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ПРАДМОВА

З носіны	–	гэта	шматпланавы	працэс	усталявання	і	развіцця	кан-
тактаў	паміж	людзьмі,	які	ўключае	ў	сябе	наступныя	складнікі:	

камунікацыя	(абмен	інфармацыяй),	 інтэракцыя	(узаемадзеянне	ка	му-
нікантаў)	і	сацыяльная	перцэпцыя	(успрыманне	і	разуменне	іншага	ча-
лавека).	Адрозніваюць	два	асноўныя	спосабы	зносін:	вербальны	(слоўны)	
і	невербальны	(пазамоўны).	Спецыялісту	ў	галіне	сродкаў	масавай	каму-
нікацыі	неабходна	правільна	ўспрымаць,	разумець	і	тлумачыць	падзеі	
і	факты.	Ён	павінен	улічваць	як	вербальныя,	так	і	невербальныя	сігналы,	
паколькі	мова	жэстаў,	мова	слоў	і	ўнутраны	свет	чалавека	ўзаемазвязаны	
і	ўзаемаабумоўлены.

Вывучэнне	невербальнай	камунікацыі	прадугледжвае	засваенне	набо-
ру	невербальных	кодаў,	знаёмства	з	працэсамі	невербальных	зносін	у	роз-
ных	лінгвакультурах,	выяўленне	патэнцыйных	праблем,	звязаных	з	разы-
хо	джаннямі	вербальных	і	невербальных	сігналаў.	У	межах	вучэб	нага	пла	на,	
распрацаванага	для	студэнтаў	і	слухачоў	Інстытута	журналі	стыкі	БДУ,	
наяўнасць	дысцыпліны	«Невербальная	камунікацыя	ў	жур	на	лістыцы»	тлу-
мачыцца	выcокай	прагматычнай	значнасцю	невербальных	сродкаў	у	прак-	
тычнай	дзейнасці	выпускнікоў	гэтай	вышэйшай	навучальнай	установы.

Актуальнасць	прадстаўленага	выдання	абумоўлена	адноснай	навізной	
праблемы	для	беларускай	навукі,	слабай	яе	вывучанасцю	і	практычна	
поўнай	адсутнасцю	распрацовак	у	 галіне	даследавання	невербальнай	
камунікацыі.	Вялікую	ролю	ў	стварэнні	інавацыйнага	навучальнага	кур-
са	і	вучэбнага	дапаможніка	адыграў	уласны	вопыт	Г.	І.	Басавай,	атрыманы	
ў	розных	універсітэтах	Германіі	падчас	выкладання	лінгвакраіназнаўчых	
дысцыплін	у	мультыкультурным	асяроддзі.	Гэта	дазволіла	распрацаваць	
структуру	новага	курса,	акрэсліць	яго	змест,	канкрэтызаваць	тэматыку	
і	вызначыць	методыку	правядзення	практычных	заняткаў.



Задачы	выдання	наступныя:
		• акумуляваць	існуючыя	падыходы	ў	асэнсаванні	працэсаў	невербаль-

най	камунікацыі	ў	тэарэтычным	плане;
		• сфарміраваць	агульнае	і	сістэматызаванае	ўяўленне	пра	гэтую	сфе-

ру	чалавечага	ўзаемадзеяння;
		• вызначыць	магчымасці	практычнага	прымянення	невербальных	

срод	каў	спецыялістамі	ў	галіне	журналістыкі	і	сувязей	з	грамадскасцю.
Кампазіцыйна	 вучэбны	 дапаможнік	 складаецца	 з	 раздзелаў,	 якія	

акрэ	сліваюць	кола	асноўных	пытанняў	па	тэме,	знаёмяць	з	базавы	мі	па-
няццямі	невербальнай	камунікацыі,	а	таксама	практыкуму,	пера	лі	ку	пры-
кладных	тэм	праектаў,	пытанняў	да	заліку,	бібліяграфічнага	спі	са.	У	вы-
данне	 ўваходзіць	 электронны	 дадатак	 «Дыдактычны	 інстру	ментарый	
па	дысцыпліне	“Невербальная	камунікацыя	ў	жур	налі	стыцы”»,	у	якім	
змешчаны	тэкставы,	аўдыяльны	і	аўдыявізуальны	матэрыял.	Структура	
электроннага	дадатку:	матэрыялы	для	практычных	заняткаў,	матэрыялы	
для	паглыбленага	вывучэння,	праекты	студэнтаў.	Цытаты	з	іншамоўных	
крыніц	у	кнізе	прыведзены	ў	перакладзе	на	беларускую	мову.	

Вучэбны	дапаможнік	будзе	карысны	студэнтам	і	слухачам,	што	наву-
чаюцца	найперш	у	галіне	журналістыкі	і	сувязей	з	грамадскасцю.
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ГЛ А ВА 1 УВОДЗІНЫ Ў НЕВЕРБАЛЬНУЮ 
КАМУНІКАЦЫЮ

Н евербальная	камунікацыя	–	гэта	абмен	невербальнымі	(па	за-
моў	ны	мі)	па	ве	дам	леннямі	паміж	людзьмі,	а	таксама	іх	 ін	тэр-

прэ	та	цыя.	 Невербальныя	 паведамлен	ні	 здоль	ны	перадаваць	 значную	
ін	фармацыю.	Найперш	гэта	 інфармацыя	пра	асобу	камунікатара,	яго	
тэм	пе	ра	мент,	эмацыянальны	стан	у	момант	ка	му	ні	кацыі,	яго	асобасныя	
якасці,	камунікатыўную	кампетэнтнасць,	сацыяльны	статус.

Асноўныя этапы развіцця невербальнай камунікацыі як навуковай дыс-
цыпліны. Невербальная	камунікацыя	з’яўляецца	самай	старажытнай	фор-
май	зносін	людзей,	якая	развілася	значна	раней,	чым	мова.	Першыя	яе	
да	следаванні	адносяцца	да	эпохі	Антычнасці.	Яны	мелі	прак	тыч	ны	ха-
рактар	і	былі	непасрэдна	звязаны	з	прамоўніцкім	мастацтвам	і	рыторы-
кай.	Уменне	ўтрымліваць	увагу	аўдыторыі,	уплываць	на	яе	настрой	і	думкі	
высока	цанілася	ў	Старажытнай	Грэцыі	і	Старажытным	Ры	ме.	Перыкл,	
Клеон,	Дэмасфен,	Цыцэрон	і	многія	іншыя	прамоўцы	сла	віліся	сваім	
прамоўніцкім	майстэрствам.	Цыцэрон	лічыў,	што	ўсе	пачуцці	аратара	па-
вінны	быць	«выяўлены,	выпалены	на	яго	твары».	У	I	ст.	да	н.	э.	тэарэтык	
прамоўніцкага	мастацтва	Квінціліян	распрацаваў	тэорыю	жэстаў,	мімікі,	
паставы,	а	таксама	правілы	руху	плячэй,	рук	і	галавы,	пастаноўкі	дыхан-
ня	і	голасу	прамоўцы.	Разам	з	агульнай	кампазіцыяй,	прыёмамі	аргумен-
та	цыі,	лагічнасцю	разважанняў	вялікае	значэнне	надавалася	мелодыцы	
маўлення,	інтанацыі,	а	таксама	жэстам	і	міміцы.	Калі	аднаго	з	самых	вя-
домых	аратараў	Антычнасці	Дэмасфена	запыталі:	«Што	для	аратара	самае	
важ	нае?»,	ён	адказаў:	«Жэсты,	жэсты,	жэсты!».	У	часы	Дэмасфена	пра	моў-	
ніцкае	мастацтва	Старажытнай	Грэ	цыі	дасягнула	найбольшага	росквіту.

Узнікненне	хрысціянства	паслужыла	стварэнню	хрысціянскай	ры	то-
рыкі.	Асноўная	ўвага	ў	тыя	часы	надавалася	ідэйнаму	зместу	і	кам	пазіцыі	
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пропаведзі,	жэстыкуляцыя	была	вельмі	стрыманай	і	су	ад	но	сілася	з	па-
вольным	тэмпам	маўлення.

Эпоха	Адраджэння,	калі	назіралася	цікавасць	да	ўсяго	антычнага,	–
гэта	яшчэ	адзін	этап	станаўлення	прамоўніцкага	майстэрства.	У	спецы-
яльнай	літаратуры,	прысвечанай	рыторыцы	гэтага	перыяду,	адзначаецца,	
што	галоўнай	тэндэнцыяй	у	развіцці	еўрапейскіх	нацыянальных	рыто-
рык,	асабліва	ў	Францыі,	стала	імкненне	да	стылістычнай	вытанчанасці.

Асобна	ад	сачыненняў	па	рыторыцы	з	XVI	і	да	пачатку	XIX	ст.	у	Італіі	
і	Францыі	выдаюцца	працы,	у	якіх	звяртаецца	ўвага	на	біялагічную	пры-
роду	 і	псіхалагічны	 характар	 мімікі	 і	жэстаў,	 вывучаецца	 выраз	твару	
чалавека	пры	розных	эмацыянальных	станах,	робяцца	спробы	выявіць	
падабенства	паміж	мімікай	чалавека	і	жывёл.

У	другой	палове	XIX	–	пачатку	XX	ст.	публікуюцца	фундаментальныя	
навуковыя	працы,	якія	працягваюць	развіваць	гэты	кірунак.	У	даследа-
ваннях	мімікі	і	жэстаў,	здзейсненых	французамі	Г.	Дзюшэнам	і	Э.	Кюе,	
а	 таксама	 англічанінам	 Ч.	 Дарвінам,	 вельмі	 падрабязна	 аналізуюцца	
анатамічныя	і	фізіялагічныя	асаблівасці	мімікі,	рухаў	цела	і	рук	чалаве-
ка,	характэрных	для	выражэння	розных	пачуццяў,	таксама	вывучаюцца	
агульныя	рысы	праяўлення	эмоцый	у	людзей	і	жывёл.	У	сваім	навуко-
вым	сачыненні,	якое	было	апублікавана	ў	1862	г.,	Г.	Дзюшэн	выкарыстаў	
найноўшыя	ме	тады	даследавання	–	з	дапамогай	электродаў,	размеш-
чаных	на	розных	участках	твару,	вучоны	вызначыў	групы	мышцаў,	якія	
ўтвараюць	тую	ці	іншую	эмоцыю.	Праз	дзесяць	гадоў,	у	1872	г.,	з’явіла-
ся	знакамітая	праца	Ч.	Дарвіна	«Выражэнне	эмоцый	у	чалавека	і	жы-
вёл».	У	1902	г.	Э.	Кюе	публікуе	фундаментальны	трактат	«Міміка».	Аба-
пі	ра	ючы	ся	на	ўласныя	назіранні	і	даследаванні	сваіх	папярэднікаў,	ён	
дэталё	ва	апіс	вае	ролю	кожнай	мышцы	галавы,	твару,	рук	і	ўсяго	цела	пры	
пера	дачы	не	толькі	агульных	значэнняў,	але	і	найтанчэйшых	сэнсавых	
адцен	няў	у	выражэнні	эмоцый	і	мадальнасці.	Такім	чынам,	да	пачатку	
XX	ст.	пы	танні	невербальных	зносін	вывучаліся	па	двух	кірунках,	якія	
ўмоўна	можна	назваць	рытарычным	і	псіхалагічным.

Сапраўдны	бум	у	даследаванні	невербальнай	камунікацыі	пачына	ецца	
ў	ЗША	пасля	Другой	сусветнай	вайны,	калі	былі	акрэслены	і	пад	ра	бяз-
на	даследаваны	ін	фар	мацыйныя	функцыі	цела,	якія	знайшлі	пры	мянен-
не	ў	псіхіятрыі,	псі	хааналізе	і	антрапалогіі.	Пры	гэтым	у	іх	вы	ву	чэнні	
найперш	перава	жа	лі	класіфікацыйна-дэскрыптыўныя	падыходы,	скі-
раваныя	на	складанне	найбольш	поўнага	кадыфікаванага	апісання	«ця-
лесных	знакаў»	і	ства	рэнне	вер	бальнага	слоўніка	невербальнай	мовы.	
Аме	ры	канскі	антраполаг	Р.	Бердвістэл	становіцца	пачынальнікам	нова-
га	напрамку	ў	навуцы.	У	1952	г.	апублікавана	яго	манаграфія	«Уводзіны	
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ў	кіне	сіку»,	дзе	ўпер	шыню	была	апісана	навука	кінесіка,	якая	вывучае	жэ-
сты,	мі	міку,	паставы	і	рухі	цела	чалавека.

Вывучаючы	мову,	культуру	і	жэставыя	паводзіны	аднаго	з	плямёнаў	
ка	над	скіх	індзейцаў,	Р.	Бердвістэл	распрацаваў	уласную	сістэму	натацыі	
мо	вы	жэстаў,	якая	дазволіла	яму	падрабязна	фіксаваць	усе	змены	ў	не	вер-
баль	ных	паводзінах	абарыгенаў.	Аналізу	ючы	жэсты,	Р.	Берд	вістэл	пра	во-
дзіў	аналогіі	з	вербальнай	мовай	чалавека.	Згодна	з	яго	меркаваннем,	па-
добна	таму	як	у	маўленні	фанемы	з’яў	ляюцца	самымі	дробнымі	адзінкамі,	
якія	здоль	ны	паказваць	на	ад	роз	нен	ні	значэнняў,	у	мове	жэстаў	выдзя-
ляюцца	кіны –	элементарныя	жэ	ста	выя	адзінкі,	з	якіх	складваюцца	«сло-
вы»,	«сказы»	і	«тэксты»	мовы	це	ла.	Пазней,	працуючы	ў	Філадэльфіі	(штат	
Пенсільванія,	ЗША),	вучоны	ства	рыў	унікальны	каталог	найпрасцей-
шых	чалавечых	рухаў	–	элементар	ных	жэстаў,	на	аснове	якіх	фарміруюц-
ца	больш	складаныя	невербальныя	адзінкі.

