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СЕКЦИЯ 1 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

АСАБЛіВАСЦі НАЦЫЯНАЛЬНЫХ ДЫЯСПАР У ЗША 
Арцёмаў В. І., Інстытут сучасных ведаў імя А. М. Шырокава

Ідэі і лад жыцця пэўных этнічных дыяспар у межах адной дзяржавы уплываюць 
не толькі на праблему самавызначэння іх прадстаўнікоў, але і на адносіны да іх з боку 
прадстаўнікоў іншых дыяспар і галоўнай этнічнай групы краіны. Няўдалае навязванне 
поглядаў і традыцый пагаршае гэтыя адносіны, а ізаляванасць, якая зберагае дыяспару, 
як сацыяльную групу, робіць яе далёкай да штодзённых праблем асяроддзя. Таму для 
кожнай дыяспары неабходна вызначыць узровень асіміляцыі, пры якім яна будзе мірна 
суіснаваць з іншымі і захоўваць свае традыцыі. Гэта асабліва вострае пытанне для краін 
з высокай колькасцю імігрантаў. 

Пад дыяспарай мы разумеем этнічную супольнасць, якая зберагае істотныя рысы 
нацыянальнай самабытнасці свайго народа, садзейнічае развіццю нацыянальнай мовы, 
культуры, самасвядомасці. Ў гэтым даследванні вывучалась гамагеннасць амерыкан-
скай нацыі. Больш за гэта, каб пацвердзіць правільнасць абранага шляху, гэтыя суполкі 
параўноўваліся з прадстаўнікамі з гістарычных радзім.

Аўтарам былі разгледжаны чатыры дыяспары Злучаных Штатаў Амерыкі. Набытыя 
і прадстаўленыя звесткі сістэматызаваны такім чынам, каб спачатку прадставіць агуль-
ныя партрэты разгледжаных суполкаў. Вывучэнне складалася праз аналіз асноўных 
этапаў міграцыі, узаемаадносін з гістарычнай радзімай, поглядаў на традыцыі і мову, 
месца дыяспары ў амерыканскім грамадстве, зносін з іншымі супольнасцямі і пра-
блем міжэтнічных шлюбаў, як пагрозы захавання традыцый дыяспары і асноўнага 
інструмента асіміляцыі. Былі прааналізаваны руская, кітайская, японская і нямецкая 
дыяспары.

На першым этапе было вызначана, што руская дыяспара — адносна стабільны супо-
лак: яго прадстаўнікі пражываюць кампактна, руская культура захоўваецца, бо ствара-
юцца рускамоўныя арганізацыі, будуюцца тэатры музеі і школы, якія выкарыстоўваюць 
у сваёй дзейнасці рускую мову. Гэтыя дадзеныя пацвердзіліся і на практыцы — згод-
на з вынікамі апытання, рускія ў ЗША ў штодзённым жыцці аддаюць перавагу рускай 
мове і звяртаюцца да яе культуры. Аднак, шматлікія крыніцы сведчаць аб высокім 
працэнце міжэтнічных шлюбаў сярод прадстаўнікоў рускай супольнасці ў Злучаных 
Штатах, што, у сваю чаргу, не пацвердзілася адказамі рускіх пры апытанні. Асабліва 
нізкім гэты працэнт выглядае, калі параўноўваць яго з іншымі суполкамі, у прыватнасці  
з немцамі.

Пасля рускай былі разгледжаны тэарэтычныя звесткі пра кітайскую дыяспа-
ру і высвятлілася, што яна не займае першых пазіцый па колькасці прадстаўнікоў 
у ЗША, негледзячы на большасць кітайскай народнасці ў свеце ў параўнанні з 
іншымі. Акрамя гэтага было заўважана, што кітайцы ў Злучаных Штатах імкнуцца 
захоўваць традыцыі і мову гістарычнай Радзімы — адкрываюцца кітайскамоўныя 
школы, праводзяцца фэсты і, што самае галоўнае для захавання традыцый, кітайцы 
ствараюць сем’і з прадстаўнікамі свайго этнасу. Гэта ініцыявана размежаван-
нем такіх суб’ектыўных паняццяў як «сваё» і «чужое» і безумоўна спрыяе развіццю  
дыяспары.

Пагроза заняпаду нацыянальных традыцый у межах прыёмнай культуры існуе і ся-
род японцаў у ЗША. Іх дыяспара складаецца з больш чым 760 тыс. чалавек, але, дзя-
куючы тэндэнцыі да асіміляцыі, гэты суполак, негледзячы на тое, што яго прадстаўнікі 
шануюць звычаі і мову гістарычнай радзімы і імкнуцца да адукаванасці, стаіць перад 
пагрозай заняпаду, калі паток эмігрантаў з Японіі, як крыніца павелічэння колькасці 
прадстаўнікоў дыяспары, паменшыцца. 

