
Басава Ганна І. 

Вербальная камунікацыя ў міжкультурных зносінах 

У жыцці вельмі важна сустрэць настаўніка,у вачах якога ты хочаш адбыцца. 

Інтэграцыйныя працэсы, што спараджаюцца ўздзеяннем на сучасны   

соцыум працэсаў  глабалізацыі, ахопліваюць усе бакі жыццядзейнасці   

чалавечага грамадства, кардынальна трансфармуюць ідэалы, уяўленні, 

погляды на рэаліі сумеснага суіснавання,  міжкультурнага 

ўзаемадзеяння.Станаўленне глабальнай камунікацыйнай прасторы аказвае  

істотны ўплыў наструктураўтваральныя кампаненты культуры, на ўсе бакі 

жыцця грамадства і асобнага чалавека. Уваходжанне ў свет сучаснай 

іншамоўнай культуры предполагает  змены каштоўнасных арыенціраўасобы, 

адносіны да сацыяльна значных артэфактаў – адукацыі, прафесіі, мовы, 

камунікацыі, традыцый, норм. Акрамя таго,культурныяі прафесійныя 

кантакты, што ўсѐ больш пашыраюцца, актуалізуюць неабходнасць  

грамадства ў канкурэнтназдольным, мабільным, кампетэнтным спецыялісце, 

які свабодна валодае замежнай мовай, што на сѐння становіццане толькі 

абавязковым элементам прафесійнай падрыхтоўкі, але і істотным фактарам  

індывідуальнага самаразвіцця ў зместава сэнсавай прасторы выбранай 

прафесійнай кампетэнцыі. Працэсы глабалізацыі нясуць не толькіаб’емныя 

перавагі, але і адначасова заключаюцьу сабе нябачаную раней небяспеку   

подавления/уціску, нівеліравання нацыянальныхкультур і традыцый, у тым  

лікуў адукацыйнай плоскасці.Таму галоўнай умовай як сацыякультурнай,  

так і адукацыйнай інтэграцыі павінен выступаць прынцып узаемаўзбагачэння 

кантактуючых культур прызахаванні іх самабытнасці і цэласнасці.   

Праблемы ўзаемаадносін моўных і сацыяльных структур цесна 

ўзаемазвязаны з антрапацэнтрычнай парадыгмай у лінгвістыцы, якая вывучае 

мову ў цеснай сувязі з чалавекам, яго свядомасцю, духоўна-практычнай 

дзейнасцю. У межах уласнай культуры фарміруецца ілюзія свайго бачання 

свету, ладу жыцця як адзіна магчымага і, галоўнае, адзіна прымальнага. 

Толькі ў тым выпадку, калі чалавек выходзіць за межы сваѐй культуры, г.зн. 

сутыкнуўшыся з іншым светабачаннем і светаўспрыманнем, ѐн можа 

зразумець спецыфіку сваѐй уласнай грамадскай свядомасці, “убачыць” 

адрозненне ці канфлікт культур (параўн.: “Межы мовы маѐй нацыі азначаюць 

межы майго светабачання” (Вільгельм фон Гумбальт). 

Сучаснаму цывілізаванаму чалавеку ўласціва ўсведамленне 

ўзаемасувязі, цэласнасці свету і неабходнасці ў міжкультурнурным 

супрацоўніцтве народаў.Працэсы глабалізацыі ў свеце праектуюцца на 

сістэму моўнай адукацыі ў плане міжкультурных кантактаў. У прыватнасці 

назіраецца арыентацыя на геапалітычныя мэты ў межах еўрапейскай 

агульнасці (вылучэнне агульных каштоўнасцей, мэт, адукацыйных 

стандартаў, сацыякультурных партрэтаў спецыялістаў і г.д.).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. 

У працэсе зносін камунікацыя адбываецца на вербальным, 

паравербальным і невербальным узроўнях. Правільнае прачытанне 

камунікатыўных знакаў у чужой культуры на гэтых узроўнях дазваляе 

паспяхова наладжваць стасункі з абсалютна рознымі суразмоўцамі. 

Вербальная камунікацыя – узаемадзеянне, пабудаванае з дапамогай слоў: 

вуснае (маўленчае) і пісьмовае (тэкставае). Вербальная камунікацыя 

з’яўляецца асноўным складнікам працы такіх спецыялістаў, як дыпламаты, 

журналісты, юрысты, бізнесмены, менеджары, псіхолагі, рэкламісты і інш. 