Важна	адзначыць,	што	Р.	Бердвістэл	падкрэсліваў	цесную	ўзаемасу-
вязь	жэстаў	з	сэнсам	выказвання,	мелодыкай,	паўзамі	і	тэм	пам	маўлення.	
Ключавой	высновай	даследавання	Р.	Бердвістэла	ў	галіне	мовы	і	кінесікі	
з’яўляецца	тэзіс	пра	тое,	што	з	дапамогай	маўлення,	моўных	сродкаў	ча-
лавек	перадае	толькі	каля	30	%	інфармацыі.	Астатнія	70	%	зместу	выра-
жаюцца	праз	міміку,	жэсты,	рухі	цела	і	паставу.

Яшчэ	адным	новым	кірункам	вывучэння	невербальных	паводзін,	які	
ўзнік	у	ЗША	у	50-я	гг.	XX	ст.	амаль	адначасова	з	кінесікай,	з’яўляецца	
праксеміка	–	навука	пра	размяшчэнне	суразмоўцаў	у	прасторы	і	пра	ад-
легласць	паміж	імі	ў	час	размовы.	Гэтая	галіна	ведаў	з’явілася	дзякуючы	
актуалізацыі	ў	той	час	міжкультурных	зносін.

У	1946	г.	урад	ЗША	прыняў	«Акт	аб	службе	за	мяжой»	і	стварыў	Ін-
стытут	службы	за	мяжой,	які	ўзначаліў	антраполаг	Э.	Хол.	Арганізоўва-
ючы	працу	ў	гэтай	установе,	Э.	Хол	запрасіў	людзей	розных	нацыяналь-
насцей,	што	дало	яму	магчымасць	на	практыцы	вывучаць	асаблівасці	
міжкультурных	зносін.	Так,	было	заўважана	не	толькі	тое,	што	кожны	ча-
лавек	мае	асабістую	прастору,	парушэнне	якой	выклікае	дыскамфорт,	але	
і	тое,	што	існуюць	таксама	нацыянальныя	адрозненні	адносна	адлегласці	
паміж	камунікантамі	падчас	размовы.	Праца	ў	гэтым	інстытуце	дазволіла	
Э.	Холу	і	яго	камандзе	сабраць	багаты	даследчы	матэрыял.	У	1954	г.	быў	
надрукаваны	артыкул	Д.	Трагера	і	Э.	Хола	«Культура	і	ка	мунікацыя».	Да-
дзеная	публікацыя,	а	таксама	наступныя	працы	Э.	Хола	якраз	і	паклалі	
пачатак	новаму	кірунку	ў	межах	вывучэння	невербальнай	камунікацыі	–	
праксеміцы.	Таксама	лічыцца,	што	гэтыя	даследа	ван	ні	пасадзейнічалі	
зараджэнню	міжкультурнай	камунікацыі	як	акадэмічнай	дысцыпліны.

Найбольш	інтэнсіўна	невербальная	семіётыка	развівалася	ў	60–70-я	гг.	
XX	ст.,	калі	сфарміраваліся	метады	яе	вывучэння	і	былі	атрыманы	грун-
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тоўныя	вынікі	даследаванняў	невербальнай	камунікацыі.	Асаблівай	увагі	
ў	сувязі	з	гэтым	заслугоўваюць	працы	замежных	даследчыкаў	П.	Экма-
на,	А.	Мерабіяна,	А.	Кендана.	Сярод	апошніх	можна	адзна	чыць	пра-
цы	Ф.	Паятаса,	які	прааналізаваў	культурныя	асаблівасці	выкары	стан-
ня	жэстаў	і	іх	адлюстраванне	ў	лінгвістычных	тэкстах.	З’яві	лася	вялі	кая	
колькасць	даследаванняў,	прысвечаных	асобным	аспектам	невер	баль	ных	
паводзін,	такім	як	залежнасць	экспрэсіўнасці	чалавека	ад	полу	(Э.	Хол)	
і	расы	(К.	Джонсан),	а	таксама	папулярных	прац	прыкладнога	харак-
тару,	 у	 якіх	 прапануюцца	 аўтарскія	 варыянты	 кадыфікацыі	 жэставай	
сістэмы	з	мэтай	даць	чытачу	эфектыўныя	інструменты	разумення	па-
водзін	тых,	хто	побач	(А.	Піз).	У	працах	амерыканскага	даследчыка	П.	Эк-
мана	яскрава	выяўляецца	адна	з	актуальных	тэндэнцый	у	даследа	ван-
ні	невербальнай	камунікацыі:	майстэрства	распазнаваць	падман	праз	
невербальныя	знакі,	вызначаць,	хлусіць	чалавек	ці	гаворыць	праўду,	–	
так	званая	«невербаліка	ілжы».

У	расійскай	навуцы	сістэматычнае	даследаванне	невербальнай	ка-
мунікацыі	пачалося	ў	другой	палове	1980-х	гг.:	першая	праца,	спецыяль-
на	прысвечаная	невербальнай	камунікацыі,	выйшла	ў	1986	г.	[Лабунская,	
1986].	Фармальную	семантыку	невербальных	паводзін	вывучае	расій-
скі	даследчык	невербальнай	семіётыкі	Р.	Я.	Крэйдлін.	Сёння	расійскія	
даследаванні	невербальнай	камунікацыі	развіваюцца	найперш	у	кірун-
ку	псіхалогіі	і	лінгвістыкі	(А.	Г.	Асмолаў,	В.	А.	Лабунская,	А.	А.	Бодалеў,	
М.	С.	Андрыянаў,	А.	Я.	Бадзецкі	і	інш.).	У	беларускай	навуцы	невербаль-
ная	камунікацыя	практычна	не	вывучана,	за	выключэннем	паасоб	ных	
артыкулаў	і	раздзелаў	у	даследаваннях,	прысвечаных	пытанням	ка	му-
нікацыі,	сацыялогіі,	псіхалогіі.	Такім	чынам,	канец	XX	і	пачатак	XXI	ст.	–	
гэта	новы	этап	у	вывучэнні	невербальных	зно	сін.	Колькасць	публікацый	
на	гэтую	тэму	ўзрастае,	невербальная	каму	ні	ка	цыя	вывучаецца	ў	кантэк-
сце	розных	аспектаў	прафесійнай	дзейнасці	чалавека.

Сутнасць і змест невербальнай камунікацыі. Эфектыўнасць	 любых	
камунікатыўных	кантактаў	вызначаецца	не	толькі	тым,	наколькі	зразу-
мелыя	суразмоўцу	словы	і	іншыя	элементы	вербальнай	камунікацыі,	але	
і	ўменнем	правільна	інтэрпрэтаваць	візуальную	інфармацыю.	Рухі	цела,	
міміка,	позірк,	дыстанцыя,	тэмп	і	тэмбр	маўлення,	позы,	адзенне,	пры-
чоска,	прадметы,	што	нас	акружаюць,	–	кожны	з	гэтых	элементаў	пе-
радае	пэўны	від	невербальных	паведамленняў.	Той,	хто	хоча	правільна	
зразу	мець	сваіх	партнёраў	па	камунікацыі,	павінен	ведаць	разнастайныя	
срод	кі	выражэння	і	ўмець	іх	карэктна	і	адэкватна	інтэрпрэтаваць.

Невербальныя	паведамленні	заўсёды	сітуатыўныя,	па	іх	можна	зра-	
зумець	стан	удзельнікаў	камунікацыі,	але	нельга	атрымаць	зве	сткі	пра	ад-
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сутныя	прадметы	ці	даведацца	пра	з’явы,	якія	адбыліся	ў	іншым	месцы,	–	
абмен	такой	інфармацыяй	забяспечваецца	вербальнай	ка	му	нікацыяй.	
Невербальныя	сродкі	з’яўляюцца	сінтэтычнымі	і,	як	праві	ла,	не	раз	мя-
жоўваюцца	на	асобныя	складнікі.	Вербальныя	ж	элементы	(сло	вы,	ска-
зы,	фразы)	дакладна	аддзяляюцца	адзін	ад	аднаго.	Невер	бальныя	па	ве-
дамленні	звычайна	спантанныя	і	нечаканыя.	Нават	калі	людзі	хочуць	
пры	хаваць	свае	намеры	праз	вербальныя	сродкі,	невербальныя	паводзі-
ны,	якія	амаль	немагчыма	кантраляваць,	могуць	пера	шкодзіць	гэтаму.	Не-
вербальная	мова	звычайна	асвойваецца	чалаве	кам	у	натуральных	умовах	
праз	назіранні,	капіраванне	(сям’я,	сацыяльныя	інстытуты).

У	аснове	невербальных	зносін	ляжаць	дзве	крыніцы	–	біялагічная 
(пры	роджаная)	і	сацыяльная	(набытая	ў	працэсе	сацыяльнага	вопыту).	
Так,	міміка	пры	выражэнні	эмоцый	у	людзей	і	прыматаў,	некаторыя	жэсты,	
рухі	цела	з’яўляюцца	прыроджанымі	і	служаць	сігналамі	для	атрымання	
зваротнай	рэакцыі.	На	біялагічнае	паходжанне	невербальнай	ка	мунікацыі	
ўказваюць,	напрыклад,	збялелы	твар,	скрыўленыя	вусны,	частае	марганне	
і	інш.	Сацыяльная	абумоўленасць	камунікацыі	ўлас	ці	ва	не	толькі	чалаве-
ку,	але	і	жывёльнаму	свету.	Так,	напрыклад,	праз	сацыяльнае	навучанне	
жывёлы	атрымліваюць	жыццёва	важную	інфармацыю:	чым	харчавацца,	
як	здабываць	ежу,	дзе	шукаць	прыстанак,	чаго	чакаць	ад	прадстаўнікоў	
іншых	відаў	і	г.	д.	Але	калі	яны	вучацца	гэтаму	праз	імітацыю,	то	чалавек	
набывае	неабходныя	навыкі	ў	працэсе	інкультурацыі	і	сацыялізацыі.	Не-
каторыя	нормы	невербальнай	ка	мунікацыі	выкарыстоўваюцца	ў	агуль-
нанацыянальным	маштабе	(у	Еўро	пе	вітаюцца	паціскаючы	руку,	у	Індыі	
складваюць	абедзве	рукі	перад	грудзямі	і	крыху	нахіляюцца	наперад),	
іншыя	маюць	вузкапрафесійнае	прымяненне	(напрыклад,	сігналы,	якімі	
абменьваюцца	будаўнікі,	вадалазы	ці	грузчыкі).

Па	прыкмеце	наўмыснасці	невербальных	зносін	вылучаюць	тры	тыпы	
невербальных	сродкаў:

1)	знакі	паводзін,	абумоўленыя	фізіялагічнымі	рэакцыямі:	чырвань,	
збялеласць,	выдзяленне	поту,	дрыжыкі	ад	холаду,	хвалявання	ці	страху;

2)	ненаўмысныя	знакі,	ужыванне	якіх	звязана	са	звычкамі	чалавека:	
пачэсванне	носа,	качанне	нагой,	пакусванне	вуснаў;

3)	уласна	камунікатыўныя	знакі:	сігналы,	якія	перадаюць	інфарма-
цыю	пра	аб’ект,	падзею	ці	стан.

Невербальная	камунікацыя	ўяўляе	сабой	шматмерны	аналагавы	пра-	
цэс,	які	працякае	пераважна	неўсвядомлена.	Параўнальны	аналіз	усвя-
дом	ле	на	га	 і	 неўсвядомленага	 ў	 невербальных	 паводзінах	 адпраўніка	
і	 атры	маль	ні	ка	 інфармацыі	 паказвае,	 што	 ўсвядомленае	 ўспрыманне	
не	верб	альных	срод	каў	характэрна	ў	большай	ступені	для	таго,	хто	слу-
хае,	паколькі	перад	ім	ста	іць	складаная	задача	правільнай	інтэрпрэтацыі	



10

перадаваемай	інфарма	цыі.	Адпраўнік	інфармацыі,	наадварот,	у	большасці	
выпадкаў	не	 ўсведам	ляе	 сваіх	 невербальных	паводзін.	Невербальныя	
паведамленні	здольны	перадаваць	шырокі	спектр	інфармацыі.	Перш	за	
ўсё	гэта	інфарма	цыя	пра	асобу	камунікатара.	Мы	можам	даведацца	пра	
яго	тэмперамент,	эма	цыянальны	стан	у	момант	камунікацыі,	высветліць	
яго	асобасныя	ўла	сці	ва	сці	і	якасці,	камунікатыўную	кампетэнтнасць,	са-
цыяльны	статус,	атры	маць	уяўленне	пра	яго	самаацэнку.	Праз	невербаль-
ныя	сродкі	мы	да	знаёмся	пра	стаўленне	камунікантаў	адзін	да	аднаго,	іх	
блізкасць	або	аддаленасць,	тып	іх	стасункаў	(дамінаванне	–	залежнасць,	
прыхіль	насць	–	непрыязнасць),	а	таксама	пра	дынаміку	іх	узаемаадносін.	
І	нарэшце,	гэ	та	інфармацыя	аб	адносінах	удзельнікаў	ка	мунікацыі	да	са-
мой	сітуацыі:	наколькі	яны	камфортна	адчуваюць	сябе,	падабаецца	ім	
камунікаваць	ці	не.

Звярніце ўвагу!
Інтэрпрэтуючы паводзіны людзей, мы вельмі часта дапускаем ты

повую памылку – імкнёмся выдзеліць адзін сігнал (жэст, позу, мі міч ны 
выраз і г. д.) і разглядаць яго ізалявана ад іншых невербальных зна каў 
і абставін. Напрыклад, жэст «дакрананне да вуха» стэрэатыпна ўспры
маецца як падман, а перакрыжаваныя ногі – як нежаданне раз маўляць. 
Аднак кожны невербальны знак мае некалькі значэнняў. Таму вар
та памятаць пра ўніверсальны Закон трох «К» (комплекс, кантэкст, 
кангруэнтнасць).