Нямецкую дыяспара з’яўляецца самай шматлікай на тэрыторыі ЗША. Але бачна, 
што на працягу ўсей гісторыі ЗША яна, хоць і грала значную і, часам, ключавую ролю, 
была падвержана высокаму ўзроўню асіміляцыі. І гэтыя тэарэтычныя звесткі, пацвер-
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джваюцца вынікамі апытання, якія сведчаць, пра тое, што нават у межах гістарычнай 
Радзімы — у Германіі, існуе вельмі высокі працэнт галоўнага фактара асіміляцыі — 
міжэтнічных шлюбаў. 

У другой частцы дадзенай работы прадстаўлена канцэпцыя распрацаванага 
інтэрнэт-апытання і праблемы яго ўжывання. Згодна з неабходнасцю работы з вялікімі 
масівамі была адана перавага аўтаматычнаму і паўаўтаматычнаму метадам збору і 
прадстаўлення дадзеных. Для гэтага была створана спеціяльная тэхналогія. Дзякую-
чы ёй 3198 запісаў з лог-файла былі прадстаўлены ў графічным відзе — у выглядзе 
дыяграм. Атрыманыя дыяграмы стала магчыма аб’ектыўна параўнаць дзякуючы ме-
таду інжынера інфармацыйна-вычысляльнага цэнтру Інстытута сучасных ведаў імя 
А. М. Шырокава Г. А. Шэйд, чыя ўласная методыка з’яўляецца моцным матэматычным 
інструментам параўнання, які дазволіў вызначыць узровень падабенства і адрозненняў 
разгледжаных супольнасцей. 

У практычнай частцы аб’ектам даследвання былі рускія ў Расіі і ЗША, і немцы ў 
Германіі і ў Злучаных Штатах. Вынікі аналізаў паказваюць наяўнасць тэндэнцый да 
памяншэння колькасці прадстаўнікоў разгледжаных этнічных супольнасцей, нажаль, і 
павелічэння імкнення да бяздзетнасці, змянення рысаў нацыянальнага характару і па-
дыходу да пэўных сігналаў невербальнай камунікацыі і г. д.

Вынікі перакрыжаванага аналізу паказалі наяўнасць латэнтных і відавочных 
працэсаў, якія адбываюцца ў межах і на стыку разгледжаных супольнасцей. Дадзе-
ныя сведчаць пра тое, што рускі суполак больш стабільны ў дачыненні да асіміляцыі, 
у параўнанні з нямецкім, і што самае цікавае, згодна крэтэрыям карыстання мовай і 
працэнту змешаных шлюбаў, — не толькі ў Злучаных Штатах, але і на гістарычнай 
тэрыторыі расялення. Дзякуючы перакрыжаванаму аналізу атрымалася дасканала вы-
вучыць асімілятыўныя працэсы і іх рэзультаты для немцаў і рускіх у ЗША.

РОЛЬ ЖЕСТОВЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АКТАХ КОММУНИКАЦИИ
Бейня М. В., Международный государственный экологический институт 
им. А. Д. Сахарова БГУ

Мимика и жесты как элементы, входящие в состав невербального поведения лично-
сти, представляют собой одну из первых визуальных, знаковых систем, которые чело-
век может усвоить в онтогенезе. Веским доводом в пользу превалирования неязыковой 
коммуникации над языковой служат результаты различных исследований, которые сви-
детельствуют об интернациональном характере основных мимических картин, жестов, 
поз, а также данные о чертах жестикуляции и мимики, выступающие генетическими 
признаками человека. Как пример могут служить врожденные способы человека, при-
званные выражать различные эмоции. Спонтанное невербальное поведение постепен-
но пополняется разнообразными элементами мимики, жестов, поз, интонации. Исполь-
зование данных элементов характеризуется культурным, ситуативным соглашением и 
невозможно без обучения. 

Понятие невербальной коммуникации рассматривалось многими учеными. Так, 
В. П. Морозов считает, что невербальная коммуникация в широком понятии представ-
ляет собой «исключительно сложную многоканальную и многоуровневую систему па-
раллельного воздействия на человека множества различных видов информации». 

Г. Е. Крейдлин отмечает, что неязыковая коммуникация — это совокупность не-
вербальных актов, которые показывают степень интенсивности испытываемых челове-
ком эмоций, а также являются прямым индикатором эмоционального состояния партне-
ра по общению. Автор считает, что невербальная коммуникация позволяет увидеть про-
явления психического мира собеседника или другой личности. 

Кроме того, Г. Е. Крейдлин вводит понятие жестового фразеологизма. Жесто-
вый фразеологизм (ЖФ) в определенной степени эксплицируют взаимосвязь вербаль-
ного и невербального кодов. Слово жест означает «демонстративное выразительное 
движение человеческого тела или некоторого органа, сигнализирующее о чем-либо». 
ЖФ играют в человеческом общении самую разнообразную роль. Они могут повто-
рять, а также дублировать актуальную речевую информацию. Например, жестовые фра-


