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     Адным з набыткаў сучаснай грамадскай свядомасці з’яўляецца тое, 

што нельга ўявіць ні адну цывілізаваную краіну па-за сувяззю са светам, 

з іншымі культурамі. Неабходнасць народаў у культурным 

узаемаразуменні, імкненне спазнаць духоўны свет адзін аднаго вядзе да 

пашырэння духоўных сувязей і кантактаў, якія набываюць сістэматычны 

характар. Ідэі захавання і далейшага развіцця чалавечай цывілізацыі ўсѐ 

больш глыбока звязваюцца з неабходнасцю культурных узаемных 

зносін. “Няма народа, які б спазнаў усе ісціны, няма народа, які б 

дасягнуў дасканаласці ва ўсіх сферах культуры і маралі. Толькі разам 

ствараецца цывілізацыя. Кожны народ з’яўляецца носьбітам не толькі 

нацыянальнай, але і агульначалавечай культуры” [1, 269].Згодна 

дадзеных Дж.Берры і Р.Каліна, якія даследавалі сувязь паміж 

геаграфічнай мабільнасцю і этнічнай талерантнасцю ў канадцаў, 

геаграфічная мабільнасць пазітыўна звязана з агульнай этнічнай 

талерантнасцю незалежна ад нацыянальнасці апытаных, іх 

сацыяэканамічнага статуса і іншых асаблівасцей. Адсюль і выснова, што 

“адкрытае” грамадства, з развітымі знешнімі міграцыямі, больш 

талерантнае, чым тое, у якім людзі маюць абмежаваныя кантакты з 

нешматлікімі культурамі [4, 67].  

     Вядома, што для дыялогу ва ўмовах міжкультурных зносін паміж 

прадстаўнікамі розных лінгвакультур заўсѐды ўласцівы канфлікты паміж 

веданнем і няведаннем, паміж чужым і “іншасным” і агульным. На 

вырашэнне канфліктаў і скіраваны асноўны вектар філасофскіх, 

лінгвістычных і лінгвадыдактычных даследаванняў некалькіх апошніх 

дзесяцігоддзяў. Сучасная геаэканамічная і геакультурная сітуацыя 

ставіць чалавека перад неабходнасцю ўмець суіснаваць у агульнай 



жыццѐвай прасторы. На пачатку трэцяга тысячагоддзя абсалютна 

відавочным з’яўляецца тое, што чалавецтва развіваецца па шляху 

пашырэння ўзаемасувязі і ўзаемазалежнасці розных краін, народаў і 

культур. Гэта выяўляецца ў бурным росце культурных абменаў і прамых 

кантактаў паміж дзяржаўнымі інстытутамі, сацыяльнымі групамі, 

грамадскімі рухамі і асобнымі індывідамі розных краін і культур. 

Пашырэнне ўзаемадзеяння культур і народаў надае асаблівую 

актуальнасць пытанню культурнай самабытнасці і культурных 

адрозненняў. Культурная разнастайнасць сучаснага чалавецтва ўзрастае, 

і народы, якія яго ўтвараюць, знаходзяць усѐ больш сродкаў, каб 

захаваць і развіваць сваю цэласнасць і культурны воблік. Гэтая 

тэндэнцыя да захавання культурнай адметнасці пацвярджае агульную 

заканамернасць, якая заключаецца ў тым, што чалавецтва, становячыся 

ўсѐ больш узаемазвязаным і адзіным, не губляе сваѐй культурнай 

разнастайнасці. У кантэксце гэтых тэндэнцый грамадскага развіцця 

становіцца надзвычай важным умець вызначыць культурныя асаблівасці 

народаў, каб зразумець адзін аднаго і дасягнуць узаемаразумення. 

