўных паводзін у супастаўленні з усімі магчымымі 

спосабамі выражэння дадзенага сэнсу ў супастаўляемых культурах. Гэты 

прынцып дазваляе найбольш дакладна выявіць і апісаць як агульныя, так і 

адрозныя прыкметы камунікатыўных паводзін народаў. На нашу думку, 

прыклад Беларусі  і Германіі ўяўляецца даволі ўдалым для нашых 



назіранняў: гэта дзве дзяржавы, якія адпаведна належаць да 

ўсходнеславянскага і рамана-германскага свету, размешчаны на захадзе і 

ўсходзе Еўропы, сѐння, на пачатку ІІІ тысячагоддзя,  дэманструюць даволі 

актыўныя кантакты як на эканамічным, так і на культурным узроўнях. 

Гісторыя краіны, а карыстаючыся семіятычнай тэрміналогіяй, “тэкст” яе 

шматвяковага быцця, з часоў Гегеля і В.фон Гумбальта, дазваляе разглядзець 

у ѐй непаўторную нацыянальную “душу”. Душа народа, яго этнапсіхалогія, 

якія фарміруюцца натуральна-геаграфічнымі ўмовамі і нацыянальнай 

гісторыяй, у беларусаў і немцаў выяўляюць як пэўныя супадзенні, так і 

істотныя адрозненні, што, нягледзячы на аддаленасць дзвюх краін, часам як 

спрашчае, так і ўскладняе міжкультурную камунікацыю. Так, у беларусаў 

прынята ў транспарце саступаць месца старэйшым. На Захадзе гэта не 

прынята: саступаеш месца – значыць зневажаеш, таму што падкрэсліваеш 

сваю перавагу над гэтым чалавекам / напрыклад, узрост/, якому саступаеш 

месца, і можна пачуць словы дакору ад яго (асабліва ад жанчын): «Я так 

дрэнна выглядаю, што вы мне саступаеце месца?» Калі ж старэйшаму 

чалавеку неабходна сесці, ѐн паказвае адпаведны дакумент і падыходзіць 

менавіта да спецыяльна прызначанага месца для інвалідаў і г.д. Ці, 

напрыклад, калі нямецкая гаспадыня прыбірае віно ці цукеркі, прынесеныя 

гасцямі ў якасці падарунка, то гэта расцэньваецца намі як праява сквапнасці; 

у нямецкай жа культуры віно і цукеркі ў дадзеным выпадку разглядаюцца як 

сувенір. Такім чынам, адзін і той жа факт «значымых» бытавых паводзін 

атрымлівае розную камунікатыўную інтэрпрэтацыю ў розных культурах. 

Вытрасаць настольнікі, дываны з вокнаў на вуліцу – праяўленне бескультур'я 

ва ўсходніх славян, і зусім натуральная з'ва ў немцаў. Нацыянальная 

нямецкая традыцыя – халодная вячэра, а для ўсходніх славян – гэта 

расцэньваецца як непавага да гасцей. Пры развітанні ў беларусаў прынята 

падзякаваць гаспадарам за запрашэнне і гасціннасць, у нямецкім жа моўным 

этыкеце прамое выражэнне ўдзячнасці не прынята, і немцы даволі часта 

здзіўляюцца, калі ўсходнія славяне, адыходзячы з гасцей, гавораць «дзякуй», 

«за што?» - пытаюць немцы-гаспадары. 

  Вядома, што маўленчыя зносіны суправаджаюцца няслоўнымі 

дзеяннямі, якія дапамагаюць зразумець і асэнсаваць маўленчы акт. 

Эфектыўнасць асобых камунікатыўных кантактаў вызначаецца не толькі 

тым, наколькі зразумелыя суразмоўцу словы і іншыя элементы вербальнай 

камунікацыі, але і ўменнем правільна інтэрпрэтаваць візуальную 

інфармацыю, гэта значыць позірк партнѐра, яго міміку і жэсты, рухі цела, 

позу, дыстанцыю, тэмп і тэмбр маўлення. Невербальная камунікацыя 

магчыма таму, што за ўсімі гэтымі знакамі і сімваламі ў кожнай культуры 

замацавана пэўнае значэнне, зразумелае ўсім яе носьбітам. Аналіз элементаў 

невербальнай камунікаыі   дапамагае лепш зразумець спосабы, з дапамогай 

якіх выражаецца міжкультурны сэнс зносін.     



Так, напрыклад, ва ўжыванні сімвалічных кінем у беларускіх і нямецкіх 

камунікатыўных паводзінах можна вылучыць: 

1. супадзенні ў выкананні кінем і іх сэнсаў; 

2. разыходжанні ў выкананні кінем пры супадаючых сэнсах; 

3. разыходжанні ў сэнсах кінем пры супадзенні іх выканання; 

4. наяўнасць у камунікатыўных паводзінах носьбітаў вывучаемай мовы 

і культуры кінем, якія адсутнічаюць у роднай мове іншакамуніканта. 

   Да кінем першай групы, якія супадаюць у выкананні і сэнсах, 

адносяцца шматлікія кампаненты асноўных тыпаў камунікатыўных сітуацый 

такіх, як вітанне, развітанне, знаѐмства, станоўчая і адмоўная рэакцыя, 

удзячнасць, здзіўленне, радасць, прыемная нечаканасць, суцяшэнне. 

    Да другой групы кінем, якія супадаюць па значэнню, але 

адрозніваюцца ў выкананні, адносяцца жэсты прывітання і развітання ў час, 

калі камуніканты знаходзяцца на адлегласці. У носьбітаў нямецкай мовы 

рука сагнутая ў локці, кісць робіць лѐгкія рухі з боку ў бок ці той жа рух 

робіцца выцягнутай рукой. У носьбіта беларускай мовы прыпаднятая рука 

рухаецца (памахвае) уперад-назад. 