Комплекс. Правільная інтэрпрэтацыя невербальных сігналаў маг
чымая толькі ў тым выпадку, калі вы аналізуеце ўсю сукупнасць вер
бальных, паравербальных і невербальных сігналаў у кожнай канкрэт
най сітуацыі.

Кантэкст. Усебаковая інфармацыя пра тое, што было да каму
ні катыўнай сітуацыі, агульныя звесткі пра вашага суразмоўцу (ім плі
цытная інфармацыя), а таксама тое, што адбываецца ў момант зносін 
(экспліцытная інфармацыя), павышаюць дакладнасць зробленых высноў 
наконт значэння атрыманых невербальных сігналаў.

Кангруэнтнасць. Элементы вербальнай, паравербальнай і невер
бальнай камунікацыі павінны карэляваць і гарманіраваць паміж сабой, 
інакш парушаецца цэльнасць трансліруемага паведамлення, што свед
чыць пра няшчырасць вашага суразмоўцы.

У	залежнасці	ад	камунікатыўнай	сітуацыі	і	культурнага	кантэксту	вер-
бальныя	або	невербальныя	элементы	могуць	дапаўняць,	замяшчаць	адзін	
аднаго	або пярэчыць	адзін	аднаму.	Таксама	невербальныя	дзеянні	рэгулю
юць	вербальныя	зносіны.
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Галоўная	мэта	невербальных	зносін,	якая	звязвае	пералічаныя	функ	-	
цыі	ў	адзінае	цэлае,	–	гэта	дасягненне	міжасобаснай сінхроннасці.	Кож-
ная	 дэталь	 чалавечых	 паводзін	 уключана	 ў	 адзіны	 рытмічны	 працэс,	
і	паводзіны	індывідаў	рэгулююцца	складанай	іерархіяй	рытмаў	зно	сін.	
Міжасобасная	сінхроннасць	азначае	ўзгодненасць	па	між	двума	ўдзель-
нікамі	камунікацыі	на	вербальным	і	невербальным	узроў	нях.	Вы	яўлена,	
што	дасягаецца	яна	ў	тым	выпадку,	калі	невербальныя	зносіны	з	абодвух	
бакоў	скіраваны	на	пэўную	шырыню	ахопу	тэм,	унікальнасць	стасун-
каў,	прадуктыўнасць,	уступку,	спантаннасць	і	калі	мае	месца	адкрыты	
і	спакойны	абмен	думкамі.	Міжасобасная	няўзгодненасць	узнікае	тады,	
калі	невербальныя	зносіны	паміж	двума	камунікантамі	становяцца	скла-
данымі,	стылізаванымі,	з’яўляюцца	рыгіднасць,	скаванасць,	нязручнасць,	
нерашучасць,	фармальнасць	і	небяспека	адкрытага	асуджэння	ці	абра-
зы/знявагі.	Міжасобасная	сінхроннасць	адлюстроўвае	пэўную	сімпатыю,	
што	ўзнікае	ў	час	камунікацыі,	узаемаўвагу,	паразуменне,	а	міжасобас	ная	
няўзгодненасць	–	адмаўленне	і	антыпатыю.

На	невербальную	мову	ўплываюць	наступныя	фактары:
•		нацыянальная	прыналежнасць	(адны	і	тыя	ж	жэсты	могуць	па-роз-

наму	тлумачыцца	ў	розных	народаў);
•		стан	здароўя	(у	чалавека	ў	хваравітым	стане	мяняюцца	позірк,	го-

лас,	жэсты);
•		прафесія	(слабы	поціск	рукі	не	заўсёды	паказчык	слабасці:	магчы-

ма,	прафесія	патрабуе	берагчы	пальцы);
•		узровень	культуры,	выхаванасці,	які	ўплывае	на	склад	жэстаў;
•		статус	чалавека	(чым	вышэй	чалавек	знаходзіцца	на	 іерархічнай	

лесвіцы,	тым	больш	стрыманыя	і	вытанчаныя	яго	жэсты,	паколькі	ас-
ноўная	ўвага	надаецца	словам);

•		прыналежнасць	да	групы	(групавыя	традыцыі,	нормы,	правілы	мо-
гуць	істотна	мадыфікаваць	пантаміміку	прадстаўніка	групы);

•		акцёрскія	здольнасці	(многія	ўмеюць	гуляць	не	толькі	са	словамі,	
але	і	з	невербальнымі	знакамі);

•		узрост	(з	узростам	хуткасць	рухаў	можа	зніжацца);
•		спалучэнне	невербальных	знакаў	(звычайна	стан	чалавека	перада-

ецца	не	адным,	а	некалькімі	элементамі	невербалікі);
•		магчымасць	праявіць	і	ўспрыняць	невербальныя	сігналы	(фізіч	ная	

перашкода	паміж	партнёрамі	ўскладняе	цэласнасць	узаемадзеяння).
Улічваць	асаблівасці	невербальных	паводзін	суразмоўцы	вельмі	важ-

на	і	неабходна,	паколькі	большую	частку	інфармацыі	чалавек	успры-
мае	менавіта	па	зрокавым	(візуальным)	канале.	Спантаннасць,	неўсвя-
домленасць	і,	адпаведна,	шчырасць	невербальных	знакаў	дазваляюць	
зразумець	са	праўд	ныя	пачуцці	і	думкі	чалавека.	Акрамя	таго,	увага	да	
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хады,	выразу	тва	ру	асобы,	позірку,	манеры	трымацца,	стылю	адзення	і	ін-
шага	абумоў	лі	вае	ўспрыманне	чалавека,	паколькі	гэтыя	элементы	ў	пер-
шую	чаргу	ацэньваюцца	падчас	камунікацыі.	Значэнне	невербальных	сіг-
налаў	у	зносінах	па	цвярджаецца	эксперыментальнымі	даследаваннямі,	
якія	свед	чаць,	што	ў	камунікатыўным	акце	словы	раскрываюць	толькі	
7	%	сэнсу,	38	%	значэння	нясуць	гукі	і	інтанацыя	і	55	%	–	позы	і	жэсты	
[Андрианов,	2007]	(рыс.	1).

Рыс. 1.	Структура	камунікатыўнага	акта

Матывацыйная аснова	невербальных	сродкаў	камунікацыі	складаец-
ца	з	трох	відаў	знакаў:

		• паводзінавых,	абумоўленых	фізіялагічнымі	рэакцыямі	чалавека	на	
той	ці	іншы	стымул	(напрыклад,	потавыдзяленне	ад	хвалявання,	дры	жыкі	
ад	холаду	ці	страху	і	г.	д.);

•		ненаўмысных,	ужыванне	якіх	абумоўлена	звычкамі	чалавека	(на-
прыклад,	церці	пераноссе,	тузаць	сябе	за	вуха	без	неабходнасці	(сама-
адаптары));

•		уласна	камунікатыўных	–	сігналаў,	якія	перадаюць	інфармацыю	пра	
аб’ект,	падзею	ці	стан	[Морозов,	1998].

Вывучэнне	сістэм	невербальнай	камунікацыі	(рыс.	2)	дапамагае	лепш	
зразумець	спосабы,	праз	якія	выяўляецца	міжасобасны	і	міжкультурны	
сэнс	зносін.	Важна	і	тое,	што	такая	камунікацыя	ажыццяўляецца	з	да-
памогай	усіх	орга	наў	пачуццяў:	зроку,	слыху,	дотыку,	смаку,	нюху,	кожны	
з	якіх	адпавядае	асобнаму	каналу	камунікацыі.	Так,	зрок	утварае	аптыч-
ны	канал	(навука,	што	даследуе	яго,	–	акулесіка),	які	забяспечвае	доступ	
да	інфармацыі	пра	міміку	і	рухі	цела	(кінесіка)	і	дазваляе	ацаніць	позу	
і	прасторавую	арыентацыю	камунікацыі	(праксеміка).	На	аснове	доты-
ку	працуе	так	тыльны	канал	(такесіка),	на	аснове	нюху	–	альфактарны	
(альфакцыя).	На	аснове	слыху	ўзнікаюць	акустычны	канал	невербальнай
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Рыс. 2.	Сістэмы	невербальнай	камунікацыі

камунікацыі	(аўскуль тацыя)	і	гукавыя	коды,	па	якіх	паступае	паравер-
бальная	ін	фар	мацыя	(па ра лінгвістыка).	Да	невербальнай	камунікацыі	
таксама	адносяць	стаўленне	да	часу	і	яго	выкарыстанне	(хранеміка),	раз-
мяшчэнне	аб’ектаў	у	прасторы	(сістэмалогія),	ежа	і	напоі	(гастыка).	Усе	
элементы	невербальнай	камунікацыі	цесна	звязаны	паміж	сабой,	яны	мо-
гуць	узаемадзейнічаць,	дапаўняць	ці	выключаць	адзін	аднаго.

Такім	 чынам,	 невербальныя	 зносіны	 адыгрываюць	 важную	 ролю	
ў	працэсе	камунікацыі,	часта	перадаючы	суразмоўцу	больш	інфармацыі,	
чым	тая,	што	транслюецца	вербальным	спосабам,	паколькі	невербаль-
ная	ін	фармацыя	здольна	ў	значна	большай	ступені,	чым	вербальны	кан-
тэнт,	уздзейнічаць	на	свядомасць	і	ўспрыманне	аўдыторыі.	Вывучэнне	
эле	ментаў	невербальнай	камунікацыі	дапамагае	лепш	зразумець	споса-
бы,	з	дапамогай	якіх	выражаецца	міжкультурны	і	міжасобасны	сэнс	паве-
дамлення.	Таму	невербальны	кампанент	зносін	з’яўляецца	асабліва	важ-
ным	аспектам	пры	фарміраванні	прафесійных	кампетэнцый	у	сістэме	
медыяадукацыі.

Пытанні і заданні

1.		Назавіце	вядомых	вам	вучоных	у	галіне	невербальнай	камунікацыі.	У	чым	
заключаецца	сутнасць	іх	даследаванняў?

2.		Пералічыце	сістэмы	невербальнай	камунікацыі	і	раскрыйце	іх	сутнасць.	
Якую	ролю	ў	сродках	масавай	камунікацыі	яны	адыгрываюць?



3.		Якія	фізічныя	і	сацыяльныя	фактары	ўплываюць	на	камунікатыўны	пар-
трэт	асобы?	Прывядзіце	найбольш	яркія,	на	ваш	погляд,	прыклады	з	электрон-
ных	і	друкаваных	СМІ.

4.		У	чым	праяўляецца	спецыфіка	вербальнай	і	невербальнай	камунікацыі	
ў	розных	культурах?	Прывядзіце	прыклады	з	уласнага	вопыту.

5.		Паразважайце,	якія	могуць	узнікнуць	маральна-этычныя	праблемы,	звя-
заныя	з	кадзіроўкай	і	расшыфроўкай	невербальных	сігналаў.

6.		Якое	значэнне	маюць	невербальныя	зносіны	ў	вашым	штодзённым	жыцці?	
Прывядзіце	прыклады.

7.		Ці	згодны	вы	з	меркаваннем,	што	некаторыя	людзі	лепш	за	іншых	уме-
юць	ка	му	нікаваць	з	дапамогай	сігналаў	цела,	твару	і	голасу?	Абгрунтуйце	ваш	
адказ.
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ГЛ А ВА 2 АКУЛЕСІКА

А кулесіка –	навука	пра	мову	вачэй	і	візуальныя	паводзіны	лю-
дзей	у	час	камунікацыі.	Фізіёлагі	ўстанавілі,	што	вока	чалавека	–	

унікальны	орган:	 толькі	радужная	абалонка	налічвае	каля	250	харак-
тарыстык,	камбінацыі	якіх	не	паўтараюцца	нават	у	блізнят.	Варта	адзна-
чыць,	што	з	часам	і	без	старонняга	ўмяшальніцтва	многія	фі	зі	яла	гічныя	
паказчыкі	ча	лавека	–	твар,	голас,	вага,	рост,	колер	ва	ла	соў	–	мяняюцца,	
але	пры	гэ	тым	разрэз	вачэй	і	іх	радужная	абалонка	застаюцца	нязменнымі	
[Крейдлин,	2004].

Праз	вочы	ў	мозг	чалавека	паступае	да	95	%	інфармацыі.	Яны	мо-
гуць	служыць	вельмі	дакладным	барометрам	пачуццяў	асобы,	найперш	
таму,	што	іх	рух	не	паддаецца	кантролю.	У	адрозненне	ад	іншых	частак	
твару,	 якім	 рэфлекторныя	 паводзіны	 ўласцівы	 ў	 значна	 меншай	 сту-	
пені,	мышцы	ўнутры	і	вакол	вачэй	выконваюць	сваю	галоўную	функ-
цыю	–	абарону	іх	ад	небяспекі.	Так,	мышцы	ўнутры	вочнага	яблыка	зву-
жаюць	зрэнкі,	каб	абараніць	успрымальныя	рэцэптары	ад	залішня	га	свят-
ла,	мышцы	ж	вакол	вачэй	імгненна	закрываюць	павекі	пры	набліжэнні	
небяспечнага	прадмета.	Гэтыя	аўтаматычныя	рэакцыі	робяць	во	чы	вельмі	
адкрытай	і	празрыстай	для	інтэрпрэтацый	часткай	твару	[Наварро,	2009].