     Вынікам новых эканамічных адносін стала шырокая даступнасць 

прамых кантактаў з культурамі, якія раней здаваліся загадкавымі і 

дзіўнымі. І сѐння, з’яўляючыся ўдзельнікамі любога віду міжкультурных 

кантактаў, людзі ўзаемадзейнічаюць з прадстаўнікамі іншых культур, 

часам даволі адрозных адна ад адной. Адрозненні ў мовах, нацыянальнай 

кухні, адзенні, нормах паводзін, адносінах да выконваемай працы часам 

робяць гэтыя кантакты складанымі і нават немагчымымі. Але гэта толькі 

прыватная праблема міжкультурных кантактаў. Асноўныя прычыны іх 

няўдач знаходзяцца за межамі відавочных адрозненняў. Яны – у 

адрозненнях у светаадчуванні і светабачанні, гэта значыць, у іншых 

адносінах да свету і да іншых людзей. Галоўнае, што перашкаджае 

паспяховаму рашэнню гэтай праблемы, заключаецца ў тым, што мы 



ўспрымаем іншыя культуры праз прызму сваѐй культуры, таму нашы 

назіранні і высновы абмежаваны яе межамі. З вялікай цяжкасцю мы 

разумеем значэнні слоў, учынкаў, дзеянняў, якія не характэрны для нас 

саміх. Наш этнацэнтрызм не толькі перашкаджае міжкультурнай 

камунікацыі, але яго яшчэ і складана выявіць, таму што гэта бессвядомы 

працэс. Адсюль вынікае і наступная выснова: эфектыўная міжкультурная 

камунікацыя не можа ўзнікнуць сама па сабе, ѐй неабходна 

мэтанакіравана вучыцца. Таму дыялог іншакультур прадугледжвае 

ўзаемадзеянне розных карцін свету, прадстаўленых іншакамунікантамі, 

уключае іх логіку, мысленне, каштоўнасныя сэнсы і не блакіруецца, а 

стымулюецца праз пасрэдніцтва ўзаемаразумення, талерантнасці, 

пазітыўных адносін. У сваю чаргу і паняцце міжкультурнай камунікацыі 

прадугледжвае раўнапраўнае культурнае ўзаемадзеянне прадстаўнікоў 

розных лінгвакультурных агульнасцей з улікам іх самабытнасці і 

своеасаблівасці, і патрабуе ў кожнага, хто ўступае ў камунікацыю 

развіцця наступнах здольнасцей: 

1. уменне выяўляць/бачыць адрозненні; 

2. разуменне адрозненняў паміж эмічным і этычным складам мыслення, 

якое ўяўляе сабой розніцу паміж успрыманнем іншай культуры знутры і 

звонку; 

3. здольнасць прызнаваць лакуны ў ведах, якія непазбежныя для 

свядомасці, выхаванага ў межах адной культуры; 

4. здольнасць да міжкультурнай камунікацыі; 

5. здольнасць мысліць у параўнаўчым аспекце; 

6. здольнасць змяняць самаўспрыманне; 

7. здольнасць разглядаць сваю краіну ў аспекце перасячэння культур; 

8. веды пра іншыя культуры, вывучаныя знутры; 

9. дыягнастычныя навыкі (мастацтва, уменне, майстэрства), неабходныя 

для функцыянавання ў іншых культурах [2, 7]. 



     Як бачым, здольнасць асобы да міжкультурнай камунікацыі 

арыентавана найперш на ўлік адрознага, нацыянальна-спецыфічнага, на 

перавагу адрознага тоеснаму ў кантактуючых культурах, што адпавядае 

сучасным даследаванням у тэорыі моў і культур. Так, у апошні час 

вылучаецца пяць асноўных напрaмкаў узаемазалежнасці, 

узаемапранікнення культур, якія служаць асновай выпрацоўкі 

глабальнага мыслення для значымага/напоўненага сэнсам і 

прадуктыўнага сумеснага жыцця агульнасцей людзей: 

1. развіццѐ тэхналогій; 

2. глабалізацыя эканомікі; 

3. інтэнсіўныя іміграцыйныя працэсы; 

4. мультыкультурнасць; 

5. распад нацыі – дзяржавы [3, 87]. 

     Сукупнасць гэтых напрамкаў развіцця стварае аснову для 

ўсведамлення рашаючай ролі валодання кампетэнцыяй міжкультурных 

зносін ва ўмовах жыцця ва ўзаемазалежным і ва ўзаемазвязаным свеце, 

калі чалавек павінен дэманстраваць цярпімасць да культурных 

адрозненняў і павагу да іншых культур, што з’яўляецца прыкметай 

цывілізаваных зносін на кроснацыянальным узроўні. “Агульная 

практыка, а не агульныя каштоўнасці – вось што вырашае практычныя 

праблемы. Адрозненні ў каштоўнасцях неабходна разумець, а адрозненні 

ў практыцы неабходна здымаць. Менавіта гэтыя два крокі – разуменне і 

вырашэнне праблем – з’яўляюцца перадумовай выжывання чалавецтва ў 

эпоху ўсеагульнай глабалізацыі” [5, 27]. 
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