   Каб прыцягнуць увагу ў час сходу падымаюць руку. Пры гэтым у 

нямецкай аўдыторыі далонь накіравана наперад, у беларускай – павернута 

рабром наперад. Ці, напрыклад, пры лічэнні на пальцах у нямецкім жэсце 

сагнутыя пальцы на левай руцэ, і, пачынаючы з вялікага пальца, разгінаюць 

пальцамі правай рукі, складзеныя разам пальцы левай рукі; у адпаведным 

беларускім жэсце пальцы згінаюць, пачынаючы з мезенага. Адзначаюцца і 

адрозненні ў выкананні адмоўных жэстаў. Напрыклад, “пагроза пальцам” mit 

dem Zeigefinger drohen – рука, сагнутая ў локці, звернута далонню да 

гаворачага, указальны палец выцягнуты, астатнія складзены, кісць рукі 

робіць кароткія рухі злева направа. Пры выкананні беларускага жэста далонь 

звернута да гаворачага, кісць рукі рухаецца наперад-назад.  

    Да кінем, якія разыходзяцца ў сэнсах, але супадаюць у выкананні, 

адносіцца, напрыклад, mit Handschlag, які ў нямецкай традыцыі звязаны з 

сітуацыямі прывітання і развітання (begrüßen, sich verabschieden). У той час, 

як у беларускай традыцыі біць\ударыць па руках мае значэнне “заключыць 

дамову\дамовіцца”. 

      Жэст mit den Fingern schnalzen у нямецкай традыцыі – гэты жэст 

выкарыстоўваецца з мэтай прыцягнення ўвагі (напрыклад, нецярплівым 

вучнем настаўніка ў школе, наведвальнікам афіцыянта ў рэстаране), у 

беларускай традыцыі значэнне гэтага жэста як выражэнне радасці, так і 

няўдачы, памылкі. Паднятая рука з выцягнутым уверх указальным пальцам 

den Zeigefinger heben – жэст вучня ў нямецкай школе з мэтай прыцягнуць 

увагу настаўніка. У беларускай традыцыі гэта падкрэсліванне самага 

галоўнага ў размове. 

    Да кінем, якія адсутнічаюць у камунікатыўных паводзінах носьбітаў 

беларускай мовы, адносіцца, напрыклад, жэст “стукаць сагнутымі пальцамі 



па стале” mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte klopfen. Так традыцыйна 

нямецкія студэнты віталі выкладчыкаў ва універсітэтах. Зараз гэты жэст 

пашырае сферу свайго выкарыстання і ўжываецца ў нямецкіх вышэйшых 

школах пасля ўдалага даклада, лекцыі, паведамлення як выкладчыка, так і 

студэнта, а таксама як знак падзякі на заключнай лекцыі выкладчыка. Ці, 

напрыклад, “тупаць нагамі” mit den Füßen trampeln – выражэнне станоўчай 

ацэнкі і “шоргаць нагамі” mit den Füßen scharren – выражэнне адмоўнай 

ацэнкі. 

    У беларускай традыцыі ѐсць падобныя кінемы, аднак зусім з іншым 

значэннем. Параўн. “пастукаць сагнутай рукой па стале”- заклік захоўваць 

цішыню; “тупаць нагамі”- выражэнне пагрозы, абурэння; “падняць палец”- 

падкрэсліць самае галоўнае. Падобныя разыходжанні ў кінемах часам могуць 

прывесці да няправільнага разумення ці тлумачэння камунікатыўных 

паводзін іншафона і стаць прычынай канфлікту культур ці “ культурнага 

шоку”.  

   Як бачым, асаблівае значэнне ў камунікатыўных паводзінах, як і ў 

цэлым у гісторыі камунікатыўных паводзін мае рука. Параўноўваючы далей 

беларускія жэсты з жэстамі еўрапейскімі, адзначым, што беларусы не 

карыстаюцца сінхроннымі рухамі абедзвюх рук. Жэстыкуляцыя 

ажыццяўляецца адной правай рукой, другая рука ці зусім не жэстыкулюе, ці 

жэстыкулюе ў меншай ступені і не паўтарае рухаў правай. Перавага правай 

рукі замацавалася ў свядомасці і мове, г.зн. у культурнай традыцыі; 

напрыклад, у славян правая рука – лепшая, больш важная. Параўн. правы – 

гэта правільны, левы заробак – гэта незаконны заробак, што дрэнна. Правае 

традыцыйна звязвалася з правільным, устойлівым, прамым і асацыіруецца з 

праўдай, у той час як левае з падманам. У цэлым апазіцыя “ правае-левае” – 

адна з важнейшых міфалагічных, моўных, фальклорных і ментальных 

апазіцый для беларусаў. Таму традыцыйна пачынаць любую справу \есці, 

апранацца\ неабходна правай рукой. Пачынаць рухацца, пераступаць праз 

ганак таксама неабходна з правай нагі і г. д. Спецыялісты па зносінах 

звяртаюць увагу на тое, што ў любой культуры жэсты няшчырасці звязаны, 

як правіла, з левай рукой, у той час як правая рука “акультурана”: яна робіць 

тое, што трэба, а левая – тое, што хоча, выяўляючы пры гэтым тайныя 

пачуцці ўладальніка. 

 Такім чынам, у навучанні невербальным зносінам, традыцыям у 

дыялогу культур выяўляюцца як адрозненні, так і падабенства ў 

сацыякультурным успрыманні свету. І невербальныя паводзіны, якія 

характарызуюцца камунікатыўнасцю і нацыянальнай абумоўленасцю, 

павінны ўлічвацца пры міжкультурным навучанні і міжкультурнай 

камунікацыі.    
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