Сярод	асноўных	камунікатыўных	функцый	вачэй	вылучаюцца	на-
ступныя:

1)	кагнітыўная	(перадача	і	счытванне	інфармацыі	праз	вочы);
2)	эматыўная	(выражэнне	праз	вочы	і	счытванне	з	вачэй	пачуццяў);
3)	кантралюючая	(маніторынг	вачыма,	ці	ўспрынята	адрасатам	пера-

дадзенае	паведамленне);
4)	рэгулятыўная	(выражэнне	вачыма	намеру	вербальным	або	невер-

бальным	спосабам	адрэагаваць	на	знешнюю	інфармацыю	ці,	наадварот,	
стрымліванне	магчымай	рэакцыі)	[Крейдлин,	2004].
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Праяўленне кагнітыўнай дзейнасці

Той, хто слухае, як і той, хто гаворыць, часта імкнуцца не глядзець на 
іншых, калі намагаюцца выказаць або зразумець складаную для ўспры 
мання інфармацыю. Чалавек у такіх выпадках адводзіць позірк (ці, на
прыклад, заплюшчвае вочы), бо стараецца засяродзіцца не на вонка
вых уражаннях, а на сабе і спрабуе не рэагаваць на знешнія стыму лы. 
Людзі даволі часта не глядзяць субяседніку ў вочы, калі адказва юць 
на пытан ні, якія патрабуюць роздуму, і калі адказ знай сці складана 
(з гле джання фактычнага яго напаўнення або з прычыны даў насці па
дзеі). Акра мя таго, калі падыспытных у рамках эксперымента прасілі 
ад казаць на простыя пытанні з заплюшчанымі вачыма або гледзячы на 
эксперыментатара, яны адказвалі больш дакладна, калі заплюшчвалі 
вочы. Такім чынам навукоўцы даказалі, што, займаючыся складанай 
кагнітыўнай дзейнасцю, карысна пазбягаць уплыву знешніх стымулаў 
(гл.: [Нэпп, 2007]).

Позірк. Ключавым	спосабам	перадачы	невербальнай	інфармацыі	з	да-
памогай	вачэй	з’яўляецца	позірк	–	тое,	як	чалавек	глядзіць	ці	не	глядзіць	
на	іншых.	Зрокавы	кантакт,	як	у	тых,	хто	атрымлівае	інфармацыю,	так	
і	ў	тых,	хто	яе	перадае,	выражаецца	ў	засяроджванні	ўвагі	на	вачах	су-
размоўцы.	Позірк	адлюстроўвае	пачуцці	і	думкі	чалавека,	яго	жа	данні,	
памкненні	і	стан	[Крейдлин,	2004].

У	псіхафізіялагічным	плане	позірк	выконвае	ў	ка	му	ні	катыўным	акце	
галоўным	 чынам	 функцыю	 маніторынгу,	 гэта	 значыць	 вы	яўляе	 фі	зі-
яла	гічную	рэакцыю	арганізма	на	ўзнікненне	ў	гаворачага	не	аб	ход	на	сці	
зменшыць	або	павялічыць	аб’ём	інфармацыі,	якая	паступае	ў	час	ка	му-
нікатыўнага	акта.	Даволі	часта	спецыялісты	параўноўваюць	по	зірк	з	до-
тыкам,	бо	ён	таксама,	як	і	дотык,	скарачае	псіхалагічную	дыстанцыю	
паміж	людзьмі.	Таму	працяглы	позірк	можа	быць	паказчыкам	як	за	ці-
каўленасці,	так	і	нявыхаванасці,	прычынай	неспакою,	страху	або	раз-
дражнення.	Як	сведчаць	спецыяльныя	даследаванні	ў	галіне	акулесі	кі,	
чалавек	здольны	ўспрымаць	чужы	позірк	без	дыскамфорту	не	больш	за	
тры	секунды.

Акрамя	таго,	у	вачэй	ёсць	яшчэ	адна	вельмі	важная	культурная	функ-
цыя:	многія	народы	лічаць	вочы	органам,	праз	які	душа	трапляе	ў	цела	
чалавека	і	выходзіць	з	яго,	пры	гэтым	у	цялесную	абалонку	могуць	пра-
нікаць	і	добрыя,	і	злыя	духі,	якія,	у	сваю	чаргу,	выходзячы	праз	во	чы,	
уплываюць	на	ўсё	акружэнне	чалавека.	Напэўна,	з	гэтай	прычыны	з’яві-
ліся	выразы	«сіла	позірку»	(здольнасць	праз	позірк	уплываць	на	кагосьці/
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штосьці),	«добры»	і	«злы	позірк».	Сіла	позірку	звычайна	змяняецца	ў	за-
лежнасці	ад	адлегласці	паміж	удзельнікамі	ка	мунікацыі:	памяншэнне	або	
павелічэнне	адлегласці	прыводзіць	адпаведна	да	больш	моцнага	або	сла-
бага	ўзроўню	кантакту	вачэй.	З	узростам	зніжаюцца	дынаміка	і	праця-
гласць	позірку;	у	асобных	сацыяльных	сітуацыях	і	відах	маўленчых	актаў	
позірк	таксама	змяняецца	ў	залежнасці	ад	зместу	і	тэмы	выказвання.

Пры	візуальным	кантакце	вылучаюцца	тры	тыпы	позірку	на	су	раз-
моўцу	(рыс.	3):

1)		дзелавы	(трохкутнік:	лоб	і	вочы).	Накіраваны	на	гэты	трохкутнік	
позірк	дапамагае	стварыць	сур’ёзную	атмасферу	зносін	і	адчуванне	дзе-
лавой	камунікацыі;

2)		сацыяльны	(вочы	–	вусны).	Эксперыменты	па	даследаванні	асаб-
лівасцей	позірку	паказалі,	што	падчас	сацыяльных	зносін	вочы	такса-
ма	глядзяць	на	сімвалічны	трохкутнік	на	твары	чалавека,	размешчаны	
на	лініі	вачэй	і	рота;

3)		інтымны	(вочы	–	сонечнае	спляценне).	Мужчыны	і	жанчыны,	за-
сяроджваючы	ўвагу	на	гэтай	зоне,	дэманструюць	сваю	за	ці	каў	ленасць	
адно	да	аднаго.

Паводле	назіранняў	А.	Піза,	неабходна	каля	30	дзён	пастаяннай	прак-
тыкі,	каб	навучыцца	«тэхналогіі	позірку»	адносна	геаграфічнай	плошчы	
твару	і	эфектыўна	ўжываць	яе	для	паляпшэння	зносін	з	іншымі	людзьмі.

Звяртаючы	ўвагу	на	кірунак	позірку,	на	канкрэтным	прыкладзе	мож-
на	праверыць	працу	свядомасці	чалавека.	Калі	суразмоўца	нешта	рас-
казвае	 або	 адказвае	 на	 пытанні,	 рухі	 яго	 вачэй	 адлюстроўваюць	 тое,	
які	канал	успрымання	свету	для	яго	найбольш	характэрны,	а	таксама	
дазваляюць	вызначыць,	узгадвае	ён	ужо	вядомае	ці,	наадварот,	стварае	
новыя	вобразы.

Рыс. 3.	Тры	тыпы	позірку	пры	візуальным	кантакце
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Візуальны кантакт парушаецца,	калі	чалавек	у	працэсе	камунікацыі	
апускае павекі на секунду або больш.	Гэта	адбываецца	падсвядома	і	з’яў-
ляецца	спробай	адасобіцца	ад	суразмоўцы	на	візуальным	узроўні,	таму	
што	гутарка	стала	нецікавай,	сумнай,	або	сведчыць	пра	тое,	што	ініцыятар	
гэтых	 паводзін	 адчувае	 сваю	 перавагу	 над	 астатнімі	 ўдзельнікамі	 ка-
мунікатыўнага	акта.	Прыкрытыя павекі ў спалучэнні з адкінутай назад га
лавой і працяглым позіркам	–	дакладная	прыкмета	перавагі	або	адмоўная	
рэакцыя	на	тое,	што	адбываецца.	Позірк, скіраваны ўніз, неўсвядомлена	
паказвае	на	нежаданне	ўдзельнічаць	у	размове.	Вельмі	рас	паўсюджаны	
сігнал	вачэй	–	блукаючы позірк,	пры	гэтым	галава	застаецца	нерухомай.	
Па	сутнасці,	такі	позірк	адлюстроўвае	жаданне	«бегчы»,	шукаць	выйсце,	
дапамогу	і	дэманструе	нервовасць	і	адчуванне	дыскамфорту.

Яшчэ	адна	характарыстыка	візуальнага	кантакту	–	частата марган
ня.	Фізіялагічна	марганне	неабходна	для	таго,	каб	забяспечваць	належ-
нае	звільгатненне	рагавіцы.	У	звычайным	стане	чалавек	заплюшчвае	
і	расплюшчвае	вочы	8–15	разоў	за	хвіліну,	аднак	у	залежнасці	ад	сітуацыі	
частата	маргання	можа	змяняцца.	Напрыклад,	яна	ўзрастае,	калі	чала-
век	сканцэнтравана	глядзіць	на	манітор	або	на	экран	тэлевізара	ці	калі	
ён	адчувае	пэўны	дыскамфорт.	Часцей,	чым	звычайна	(30–40	разоў	за	
хвіліну),	мы	маргаем	і	ў	занепакоеным	стане;	тое	ж	назіраецца,	калі	ча-
лавек	хлусіць.	Увогуле	змена	частаты	маргання	можа	тлумачыцца	мно	гі-
мі	прычынамі:	нервовасцю,	трывогай,	пра	моўленай	хлуснёй	ці	нават	па-
чуццём	уласнай	перавагі.

Падобныя	сігналы,	што	паказваюць	на	парушэнне	зрокавага	кантак-
ту,	утвараюцца	і	праяўляюцца	на	неўсвядомленым	узроўні.	Успрымаюцца	
яны	таксама	неўсвядомлена,	але	іх	адмоўнае	ўздзеянне	можа	выклікаць	
у	суразмоўцы	негатыўную	зваротную	рэакцыю.

Як кантраляваць позірк суразмоўцы

Даследаванні паказваюць, што 87 % інфармацыі паступае ў чалавечы 
мозг праз зрокавыя рэцэптары, 9 % – праз слыхавыя і 4 % – праз іншыя 
органы пачуццяў. Калі, напрыклад, вы расказваеце пра тую ці іншую 
кнігу, то слухач, верагодна, засвоіць толькі 9 % ад сказанага, паколькі 
слыхавая інфармацыя непасрэдна не звязана са зрокавай. Калі паве
дамленне дапаўняецца нагляднай дэманстрацыяй кнігі, то чалавек, як 
правіла, запамінае 25–30 % ад сказанага.

Для ўстанаўлення максімальнага кантролю над увагай слухача варта 
выкарыстоўваць ручку або ўказку з мэтай візуалізаваць у працэсе вус
нага апісання тое, што надрукавана. Пасля неабходна перанесці ручку
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ад паперы на ўзровень вачэй: галава ўздымецца як за магнітам, такім 
чынам усталюецца цесны зрокавы кантакт. Аўстралійскі пісьменнік 
А. Піз звяртае ўвагу і на тое, што для эфектыўнай, станоўчай ка му
нікацыі важна, каб далонь другой рукі без указкі таксама была добра 
бачна вашаму суразмоўцу [Пиз, 2000].

Падчас	публічных	выступленняў	варта	прытрымлівацца	пэўных	пра
віл усталявання зрокавага кантакту з аўдыторыяй.	Эфектыўны	зрокавы	
кантакт	дапамагае	слухачам	зразумець,	калі	прамоўца	збіраецца	закон-
чыць	сваё	выступленне:	ён	падсвядома	накіроўвае	на	прысутных	кароткі	
позірк,	сігналізуючы,	што	яны	могуць	пачаць	гаварыць.	Цікава	назіраць	
за	людзьмі,	якія	жадаюць	уступіць	у	гутарку,	але	не	могуць	гэтага	зрабіць,	
таму	што	прамоўца	занадта	шматслоўны	або	яму	не	хапае	эмпатыі,	каб	
прачытаць	адрасаваныя	яму	невербальныя	сігналы.

Даследаванні	паказваюць,	што	ў	працэсе	маўлення	чалавек,	калі	ён	
валодае	неабходнымі	навыкамі	зносін,	утрымлівае	позірк	на	сваіх	слу-
хачах	на	працягу	часу,	які	складае	45–60	%	ад	даўжыні	ўсёй	прамовы.	
Слухачы,	у	сваю	чаргу,	глядзяць	на	прамоўцу	70–80	%	часу.	Прыклад-
на	31	%	часу	позіркі	таго,	хто	гаворыць,	і	таго,	хто	слухае,	сустракаюцца.	
Разлічана	такса	ма	сярэдняя	працягласць	позірку	–	2,95	секунды	(у	вы-
падку,	калі	толь	кі	адзін	з	суразмоўцаў	глядзіць	на	другога)	і	1,8	секун-
ды	(калі	або	два	су	раз	моў	цы	глядзяць	адзін	на	аднаго).	Чалавек	адводзіць	
позірк,	каб	сабрацца	з	думкамі	і	не	адцягваць	сваю	ўвагу	на	знешнасць	
суразмоўцы,	у	чым	праяўляецца	чалавечая	прырода,	а	не	грубасць	і	ан-
тыпатыя,	як	іншы	раз	памылкова	гэта	інтэрпрэтуецца.	Аднак	заўважана,	
што,	калі	чалавек	несумленны	або	нешта	хавае,	яго	вочы	сустракаюц-
ца	з	ва	чы	ма	суразмоўцы	менш	за	трэць	ад	усяго	часу	зносін.	У	выпад-
ку	калі	по	зірк	чалавека	су	стракаецца	з	позіркам	субяседніка	больш	чым	
2/3	часу,	можа	адбывацца	наступнае:	ён/яна	лічыць	вас	вельмі	цікавым	
або	пры	вабным,	што	выражаецца	і	праз	пашыраныя	зрэнкі;	ці	ён/яна	
настроены/а	варожа	і	невербальна	пасылае	выклік	(зрэнкі	звужаны)	[Пиз,	
2000].	У	дачыненні	да	еўрапейскай	культуры	было	заўважана,	што	той,	
хто	гаворыць,	перапыняе	зрокавы	кантакт	часцей,	чым	той,	хто	слухае,	
і	што	жан	чыны	звычайна	падтрымліваюць	кантакт	вачэй	даўжэй,	чым	
мужчыны	[Экслайн,	1972].