Падлічана, што сучасны дзелавы чалавек за дзень вымаўляе больш за 

30 тысяч слоў, ці больш за 3 тысячы слоў у гадзіну[2, с. 28]. 

Вербальная камунікацыя з’яўляецца найбольш даследаванай 

разнавіднасцю чалавечай камунікацыі. Акрамя таго, гэта найбольш 

універсальны спосаб перадачы думкі. На вербальную мову можна 

«перакласці» паведамленне, створанае з дапамогай іншай знакавай сістэмы. 

Напрыклад, сігнал чырвонае святло перакладаецца як «праезд закрыты», 

«спыніцеся»; падняты ўверх палец, прыкрыты далонню другой рукі, як 

«прашу дадатковую хвіліну перапынку» ў спартыўных спаборніцтвах і інш. 

[3, с. 42]. Маўленчы бок камунікацыі мае складаную шмат’ярусную 

структуру і выступае ў шматлікіх стылістычных разнавіднасцях (розныя 

стылі і жанры, размоўная і літаратурная мова, дыялекты і сацыялекты і інш.).  

Паколькі словы маюць больш шырокую семантыку, чым уласна 

абазначэнне прадметаў, вывучэнне замежных моў прадугледжвае засваенне 

міжкультурных неадпаведнасцей у некаторых паняццях, якія не з’яўляюцца 

проста знакамі для абазначэння прадметаў. Нават цалкам перакладаемыя 

лексемы маюць розную культурную і камунікатыўную каштоўнасць 

(напрыклад, хлеб, грошы). У сувязі з 

гэтымканцэптуальнаеўтрыманнеідэнтычных лексем у розных 

мовахможаістотнаадрознівацца. Напрыклад, нямецкая лексема 

«Freund»/«Freundin»,адлюстроўваючы нямецкуюментальнасць, мае свой 

канататыўны змест у параўнанні з беларускай лексемай «сябар»/«сяброўка» і 

рускай «друг»/«подруга», дзе яна выкарыстоўваецца, з аднаго боку, у тых жа 

значэннях, што ў рускай і беларускай мовах (1. Той, хто звязаны з кім-

небудзь сяброўствам; 2. Прыхільнік, абаронца каго-чаго-небудзь; 3. Як 

зварот да блізкага чалавека), але, з другога боку, мае яшчэ і наступныя 

значэнні: 4. Аматар, паляўнічы (бел. аматар) да чаго-небудзь; 5. Каханка, 

палюбоўніца (бел. каханая, каханка); 6. Грамадзянскі муж / жонка. Нямецкае 

«Prospekt» (рус. «проспект», бел. «праспект») уключае такія тлумачэнні, як 

«план», «кароткі змест выдання», «даведачнае выданне», алене мае значэння 

«вуліца». Ці, напрыклад, у паняцці «рука» (рус. і бел.) вылучаюцца больш 

дыферэнцыяльныя прыкметы ў нямецкай мове: «Hand» і «Аrm» (параўн. 

таксама назвы пальцаў рук і ног: «Finger» і «Zehe»). Такая ж сітуацыя 



назіраецца і ў паняццях «суткі» (бел.) – ням. «Tag und Nacht»; «любіць», 

«кахаць» (бел.) – ням. «lieben», «mögen», «lieb haben», «gern haben», «gern 

machen». Нямецкім лексемам «leben», «wohnen» адпавядаебеларуская 

лексема «жыць». 

Адрозненні ў вербальных, або маўленчых, сістэмах камунікацый 

неадкладна выяўляюцца для любога, хто апынуўся ў замежнай культуры. 

Амерыканец, які вандруе ў Брытаніі ці ў Аўстраліі, несумненна зразумее 

суразмоўцу, аднак адрозненні ў вымаўленні, у дачыненні да часу і ў 

значэннях слоў будуць відавочныя. Напрыклад, выраз to table a report or 

motion у ЗША азначае «адкласці дыскусію», у той час як у Англіі гэта 

азначае «зрабіць справу прыярытэтнай». Працэс літаральнага перакладу 

ўскладняецца слэнгавымі выразамі, сімвалічным значэннем, асацыяваным са 

словам, а таксама адсутнасцю некаторых лексем у роднай мове. Напрыклад, 

на Блізкім Усходзе, называючы тую ці іншую катэгорыю прадметаў, 

спажыўцы нярэдка звяртаюцца да назвы вядучай маркі ў гэтай катэгорыі. 