Такім	чынам,	заканамернасць	візуальных	паводзін	можа	быць	сфар-
мулявана	наступным	чынам:	у	працэсе	маўлення	чалавек	вельмі	рэдка	
накіроўвае	позірк	непасрэдна	ў	вочы	суразмоўцу,	хоць	можа	пры	гэтым	
глядзець	 на	 яго.	 Даволі	 складана	 адначасова	 гаварыць	 і	 ўтрымліваць	
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зрокавы	кантакт,	гэта	значыць,	з	аднаго	боку,	перадаваць	інфармацыю,	
а	з	іншага	–	счытваць	яе	ў	вачах	таго,	з	кім	размаўляеш.

Зрэнка. Выяўлена,	што	вока	чалавека	ўнікальнае	менавіта	дзяку	ючы	
зрэнцы.	Існуе	спецыяльная	навука,	якая	вывучае	і	вымярае	зрэнкі,	дасле-
дуе	іх	улас	ці	васці,	–	п’юпіламетрыя.	Эксперыменты,	праведзеныя	з	ква-
ліфікаванымі	картачнымі	гульцамі,	паказалі,	што	рэдка	хто	з	карцёжнікаў	
выйграваў,	калі	іх	сапернікі	гулялі	ў	цёмных	акулярах:	такім	чынам	бы-
ла	схавана	станоўчая	або	адмоўная	рэакцыя	на	ўдалыя/няўдалыя	карты.	
У	старажытнасці	кітайскія	гандляры	жэмчугам	таксама	назіралі	за	зрэн-
камі	сваіх	пакупнікоў.	Зрэнка	звычайна	пашыраецца,	калі	чалавеку	пада-
баецца	тое,	што	ён	бачыць,	і	звужаецца	ў	адваротным	выпадку.

Важна	памятаць,	што	зрэнкі	імгненна	і	рэфлектыўна	рэагуюць	як	на	
знешнія	(змяненне	інтэнсіўнасці	асвятлення),	так	і	на	ўнутраныя	(напры-
клад,	думкі,	настрой)	раздражняльнікі,	што	паказвае	на	нізкую	ступень	
усвядомленага	кантролю	зрэнак	чалавекам.

Акуляры. Асаблівую	ролю	ў	візуальнай	камунікацыі	адыгрываюць	
акуляры,	якія	ствараюць	эфект	падваення	вачэй.	Гэты	інструмент	для	ка-	
рэкцыі	зроку	даўно	ператварыўся	ў	культурны	знак,	аксесуар	і	ўжо	не	
з’яўляецца	ўласна	паказчыкам	дрэннага	зроку.	Звычайныя	аку	ля	ры	се-	
міятычна	дваістыя.	Існуе	цэлы	комплекс	значэнняў,	якія	пры	піс	ваюцца	іх	
уладальнікам.	Апісанне	знешнасці	чалавека	ў	акулярах,	як	правіла,	супра-
ваджаецца	ў	тэкстах	непасрэдным	указаннем	на	«розум»,	«сур’ёзнасць»,	
«веды»,	«адукаванасць»,	«інтэлігентнасць».	З	іншага	боку,	гэтая	акаліч-
насць	можа	ўказваць	і	на	яго	«наіўнасць»,	«бездапаможнасць»,	«нязграб-
насць»	і	інш.	Акрамя	таго,	акуляры	часта	ўспрымаюцца	як	перашкода	для	
эфектыўнай	камунікацыі	[Крейдлин,	2004].

Нацыянальная спецыфіка акулесікі. Большасць	адзначаных	вышэй	за-
канамернасцей	візуальных	паводзін	чалавека	пераважна	ўласцівы	еўра-
пейскай	і	паўночнаамерыканскай	культурам,	аднак	не	з’яўляюцца	ўні-
вер	сальнымі.	Так,	напрыклад,	у	некаторых	краінах	Лацінскай	Аме	ры	кі	
дзяцей	спецыяльна	вучаць	апускаць	вочы	пры	размове	са	ста	рэй	шы	мі	–	
гэта	агульнапрыняты	знак	павагі.	Паводле	ўсход	не	славянскай	традыцыі	
назіраецца	іншае:	даволі	часта,	асабліва	ў	час	вы	хаваўчай	гутаркі,	дарос-
лыя	ў	размове	з	дзецьмі	загадваюць	ім:	«Глядзі	мне	ў	вочы!».

Аналізуючы	візуальныя	паводзіны	розных	народаў,	Д.	Уотсан	(гл.:	
[Крейдлин,	2004])	паказаў,	што	ў	гэтым	плане	лацінаамеры	кан	цы,	ара-
бы	 і	 жыхары	 Паўднёвай	 Еўропы	 (для	 якіх	 характэрны	 прамы	 позірк	
у	вочы	ці	позірк	у	твар)	адрозніваюцца	ад	жыхароў	Азіі	(Індыі	і	Па	кі-
стана)	і	поўначы	Еўропы	(яны	пазбягаюць	позірку,	прапускаюць	яго	або	
выкарыстоўваюць	перыферыйны	позірк).	Афрыканцы,	азіяты	і	індый-
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цы	лічаць	частыя	позіркі,	накіраваныя	ў	твар	або	вочы,	знакам	перавагі	
і	непавагі	і	разглядаюць	падобныя	паводзіны	як	пагрозу	або	абразу.	Арабы	
і	паўднё	ваамерыканцы,	у	сваю	чаргу,	успрымаюць	невялікую	колькасць	
узаемных	позіркаў	як	паказчык	няўвагі	і	няветлівасці.	Жыхары	Эфіопіі	
ў	час	гутаркі	глядзяць	уніз,	і	гэта	з’яўляецца	агульнапрызнаным	знакам	
павагі	да	суразмоўцы.	У	той	жа	час	у	многіх	народаў	Усходу	адсутнасць	
кантакту	вачэй	у	час	дыялогу	з’яўляецца	сур’ёзным	парушэннем	этыкет-
ных	нормаў.	У	тых	краінах,	дзе	прынята	закрываць	твар	ткані	най,	вочы	
з’яўляюцца	ледзь	не	адзінай	крыніцай	перадачы	інфармацыі.

У	культурах,	дзе	лю	дзі	пазбягаюць	вербальных	выказванняў	пра	ся-
бе,	 свае	 адчуванні	 і	 пе	ра	жы	ванні,	 вочы,	 позіркі	 становяцца	 найваж-
нейшым	камунікатыўным	сродкам.	Дыялагічнае	ўзаемадзеянне	харак-
тарызуецца	спакойным,	свабодным	ад	эмацыянальных	і	экспрэсіўных	
элементаў	маўленнем.	Аднак	правілы	камунікатыўных	паводзін	у	 гэ-
тых	культурах	прадугледжваюць,	што	кожны	чалавек	ставіцца	да	свай-
го	суразмоўцы	вельмі	ўважліва,	назіраючы	за	выразам	яго	вачэй,	твару,	
жэстамі,	 і	наогул	з	разуменнем	і	даверам	адносіцца	да	розных	невер-	
бальных	сігналаў.

У	заходніх	культурах	вельмі	важны	прамы	позірк.	Амерыканскі	сацы-
ёлаг	І.	Гофман	прапанаваў	такі	тэрмін,	як	грамадская няўвага.	На	яго	дум-
ку,	людзі	часта	разглядаюць	адзін	аднаго	на	адлегласці:	ім	ці	кава	знеш-
насць	чалавека,	тое,	як	ён	апрануты,	як	трымаецца.	Але,	на	блі	жаю	чыся,	
выхаваныя	людзі	звычайна	адводзяць	позірк,	дэманструючы	такім	чынам,	
што	ў	іх	няма	падстаў	для	варожасці	да	іншых	[Гофман,	2000].	Грамадская	
няўвага	з’яўляецца	тым	інструментам	паўсядзённа	га	ўзаемадзеяння	лю-
дзей,	які	рэгулюе	іх	кантакты	ў	сучасных	густанасе	леных	гарадах.

Ад чаго залежыць працягласць позірку?

Існуе шэраг фактараў, якія ўплываюць на працягласць і колькасць 
позіркаў падчас зносін. Сярод іх выдзяляюцца фактары дыстанцыі, 
фізічных і асобасных характарыстык, тэмы і мэты размовы, культурны 
кантэкст. На падставе гэтага можна зрабіць прагноз, што вы будзеце 
больш часта і пільна глядзець на іншага чалавека ў наступных сітуацыях:

  • вы – жанчына;
  • ваш суразмоўца фізічна аддалены ад вас;
  • вы размаўляеце на прыемныя тэмы, якія не патрабуюць роздуму;
  • вам больш няма на каго глядзець, акрамя як на суразмоўцу;
  • вас цікавіць рэакцыя вашага партнёра, таму што вы маеце з ім пэў

ныя стасункі;



  • вам падабаецца ваш партнёр ці вы яго кахаеце;
  • вы належыце да культуры, у якой ві зу альнаму кантакту надаец

ца вялікае значэнне;
  • вы экстраверт і не саромеецеся;
  • у вас ёсць вялікая патрэба ў афіліяцыі і адчуванні далучэння /пры

належнасці;
  • вы залежыце ад вашага партнёра (а партнёр на вас не рэагуе);
  • вы слухаеце, а не гаворыце.

Таксама можна меркаваць, што вы будзеце імкнуцца глядзець на 
суразмоўцу радзей у наступных абставінах:

  • вы знаходзіцеся занадта блізка да вашага партнёра;
  • абмяркоўваецца інтымная тэма;
  • у вас ёсць магчымасць глядзець на іншыя прадметы ці людзей;
  • вас не цікавіць рэакцыя вашага партнёра;
  • вы гаворыце, а не слухаеце;
  • вам не падабаецца ваш партнёр;
  • у вашай культуры забараняецца глядзець на чалавека падчас гу

таркі;
  • вы інтраверт або сарамлівы чалавек;
  • вы амаль не адчуваеце патрэбы ў пачуцці афіліяцыі і далучэння;
  • вы пакутуеце ад псіхічнага расстройства (аўтызм /шы заф рэнія);
  • вы ў замяшальніцтве, сумуеце або спрабуеце нешта схаваць.

Пытанні і заданні

1.		Якое	значэнне	мае	акулесіка	ў	камунікатыўным	працэсе?
2.		Якую	невербальную	інфармацыю	і	якім	чынам	можна	перадаваць	праз	

позірк?
3.		Апішыце	тэхналогію	зрокавага	кантакту	падчас	інтэрв’ю.
4.		Якія	нацыянальна-культурныя	асаблівасці	ўласцівы	акулесіцы?	Прывядзі-

це	прыклады.
5.		Прыгадайце,	які	тып	зрокавага	кантакту	вы	выкарыстоўваеце	падчас	раз-

мовы	з	кіраўніком,	аднагрупнікам,	незнаёмым	і	інш.	Апішыце	паводзіны	вашых	
вачэй	і	вачэй	вашага	суразмоўцы.
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ГЛ А ВА 3 КІНЕСІКА

К інесіка ў	шырокім	сэнсе	слова	–	навука	пра	мову	цела,	яго	часткі,	
якая	разам	з	паралінгвістыкай	з’яўляецца	ключавым	раз	дзе	лам	

невербальнай	семіётыкі.	 Большасць	 даследчыкаў	кінесікі	 вывучаюць	
жэсты:	найперш	жэсты	рук,	а	таксама	мімічныя	жэсты,	жэсты	галавы	
і	ног,	позы	і	знакавыя	рухі	цела	[Крейдлин,	2004].

Такім	чынам,	кінесіка	(навука	пра	жэсты	і	жэставыя	рухі,	пра	жэста-
выя	працэсы	падчас	зносін)	–	гэта	сукупнасць	іканічных	знакаў	(жэстаў,	
поз,	рухаў	цела),	якія	выкарыстоўваюцца	ў	працэсе	камунікацыі	ў	якасці	
дадатковых	выразных	сродкаў	зносін.

Мінімальным	складнікам	кінесікі	з’яўляецца	кінема.	Кінема –	эміч-
ная	адзінка,	выразны,	закончаны	(мае	вызначаную	структуру,	спосаб	
вы	канання	і	фіксаванае	значэнне)	і	самастойны	(адрозніваецца	ад	ін-
шых)	мімічны,	жэставы	або	фіксаваны	(поза)	рух	цела.	У	адрозненне	ад	
фанацыйных	сродкаў,	кінемы	могуць	функцыянаваць	самастойна.	Аўта
номнае функцыянаванне невербальных сродкаў	адбываецца	ў	трох выпадках:	
1)	калі	няма	магчымасці	выкарыстоўваць	вербальныя	сродкі	(су	раз	моў-
ца	знаходзіцца	на	значнай	адлегласці,	шумавыя	перашкоды,	зно	сі	ны	ва	
ўмо	вах	падводнага	плавання	і	інш.);	2)	калі	па	пэўных	прычы	нах	нельга	
ка	рыстацца	маўленнем	для	перадачы	інфармацыі;	3)	ва	ўмо	вах	адап	та-
цыі	ў	напружанай	сітуацыі	(неўсвядомленае	выкарыстанне	жэстаў	і	не-
каторых	кампанентаў	позірку	–	пашырэнне	зрэнкі,	частата	маргання	
і	інш.).	Адзначым,	што	пры	аўтаномным	функцыянаванні	кі	не	мы	павін-
ны	быць	самадастатковымі,	гэта	значыць	мець	адназначную	інтэр	прэта-
цыю.	У	са	мастойным	рэжыме	асабліва	актыўна	функцыянуюць	позірк	
і	поза,	якія,	з’яўляючыся	найменш	пэўнымі	па	форме	і	змесце	не	вер-
бальны	мі	адзін	ка	мі,	разам	з	тым	утрымліваюць	у	сабе	мноства	абавяз-
ковых	і	неабавязковых	кампанентаў,	што	тлумачыцца	найперш	іх	скла-	
данай	структурай.
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Статычная прырода твару / фізіягноміка. Твар	чалавека	можа	мець	аб-
салютна	розныя	формы	і	памеры.	Статычную	прыроду	твару	вывучае	фі 
зіягноміка	–	псеўданавука,	якая	прапаноўвае	метады	вызначэння	тыпу	
асобы	чалавека,	яго	душэўных	якасцей	і	стану	здароўя	зыходзячы	з	ана-
лізу	рыс	твару	і	яго	выразаў.	Па	геаметрычнай	форме	твар	можа	быць	
трохкутным,	квадратным	або	круглым,	па	знешнім	выглядзе	–	гладкім,	
маршчыністым,	плямістым,	колер	яго	вагаецца	ад	светлага	да	цёмнага;	
лоб	 бывае	 высокім	 і	 шырокім,	 высокім	 і	 вузкім,	 нізкім	 і	 шырокім	 ці	
можа	навісаць;	вочы	могуць	размяшчацца	блізка	ці	далёка	адно	ад	ад-
наго;	нос	бывае	кароткім,	доўгім,	пляскатым,	крывым,	з	гарбінкай	або	
кірпатым;	рот	–	вялікім	ці	маленькім,	з	тоўстымі	або	тонкімі	вуснамі;	
шчокі	–	пульхнымі	або	запалымі.	Звязаныя	з	рысамі	твару	стэрэаты-
пы	даўно	з’яўляюцца	прадметам	спецыяльных	даследаванняў.	У	выніку	
назіранняў	вучоныя	выявілі	пэўныя	ўстойлівыя	сувязі	паміж	рысамі	тва-
ру	і	агульным	уяўленнем	пра	асобу	(напрыклад,	высокі	лоб	–	прыкмета	
інтэлекту,	тонкія	вусны	–	добрасумленнасці,	поўныя	вусны	ў	жанчын	–	
сведчанне	пра	сексуальнасць	і	г.	д.)	(гл.:	[Нэпп,	2007]).

Дынамічная прырода твару / міміка. Відавочна,	што	па	твары	чала-
века,	як	і	па	маўленні,	можна	меркаваць	пра	яго	псіхалагічны,	эмацыя-
нальны	стан.	Таму	адным	з	важных	кінесічных	кампанентаў	з’яў	ля	ецца	
мі міка.	Падлічана,	што	падчас	камунікацыі	на	твары	за	дзейніча	ны	55	кам-
па	нен	таў	(мышцаў),	спалучэнне	якіх	здольна	перадаць	да	20	000	сэнсаў.	
Міміка	ўяўляе	сабой	усе	канфігурацыі	выразу	твару	асобы,	якія	назіраюцца	
ў	працэсе	зносін.	Пры	гэтым	мы	ўлічваем	не	толькі	змяненне	рыс	твару,	
кантакт	вачэй	і	кірунак	позірку,	але	і	псіхасаматычныя	працэсы	(збялен-
не/пачырваненне	твару).	Сюды	ж	адносяцца	і	агульныя	рухі	цела,	напры-
клад	ківок,	пазіцыя	напаўпавароту/напаўразвароту	(у	залежнасці	ад	кан-
тэксту	апошняе	можна	класіфікаваць	і	як	позу).

Тое,	як	выглядае	наш	твар,	вызначаецца	ўзаемадзеяннем	некалькіх	
неад’емных	складнікаў:	генетычнай	мадэллю	чалавека,	якая	надае	твару	
пэўныя	рысы;	настроем	асобы	ў	дадзены	момант,	што	выяўляецца	праз	
рух	пэўных	мімічных	мышцаў;	адбіткам	пастаянных	экспрэсіўных	пра	яў-
лен	няў,	якія	стабілізуюцца	і	з	часам	становяцца	ўстойлівымі.

У	адпаведнасці	з	гэтым	існуе	класіфікацыя	сігналаў	твару	чалавека,	
распрацаваная	П.	Экманам	і	В.	Фрайзенам.	Так,	адрозніваюць	тры	тыпы	
сігналаў твару:

1)	статычныя	(колер	скуры,	форма	твару,	асаблівасці	формы	чэра-
па	і	мяккіх	тканак	на	твары,	размяшчэнне	і	форма	броваў,	вачэй,	носа,	
вуснаў);

2)	павольныя,	якія	нясуць	у	сабе	інфармацыю	пра	змены	знешнасці	
з	часам	(з’яўленне	пастаянных	зморшчын,	пігментных	плям,	змена	мы-
шачнага	тонусу,	роўнасць/гладкасць	скуры);
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3)	хуткія,	што	ўзнікаюць	за	кошт	руху	мышцаў	твару	і	выкліка	юць	ча-
совыя	змены	ў	знешнасці	–	трансфармацыю	формы	і	таўшчыні	мяккіх	
тканак	на	твары,	часовыя	зморшчыны.	Да	хуткіх	сігналаў	твару	адносяц-
ца	таксама	мік	равыразы,	якія	доўжацца	долі	секунды.

Мікраэкспрэсія. Твар	чалавека	з’яўляецца	галоўнай	крыніцай	ін	фар-
мацыі	пра	яго	ўнутраны	свет.	Эмоцыі,	што	перажывае	асоба,	актывізуюц-
ца	праз	пэўныя	мышцы	твару.	Часцей	за	ўсё	пачуцці	такім	чынам	выра-
жаюцца	за	мілісекунды,	таму	яны	называюцца	мікраэкспрэсіяй. Інакш	
кажучы,	гэта	імгненныя	мімічныя	рухі,	якія	дэманструюць	сапраўд	ныя	
пачуцці	чалавека.	Працягласць	гэтых	мімічных	рухаў	у	боль	шасці	вы-
падкаў	можна	зафіксаваць	толькі	з	дапамогай	спецыяльнага	відэааб	ста-
лявання.	Нават	сігналы	галаўнога	мозга,	накіраваныя	на	тое,	каб	сха-
ваць	або	трансфармаваць	пэўную	эмоцыю,	спрацоўваюць	на	імгненне	
пазней,	чым	сапраўдная	эмоцыя	выяўляе	сябе.	У	1978	г.	амерыканскія	
вучоныя	П.	Экман	і	У.	Фрызен	для	класіфікацыі	выразаў	твару	чалаве-
ка	стварылі	сістэму	FACS	(сістэму	кадзіравання	рухаў	мышцаў	твару).	
На	сёння	гэта	ўніверсальны	і	найбольш	распаўсюджаны	метад	апісання	
мімікі.	Даследчыкі	вызначалі,	як	скарачэнне	кожнага	мускула	ўплывае	
на	выраз	твару.	Асновай	сістэмы	FACS	з’яўляюцца	так	званыя	рухаль-
ныя	адзінкі,	якія	дазваляюць	закадзіраваць	любы	анатамічна	маг	чы	мы	
мімічны	выраз.	Пазней	П.	Экманам	і	У.	Фрызенам	была	распра	цавана	
сістэ	ма	EmFACS	(эмацыянальная	сістэма	кадзіравання	рухаў	мыш	цаў	
твару),	з	дапамогай	якой	падрабязна	разглядваюцца	рухі	на	твары	ча-
лавека,	што	ўдзельнічаюць	у	выяў	лен	ні	эмоцый.	Гэтыя	сістэмы	могуць	
выкары	стоўвацца	для	вырашэння	шы	рокага	кола	камунікатыўных	задач:	
напрыклад,	для	аналізу	ступе	ні	дэпрэсіі	ў	асобы	або	для	вымярэння	ін-
тэнсіўнасці	болю	ў	чалавека,	які	не	можа	гаварыць.

Кіраваць	мышцамі	твару	ў	поўнай	ступені	немагчыма,	паколькі	чала-
век,	па	сутнасці,	нават	не	ведае,	як	ён	выглядае	і	як	яго	воблік	у	цэлым	
успры	маецца	іншымі.	Дарослы	чалавек	валодае	здольнасцю	асэнсава-
на	рэагаваць	на	розныя	мімічныя	выразы	субяседніка,	выраз	жа	твару	
ў	адказ	на	эмоцыі	суразмоўцы	звычайна	ўзнікае	аўтаматычна.	Пра	шчы-
расць	чалавечых	эмоцый	гаворыць	сіметрыя	ў	адлюстраванні	пачуццяў	
на	твары	чалавека.	Чым	больш	моцны	фальш,	тым	больш	ад	роз	ніваецца	
міміка	левай	і	правай	частак	твару.	Асноўнымі	мімічнымі	вы	ра	жэннямі	
з’яўляюцца	радасць,	шчасце,	гора,	хваляванне,	здзіўленне	і	інш.	І	ўсё	ж,	
як	паказва	юць	назіранні,	людзі	больш	здольны	кантраляваць	мі	міку,	чым	
жэсты,	позы	або	інтанацыю.	Мімічную	актыўнасць	рэгулююць	лімбіч-
ная	сістэма	і	ка	ра	галаўнога	мозга.	Кантроль	за	мімікай	–	эвалюцыйна	
больш	позняя	з’ява,	найперш	звязаная	з	развіццём	маўлення.	У	выпадках	
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пашкоджання	ка	ры	галаўнога	мозга	можа	назірацца	страта	здольнасці	
кантраляваць	уласны	твар.	Пры	гэтым	спантанныя	праяўленні	эмоцый	
па-ранейшаму	застаюцца.

У	ступені	выяўленасці	эмацыянальнага	адказу	назіраюцца	пэўныя	по-
лавыя	адрозненні.	Жаночая	міміка	ў	цэлым	больш	выразная	ў	параўнанні	
з	 мужчынскай.	 Таму	 можна	 меркаваць,	 што	 жанчыны	 дэманструюць	
больш	моцны	эмацыянальны	водгук	дзякуючы	больш	развітай	эмпатыч-
най	здольнасці.

Вядома,	што	вельмі	рухомая міміка	сведчыць	пра	лёгкую	ўз	бу	джаль-
насць	чалавека.	Актыўная	мімічная	гульня	выяўляе	хуткую	змену	ўнут-
раных	перажыванняў,	імпульсіўнасць,	а	таксама	паказвае	на	шматграннае	
ўспрыманне	ўсяго,	што	акружае	чалавека.	Маларухомая мімі ка гаворыць	
пра	пастаянства	душэўных	працэсаў	і	ўстойлівы	настрой.	Та	кая	міміка	аса-
цыіруецца	са	спакоем,	разважлівасцю,	надзейнасцю	і	ўраўна	ва	жа	насцю.

Да	таго	часу,	пакуль	міміка	суадносіцца	са	слоўным	выказваннем,	ча-	
лавек	звычайна	не	ўспрымае	яе	асобна,	як	нешта	самастойнае.	Калі	ж	
неадпаведнасць	паміж	вербальным	і	невербальным	складнікамі	ста	но-
віцца	досыць	відавочнай,	гэта	заўважна	нават	для	неспрактыкаваных	ка-
мунікантаў.

Лічыцца,	што	найбольш	выразнымі	ў	мімічнай	палітры	чалавека	з’яў-
ляюцца	вусны	і	бровы.

Сустракаецца	некалькі	камбінацый	мускулатуры	ніжняй	часткі	твару.	
Шчыльна	сціснутыя	вусны	і	зубы	сведчаць	пра	рашучасць,	настойлівасць;	
шчыльна	закрыты	рот	–	пра	мэтанакіраванасць	і	цвёрдасць.	Наадварот,	
пашыраная	ротавая	шчыліна	(асабліва	пры	ад	вісанні	ніжняй	сківіцы)	па-
казвае	зніжэнне	псіхічнай	актыўнасці.	Асаб	лівае	значэнне	маюць	куткі	
рота.	Ч.	Дарвін	справядліва	лічыў	апушчаныя	ўніз	куткі	рота	рудыментам	
плачу,	прыкметай	дэпрэсіі.	Чалавек	можа	жартаваць,	здавацца	актыўным,	
але	рот	будзе	выражаць	яго	дэпрэсіўны	стан.	Скрыўленне	аднаго	кут-
ка	рота,	якое	суправаджаецца	часовай	асі	метрыяй	твару,	–	выражэнне	
іранічнай	усмешкі.

Бровы таксама	актыўна	выкарыстоўваюцца	для	выражэння	пачуццяў.	
Пры	дапамозе	мышцаў	ілба	бровы	можна	падняць	уверх,	актывізаваўшы	
мыш	цу	ўвагі,	і	такім	чынам	паказаць	здзіўленне.	Апускаюцца	бровы	сці-
скаль	най	мышцай	вачэй.	Гэта	мышца	звужае	шчыліну	вачэй,	за	кошт	ча-
го	бро	вы	аўтаматычна	адцягваюцца	ўніз.	Яшчэ	на	раннім	этапе	развіц-
ця	ча	ла	ве	ка	сціскальная	мышца	вока	прыводзіцца	ў	дзеянне	дзіцём,	калі	
яно	пла	ча.	Яе	антаганістам	з’яўляецца	мышца,	якая	наморшчвае	бро-
вы	і	апускае	іх	куткі,	–	так	званая	мышца	гневу,	звязаная	з	напружаннем	
і	незадаво	ле	насцю.
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Мышачная	актыўнасць	носа,	як	правіла,	менш	прыкметная.	Але	на-
ват	малапрыкметныя	рухі	пры	пастаянным	паўторы	становяцца	звыклымі	
і	могуць	вызначаць	форму	носа.	Мышца,	якая	наморшчвае	яго,	размеш-
чана	ў	верхняй	частцы	пераносся;	калі	яна	рухаецца,	крылы	носа	і	верх-
няя	губа	падымаюцца.	Гэтая	мышца	спрацоўвае	ў	выпадках,	калі	чалавек	
адчувае	незадавальненне,	агіду.

Мімічныя	выразы	могуць	быць	спантаннымі	і	кантралюемымі.	У	пер-
шым	выпадку	міміка	з’яўляецца	адлюстраваннем	эмоцый,	і,	на	думку	
большасці	этолагаў,	многія	спантанныя	мімічныя	выразы	аднолькавыя	
для	ўсіх	людзей,	незалежна	ад	культурнай	прыналежнасці.