Так, усепральныяпарашкіабазначаюцца іміяк Tide. У  

наскапіравальныяапаратыназываюць«ксеракс»незалежна ад фірмы-

вытворцы, замест, напрыклад, «капіры»[1, с. 132]. 

Пераклад таксама можа ўскладняцца наяўнасцю мноства дыялектаў, як, 

напрыклад, у Індыі, дзе налічваецца больш за 800 моў і дыялектаў, хоць 

кожны з 26 штатаў мае 3 дзяржаўныя мовы – англійскую, хіндзі і 

дамінуючую мову штата. Для дасягнення поўнага пакрыцця рынку многія 

рэкламадаўцы даюць адну і тую ж рэкламную аб’яву адразу ў трох газетах – 

у англамоўнай, на хіндзі і на мясцовай мове[1, с. 133]. Моўныя складанасці 

могуць мець палітычную аснову. Так, напрыклад, многія сталыя карэйцы 

валодаюць японскай мовай, паколькі Японія акупіравала Карэю да і падчас 

Другой сусветнай вайны. Аднак яны адмаўляюцца размаўляць на японскай 

мове, нават калі могуць, бо былі незадаволены акупацыяй. Аналагічна 

французы, незадаволеныя міжнароднай экспансіяй англійскай мовы, нярэдка 

не жадаюць размаўляць па-англійску[4, с. 221]. 

Унутрыадной культуры 

таксамаможнаўбачыцьадрозненніваўжыванніслоў[2, с. 305]. Напрыклад, да 

дзеючага манарха звяртаюцца «Ваша вялікасць». Статусная функцыя 

маўлення адзначаецца і ў звароце да старэйшага па званні ў войску. Розную 

статутнасць можна таксама адзначыць у вітальных формах («прывітанне» і 

«дзень добры»). Выбар слоўных сродкаў спрыяе фарміраванню і разуменню 

пэўных сацыяльных сітуацый. Камплімент жанчыне не заўсѐды сапраўды 

гаворыць пра тое, што яна добра выглядае. Гэты «камунікатыўны ход» 

хутчэй усталѐўвае розныя сацыяльныя статусы камунікантаў. Размовы ў 

жаночай і мужчынскай кампаніі вядуцца з розным наборам дапушчальных 

лексічных адзінак; у змешанай кампаніі таксама не дапускаецца ўжыванне 

грубай або лаянкавай лексікі, хоць апошняе ў наш час справядліва толькі для 

пэўнай узроставай і сацыякультурнай групы.  

Падчас вербальнай камунікацыі варта ўлічваць стандартныя або 

«дапушчальныя» тэмы гутаркі (напрыклад, у арабскай культуры 



стандартнымі тэмамі з’яўляюцца апошнія навіны, здароўе і дабрабыт 

суразмоўцы, яго родных) і забароненыя або закрытыя тэмы (на Блізкім 

Усходзе не прынята закранаць рэлігійныя, інтымныя, асабістыя тэмы; 

забароненымі тэмамі з’яўляюцца ўсе, што супярэчаць у дадзенай культуры 

законам маралі і ўяўленням пра прыстойнасць). Ніводная культура не 

дапускае выкарыстанне забароненай лексікі, інвектываў, абразлівых слоў ці 

выразаў, якія могуць пакрыўдзіць, закрануць пачуцці, абразіць годнасць 

суразмоўцы і ўсіх прыстуных.  

  Навучыць людзей зносінам, навучыць разумець і  размаўляць на іншай 

мове – гэта задача, ускладненаятым, што камунікацыя – не  толькі вербальны 

працэс, эфектыўнасць якога, акрамя ведання мовы, залежыць ад мноства 

іншых фактараў: умоў і культуры зносін, правіл этыкету, невербальных 

сродкаў выражэння, наяўнасці глыбокіх фонавых і культуралагічных ведаў і 

г.д. Камунікацыя, на думку С.Г. Тэр-Мінасавай, кіруе людзьмі, іх жыццѐм, іх 

паводзінамі, іх пазнаннем свету і саміх сябе як часткі гэтага свету. І любая 

спроба асэнсаваць камунікацыю паміж людзьмі, зразумець, што садзейнічае 

ѐй і што перашкаджае, важная і апраўданая, таму што зносіны – гэта модус 

існавання чалавека  [ 5, с. 35]. 
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