Кантроль за невербальнымі паводзінамі	можа	з’яўляцца	таксама	куль-
турна-спецыфічным	паказчыкам.	Да	культур,	якія	жорстка	рэгламенту-
юць	знешняе	праяўленне	пачуццяў,	адносіцца	перш	за	ўсё	японская.	
Японцы	па-майстэрску	валодаюць	сваім	тварам,	а	вось	рукі	часам	вы-
крываюць	іх	сапраўдныя	пачуцці.	Арабская	культура	і	культуры	Між	зем-
намор’я	(італьянская	і	іспанская),	наадварот,	характарызуюцца	выключ-
най	выразнасцю	мімікі.

Культуры	могуць	адрознівацца	па	сіле	праяўлення	эмоцый	і	па	ўзроў-
ні	ўспрымання	эмацыянальных	сігналаў,	але	тып	эмоцый	і	іх	знешняе	не-
вербальнае	праяўленне	нават	у	розных	народаў	вельмі	падобныя.	Уні	вер-
сальная	таксама	і	здольнасць	чалавека	ідэнтыфікаваць	базавыя	эмоцыі:	
напрыклад,	асоба	валодае	прыроджанай	здольнасцю	ўспрымаць	настрой	
тых,	хто	побач	(індукцыя настрою).	Даследаванні	паказалі,	што	дзеці	ўжо	
праз	19–36	гадзін	пасля	нараджэння	здольны	імітаваць	рухі	бровамі	і	ро-
там	у	адказ	на	адпаведныя	дзеянні	эксперыментатараў.

Звычайна,	разглядаючы	карціну	з	вялікай	колькасцю	дэталяў,	чала-
век	няздольны	адначасова	надаваць	аднолькавую	ўвагу	ўсяму	ўбачанаму.	
Таму	яго	позірк	засяроджваецца	на	пэўных	фрагментах	гэтага	палатна.	
Сігна	лы,	атрыманыя	чалавекам	ад	асэнсаванага	ім	фрагмента	карціны,	
называюцца	першаснымі.	Тыя,	што	паступаюць	ад	іншых	частак	аб’екта,	
бачныя	бакавым	зрокам	і	неўсвядомленыя	назіральнікам,	–	другасныя.	
Адпаведна	калі	чалавек	бачыць	перад	сабой	камбінацыю	мі	мічных	сіг-
налаў,	то	звычайна	асэнсавана	разглядае	толькі	адзін	з	іх,	іншыя	ўспрымае	
неўсвядомлена,	тым	не	менш	іх	значнасць	не	змяншаецца,	таму	што	вы-
раз	твару	ўспрымаецца	цалкам,	з	улікам	як	першасных,	так	і	другасных	
сігналаў	адначасова.	Менавіта	дзякуючы	гэтаму	«пабочнаму	выяўленню»	
другасных	сігналаў	падчас	сістэматычных	практыкаванняў	па	ўспрыманні	
камбінацый	сігналаў	і	развіваюць	навык	распазнавання	эмоцый,	які	пра-
цуе	неўсвядомлена	і	без	якога	немагчыма	развіццё	высокага	ўзроўню	ка-
му	нікатыўных	здольнасцей.
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Эмоцыі і іх выражэнне.	Большая	частка	даследаванняў	выразу	твару	
(і	асобных	яго	рыс)	прысвечана	адлюстраванню	і	інтэрпрэтацыі	эмацы-
янальных	сігналаў.	Эмоцыі	–	гэта	адаптыўны	адказ	 індывіда	на	змены	
ў	акаляючым	свеце,	яны	выконваюць	важныя	функцыі	ў	сацыяльна-ка-
му	нікатыўным,	кагнітыўным	і	псіхалагічным	аспектах.	Эмоцыі	ахоп	лі-
ваюць	пачуцці	чалавека	літаральна	за	мілісекунды	і	непасрэдна	ўплы	ва-
юць	на	яго	стан	і	ўчынкі.	Яны	рыхтуюць	нас	да	аператыўных	дзеян	няў	
без	неабходнасці	непасрэдных	разважанняў	аб	тым,	што	варта	ці	не	варта	
рабіць	у	пэўны	момант	і	час.	З	фізіялагічнага	боку	эмо	цыі	выклікаюць	адпа-
ведныя	змены	ў	розных	аддзелах	чалавечага	моз	га,	мабілізуючы	яго	на	рэак-
цыю,	а	таксама	змены	ў	вегетатыўнай	нерво	вай	сістэме	чалавека,	якая	рэгу-
люе	сардэчны	рытм,	частату	дыхання,	ін	тэн	сіўнасць	потааддзялення	і	інш.	
Таксама	эмоцыі	фарміруюць	падсвядомыя	сігналы,	якія	ўплываюць	на	вы-
раз	твару,	тон	голасу	і	позу.	У	паўсядзённым	жыцці	чалавек	выкарыстоў-
вае	механізмы аўтаматычнай ацэнкі,	што	сканіруюць	абставіны,	у	якіх	ён	
зна	ходзіцца,	выяўляючы	найбольш	значнае	для	яго	ў	канкрэтнай	сітуацыі.

Важная	ўласцівасць	эмоцый	заключаецца	ў	тым,	што	рэакцыя	на	па-
дзеі,	якія	іх	выклікаюць,	мае	не	толькі	імгненны	характар	–	яна	зале-
жыць	і	ад	папярэдняга	вопыту	чалавека,	як	індывідуальнага,	так	і	эва-
люцыйнага.

Вядома,	што	кожная	базавая	эмоцыя	звязана	з	канкрэтнай	мышач-
най	рэакцыяй,	у	адпаведнасці	з	чым	твар	прымае	пэўны	выраз.	Эма-
цыянальная	міміка	перадаецца	шляхам	дынамічных	або	хуткіх	сігналаў,	
яна	можа	аказваць	 істотны	ўплыў	на	наша	суб’ектыўнае	ўспрыманне	
канкрэтнага	эмацыянальнага	выразу.	Вылучаюцца	наступныя	ха	рак	та-
рыстыкі	эмоцый:

•		эмацыянальны	эпізод	можа	быць	кароткім	(часам	доўжыцца	ўсяго	
не	калькі	секунд,	нават	мілісекунд)	ці	адносна	працяглым.	Калі	ён	доў-
жыцца	гадзінамі,	то	тады	гавораць	пра	настрой,	а	не	пра	эмоцыі;

•		эмоцыя	заўсёды	ўзнікае	праз	тое,	што	мае	для	чалавека	пэўнае	зна-
чэнне;

•		чалавек	перажывае	эмоцыі	як	тое,	што	міжвольна	нараджаецца	ўнут-
ры	яго,	а	не	тое,	што	ён	выбірае;

•		працэс	ацэнкі,	падчас	якой	чалавек	вызначае,	што	найбольш	важ-
нае	для	яго,	звычайна	ажыццяўляецца	аўтаматычна,	гэта	значыць	неўсвя-
домлена;

•		існуе	такое	паняцце,	як	перыяд неўспрымальнасці,	падчас	якога	з	па-	
мяці	чалавека	адсейваюцца	пэўная	інфармацыя	і	веды.	У	выніку	ён	ат-
рым	лівае	доступ	толькі	да	таго,	што	падмацоўваецца	канкрэтнымі	эмо-
цыямі.	Перыяд	неўспрымальнасці	можа	доўжыцца	ад	некалькіх	секунд	
да	бясконцасці;
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•		чалавек	адчувае	свой	эмацыянальны	стан	адразу	пасля	завяршэн-
ня	першапачатковай	ацэнкі	падзеі/сітуацыі.	Як	толькі	асоба	ўсведамляе,	
што	знаходзіцца	пад	уплывам	эмоцыі,	яна	можа	пачаць	кантраляваць	
сітуацыю;

•		існуюць	універсальныя	тыпы	эмацыянальных	рэакцый,	якія	ад	лю	ст-
роў	ваюць	гісторыю	эвалюцыі	чалавека,	і	індывідуальныя	–	абумоўленыя	
культурай	варыяцыі	ўніверсальных	тыпаў,	засвоеныя	на	працягу	жыцця;

•		жаданне	адчуваць	або	не	адчуваць	пэўныя	эмоцыі	ў	значнай	ступені	
вызначае	паводзіны	чалавека;

•		фальшывыя	праяўленні	эмоцый	могуць	быць	вы	яўлены	па	больш	
заўважнай	асіметрыі	твару,	па	адсутнасці	характэрных	мышачных	рухаў,	
якія	з’яўляюцца	тыповымі	для	шчырага	выражэння	і	з	цяжкасцю	могуць	
імітавацца	наўмысна,	а	таксама	па	неадпаведнасці	паміж	эмоцыяй	на	тва-
ры	і	маўленнем;

•		эмоцыі,	схаваныя	пры	дапамозе	ўсмешкі,	могуць	адлюстроўвацца	
ў	верхняй	частцы	твару	–	у	павеках,	бровах,	ілбе.

Умоўна	твар	чалавека	можна	падзяліць	на	тры	зоны	(рыс.	4):
1)	лоб	(уключаючы	бровы);
2)	сярэднюю	частку	(вочы,	нос,	шчокі,	таксама	магчыма	і	верхняя	

губа);
3)	рот	(або	ніжняя	губа)	і	падбародак.

Рыс. 4.	Зоны	твару

Знешняе	праяўленне	эмоцый	ажыццяўляецца	з	дапамогай	спе	цы-
фічных	выразных	рухаў,	якія	з’яўляюцца	вынікам	мышачнай	актыўнасці.	
Эмоцыі	–	гэта	суб’ектыўныя	перажыванні,	аднак,	як	паказваюць	да-
следаванні	П.	Экмана,	існуе	шэсць	універсальных	эмоцый,	якія	ўлас-
цівы	прадстаўнікам	самых	розных	культур:	здзіўленне,	страх,	агіда,	гнеў	
(злосць),	радасць,	смутак.

1.	Здзіўленне.	Гэта	самая	кароткачасовая	эмоцыя,	якая	ўзнікае	і	зні	кае	
рап	тоўна.	Здзіўленне	хутка	змяняюць	іншыя	эмоцыі,	адпаведна	твар	часта	
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адлюстроўвае	сумесь	здзіўлення	з	наступнай	эмоцыяй.	Напрыклад,	шы-
рока	адкрытыя	ад	здзіўлення	вочы	могуць	заставацца	ў	такім	становішчы	
на	працягу	імгнення,	у	той	час	як	усмешка	будзе	ўжо	закранаць	ніжнюю	
частку	твару.	У	іншай	сітуацыі	бровы	ад	здзіўлення	імгненна	могуць	пад-
няцца,	а	адцягненыя	назад	куткі	рота	будуць	надаваць	твару	выраз	страху.

Ступень	 інтэнсіўнасці	праяўлення	 гэтай	 эмоцыі	 можа	 вагацца	 ад	
слабай	да	гранічнай	–	у	залежнасці	ад	знешніх	і	ўнутраных	прычын	яе	
ўзнікнення.

Кожная	з	трох	частак	твару	мае	свае	знешнія	характарыстыкі	здзіў-
лення:

•		бровы	падняты	і	выгнуты;
•		скура	пад	бровамі	нацягнута;
•		гарызантальныя	зморшчыны	на	ілбе;
•		шырока	адкрытыя	павекі:	верхнія	павекі	падняты,	ніжнія	–	апуш-

чаны;
•		бялок	 вока	 (склера)	 бачны	 над	 і	 нярэдка	 пад	 радужнай	 абалон-	

кай	вока;
•		ніжняя	сківіца	апускаецца	так,	што	вусны	і	зубы	размыкаюцца,	а	рот	

знаходзіцца	ў	ненапружаным	стане.
2.	Страх. Людзі	баяцца	прычынення	сабе	любога	фізічнага	і	мараль-

нага	пашкоджання.	Даволі	часта	гэтая	эмоцыя	ўзнікае	ў	чалавека	яшчэ	
да	адчування	ім	фізічнага	болю,	таму	што	страх	выклікае	як	рэальная,	так	
і	ўяўная	небяспека.	Адсюль	вынікае,	што	страх	перад	небяспекай	ці	па-
грозай	часта	пераносіцца	больш	цяжка,	чым	сам	боль.	Страх	звычайна	
праяўляецца	наступным	чынам:

•		бровы	прыўзняты	і	злёгку	зведзены;
•		зморшчыны	ўзнікаюць	пераважна	ў	цэнтральнай	частцы	ілба,	а	не	

па	ўсёй	яго	шырыні;
•		верхнія	павекі	прыўздымаюцца,	агаляючы	пры	гэтым	склеру	вачэй,	

а	ніжнія	павекі	напружаны	і	падцягнуты	ўверх;
•		рот	адкрыты,	а	вусны	ці	злёгку	напружаны	і	адцягнуты	назад,	ці	рас-

цягнуты	і	адцягнуты	назад.
3.	Агіда. Гэта	праява	глыбокай	непрыязнасці.	Смак,	пахі,	дотыкі,	якія	

для	аднаго	непрыемныя,	неабавязкова	будуць	непрыемнымі	для	іншых.	
Непрымальнае	для	прадстаўнікоў	адной	культуры	можа	аказацца	прываб-
ным	для	носьбітаў	іншай,	што	асабліва	яскрава	праяўляецца	ў	гастыцы.

Мімічнае	выражэнне	агіды:
•		верхняя	губа	крыху	прыўзнята;
•		ніжняя	губа	таксама	прыўзнята	і	набліжана	да	верхняй	ці	апушчана	

і	злёгку	выпірае	наперад;
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•		нос	зморшчаны;
•		шчокі	прыўзняты;
•		зморшчынкі	пад	ніжнімі	павекамі,	прычым	самі	павекі	прыўзняты,	

але	не	напружаны;
•		бровы	апушчаны.
Пэўным	чынам	падобна	да	агіды	пагарда.	Звычайна	гэтая	эмоцыя	

ўзнікае	ў	адносінах	да	людзей,	іх	учынкаў	і	не	звязана	са	смакам,	пахам	
або	дотыкам:	чалавек	адчувае	сваю	перавагу	(часцей	маральную)	у	да-
чыненні	да	іншых.	Пагарда	праяўляецца	праз	асіметрыю	ў	розных	зонах	
твару	з	меншай	інтэнсіўнасцю,	чым	агіда.	Насмешка	як	спосаб	выражэн-
ня	пагарды	звычайна	ўтрымлівае	з’едлівы	гумар,	які	прыносіць	задаваль-
ненне	таму,	хто	насміхаецца,	і	пакуты	для	таго,	з	каго	насміхаюцца.

4.	Гнеў (або	злосць).	Гэта	найбольш	небяспечная	эмоцыя,	якая	вядзе	
да	страты	кантролю	над	сабой.

На	твары	чалавека	гнеў	распазнаецца	па	наступных	прыкметах:
•		бровы	апушчаны	і	зведзены;
•		паміж	бровамі	–	вертыкальныя	зморшчыны;
•		ніжнія	павекі	напружаны,	могуць	быць	прыўзняты;
•		верхнія	павекі	напружаны;
•		вочы	глядзяць	пільна	і	злёгку	выпучаны;
•		вусны	знаходзяцца	ў	дзвюх	асноўных	пазіцыях:	1)	шчыльна	сці	сну-

тыя	(куткі	прамыя	або	апушчаны	ўніз);	2)	раскрытыя	(утвараюць	прама-
вугольны	рот)	і	напружаныя;

•		ноздры	могуць	быць	уразлёт.
5.	Радасць.Гэта	эмоцыя,	з	якой	хочацца	жыць	і	якую	жадаеш	адчу-

ваць	пастаянна.	У	адрозненне	ад	эмоцый	страху,	гневу,	агіды	і	суму	яна	
пазітыўная.	Не	варта	блытаць	радасць	з	двума	роднаснымі	ёй	станамі,	якія	
часта	суправаджаюць	гэтую	эмоцыю,	–	задавальненнем	і	ўзбуджэннем.

Радасць	выяўляецца	па	выглядзе	ніжняй	часткі	твару	і	ніжніх	павекаў:
•		куткі	рота	адцягнуты	назад	і	ўверх;
•		рот	можа	быць	адкрыты	(так,	што	бачны	зубы)	і	закрыты;
•		насагубныя	зморшчыны	ідуць	уніз	ад	носа	да	куткоў	рота;
•		шчокі	прыўзняты;
•		ніжнія	павекі	падняты,	але	не	напружаны,	пад	імі	з’яўляюцца	змор-

ш	чынкі;
•		зморшчынкі	ў	выглядзе	«гусіных	лапак»	ідуць	ад	знешніх	куткоў	ва-

чэй	да	скроняў.
6.	Смутак. У	гэтым	стане	пакуты	перажываюцца	«прыглушана».	Сму-

так	рэдка	бывае	кароткачасовым,	ён	доўжыцца	ад	некалькіх	хвілін	да	не-
калькіх	гадзін,	дзён	і	нават	гадоў.
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Смутак	можна	вызначыць	па	наступных	зменах	на	твары	чалавека:
•		унутраныя	куткі	броваў	прыўзняты;
•		пад	бровамі	ўтвораны	трохкутнікі;
•		куткі	рота	апушчаны,	вусны	часам	дрыготкія.
Культурныя адрозненні ў выражэнні эмоцый. У	праяўленні	эмоцый	

прадстаўнікі	розных	культур	кіруюцца	сваімі	правіламі выражэння эмоцый.	
Неадпаведнасці	ў	рэакцыях	абумоўлены	нацыянальнымі	культурнымі	
нормамі,	якія	вызначаюць	дарэчнасць	кожнай	перадаваемай	пэўным	чы-
нам	эмоцыі	ў	тых	ці	іншых	сацыяльных	абставінах.	Правілы	засвойва-
юц	ца	ў	дзяцінстве	і	дыктуюць,	як	агульнапрынятыя	вы	ражэнні	эмоцый	
будуць	відазмяняцца	ў	залежнасці	ад	сацыяльнай	сі	туацыі.	У	дарослага	
чалавека	гэтыя	правілы	спрацоўваюць	аўтаматычна.

Такім	чынам,	на	праяўленне	эмоцый	на	твары	чалавека	ўплываюць	
два	тыпы	фактараў:	1)	універсальныя	фізіялагічныя	фактары;	2)	спецы-
фіч	ныя	для	кожнай	культуры	засвоеныя	правілы	выражэння.	Калі	праві-
лы	вы	ражэння	эмоцый	у	залежнасці	ад	сацыяльных	абставін	не	задзейні-
ча	ны,	то	на	твары	з’яўляюцца	эмоцыі	ў	сваім	універсальным	праяўленні.	
Аднак	 най	часцей	 правілы	 аказваюць	 сваё	 ўздзеянне,	 нейтралізуючы,	
узмац	ня	ючы,	паслабляючы,	абмяжоўваючы	або	маскіруючы	ўнівер	саль-
ныя	вы	ражэнні.	З	гэтай	прычыны	міміка	людзей	адрозніваецца,	нягле-
дзячы	на	тое,	што	яны	адчуваюць	адну	і	тую	ж	эмоцыю.

Адпаведна	адны	культуры	ўспрымаюцца	як	больш	адкрытыя	і	эма-
цыянальныя	(іспанцы,	паўднёвыя	італьянцы,	грузіны,	армяне,	арабы,	
украінцы),	іншыя	–	як	малаэмацыянальныя	(ісландцы,	шведы,	нарвеж-
цы,	японцы,	паўночнаамерыканскія	індзейцы).

Таксама	варта	заўважыць,	што	культурныя	адрозненні	ва	ўзае	ма	ад-
носінах	чалавека	са	«сваімі»	і	«чужымі»	маюць	асаблівае	значэнне.	У	цэ-
лым	у	боль	шасці	культур	блізкія	адносіны	ў	«групе	сваіх»	спрыяюць	ад-
чуванню	бяс	пекі	і	камфорту	і	дазваляюць	чалавеку	свабодна	праяўляць	
эмоцыі,	ствараюць	атмасферу,	якая	дапускае	шырокі	спектр	эмацыяналь-
ных	паводзін.

Залежнасць выражэння эмоцый ад прыналежнасці чалавека да ка лек- 
тывісцкай ці індывідуалісцкай культуры. На	 думку	 Д.	 Мацумота,	 ка-
лек	тывісцкія	культуры	спрыяюць	праяўленню	пераважна	пазітыўных 
эмо цый у адносінах да «сваіх»,	таму	што	для	грамадства	такога	тыпу	ўнут-
ры	групавая	гармонія	мае	першаснае	значэнне.	Пазітыўныя	эмоцыі	за	бяс-
печваюць	падтрымку	гэтай	гармоніі,	а	негатыўныя	пагражаюць	ёй.	Для	
індывідуалісцкіх	культур	больш	прымальнае	выражэнне	негатыўных эмо
цый у «групе сваіх»,	паколькі	гармонія	і	згуртаванасць	менш	значныя	для	
такіх	супольнасцей.	Таксама	ў	гэтых	культурах	не	забараняецца	выра-
жаць	эмоцыі,	якія	пагражаюць	групавой	згуртаванасці;	у	большай	ступені	
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пазітыўныя	эмоцыі	і	ў	меншай	негатыўныя	праяўляюцца	па-за	межамі	
групы.	Для	прадстаўнікоў	індывідуалісцкіх	культур	не	такое	важнае	раз-
межаванне	груп	«сваіх»	і	«чужых».	У	калектывісцкіх	жа	культурах	прыня-
та	накіроўваць	негатыўныя	эмоцыі	на	«групу	чужых»,	каб	больш	выразна	
атаясамлівацца	з	«групай	сваіх».

Усмешка. З	усіх	выразаў	твару	найлепш	вывучана	ўсмешка.	Гэта	най-	
больш	выразная	мімічная	структура.	З	яе	дапамогай	людзі	перадаюць	
шырокі	спектр	пачуццяў	–	ад	іроніі	да	захаплення.	Амерыканскі	псіхолаг	
П.	Экман	лічыць,	што	ўсмешка	–	гэта	вельмі	складаная	з’ява,	і	вы	лучае	
18 тыпаў усмешак	–	у	большасці	сваёй	фальшывых.	Да	гэтай	катэгорыі	
ўсмешак	адносіцца	таксама	сацыяльная ўсмешка,	якая	вы	карыстоўваецца	
ў	штодзённых	зносінах,	каб	стварыць	нязмушаную	атмасферу	і	выказаць	
сваю	прыязнасць	да	тых,	хто	побач.	Характэрная	ўла	сцівасць	сацыяль-
най	усмешкі:	куткі	рота	адцягваюцца	ў	бакі,	да	вушэй,	але	не	падымаюц-
ца;	мышцы	вакол	вачэй	пры	гэтым	не	скарачаюц	ца.	У	такім	выпадку	
ўсмеш	ка	–	агульнапрыняты	знак	павагі	і	добразычліва	сці.	У	дзелавых	
зносінах	часцей	за	ўсё	сустракаецца	«змякчальная»/маскіруючая ўсмеш
ка,	якой	кіраўнік	нярэдка	карыстаецца,	не	прымаючы	прапанаваную	
ідэю	ці	крытыку	ючы	падначаленага.	Пры	такой	усмешцы	куткі	рота	звы-
чайна	сцісну	ты,	а	ніжняя	губа	злёгку	прыўзнята.

Нямецкі	антраполаг	К.	Німіц	у	выніку	даследаванняў	усмешкі	ў	ды-
наміцы	высветліў	два яе параметры,	якія	паказваюць	на	ступень	шчы-
расці:	хуткасць,	з	якой	падымаюцца	куткі	рота,	і	адначасовае	пашырэн-
не	вачэй	з	наступным	прыкрываннем	века.	Вучоны	падкрэслівае,	што	
даволі	працяглае	раскрыванне	вачэй	без	іх	кароткачасовага	заплюшч-
вання	ў	спалучэнні	з	усмешкай	успрымаецца	як	пагроза.	Ён	знаходзіць	
эвалюцыйную	аснову	для	гэтага:	у	малпаў	агаленне	зубоў	адначасова	
з	упартым	разглядваннем	партнёра	шырока	адкрытымі	вачыма	–	сігнал	
пагрозы.	Кароткачасовае	ж	заплюшчванне	вачэй,	наадварот,	заспакой-
ваючы	элемент	мімікі.	У	гэтым	выпадку	ўсмешка	быццам	перадае	па-
зітыўнае	стаўленне	чалавека	і	яго	настрой	на	мірную	камунікацыю.

Усмешка Дзюшэна.	 У	 сярэдзіне	 XIX	 ст.	 французскі	 нейрафізіёлаг	
Г.	Дзюшэн	вывучаў	мышцы	твару	і	здольнасць	людзей	усміхацца	пры	лю	-	
бых	абставінах.	У	сваіх	даследаваннях	вучоны	выявіў,	чым	фальшывая	
ўсмешка	адрозніваецца	ад	сапраўднай,	і	вызначыў,	што	ўсмешку	ўтва-
раюць	дзве	групы	мышцаў:

1)	вялікія	скулавыя	мышцы,	якія	знаходзяцца	з	бакоў	твару,	ад	скул	
да	куткоў	рота.	Калі	яны	скарачаюцца,	куткі	рота	адцягваюцца	ўверх,	да	
скул,	часам	агаляючы	зубы,	а	шчокі	пры	гэтым	як	быццам	надзімаюцца.	
Гэтыя	мышцы	знаходзяцца	пад	нашым	усвядомленым	кантролем;
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2)	кругавыя	мышцы	вачэй,	што,	як	вынікае	з	назвы,	знаходзяцца	ва-
кол	вока.	Пад	іх	уздзеяннем	вочы	звужаюцца	і	адцягваюцца	(у	выніку	
чаго	ўтвараюцца	зморшчынкі),	а	бровы	апускаюцца.	Дзюшэн	вы	явіў,	
што	гэтыя	мышцы	адносяцца	да	неўсвядомленых	і,	такім	чынам,	ад	лю-
строўваюць	нашы	сапраўдныя	пачуцці,	паколькі	мы	не	можам	імі	ўсвя-
домлена	кіраваць.

Адпаведна	шчырая	ўсмешка	абавязкова	адбіваецца	і	на	вачах.	У	вы-
ніку	даследаванняў	Дзюшэн	сфармуляваў	наступнае	правіла:	«Першая	
група	мышцаў	(скулавыя)	падпарадкоўваецца	чалавечай	волі,	а	другая	
група	мышцаў	(кругавыя)	можа	быць	задзейнічана	толькі	пад	уплывам	
шчырых	душэўных	пачуццяў».	Такім	чынам,	шчырая	ўсмешка	характа-
рызуецца	пералічанымі	вышэй	мімічнымі	рысамі,	а	таксама	наступнымі	
па	казчыкамі:

		• усмешка	павольна	ўзнікае	на	твары	і	павольна	з	яго	знікае;
		• твар	застаецца	цалкам	сіметрычным.

Для	фальшывай	(сацыяльнай	або	маскіруючай)	усмешкі,	якую	выда-
юць	няўсмешлівыя	вочы,	характэрна	адваротнае:

		• яна	рэзка	ўзнікае	і	знікае;
		• твар	становіцца	асіметрычным.

Услед	за	Г.	Дзюшэнам	П.	Экман	выявіў	яшчэ	адзін	аспект	шчырай	
усмешкі:	 пры	 яе	 ўзнікненні	 рухі	 вуснаў	 (здзяйсняюцца	 пры	 дапамо-
зе	скулавых	мышцаў)	больш	кароткія,	чым	пры	фальшывай.	Та	кім	чы-
нам,	калі	мы	перажываем	сапраўдную	радасць	або	задавальненне,	наш	
мозг	і	фізіялогія	сумесна	«нараджаюць»	на	твары	ўсмешку,	у	якой	удзель-
нічаюць	рот,	шчокі	і	вочы.

Усмешка ў розных культурах. Спосабы	выражэння	чалавечых	эмоцый,	
у	прыватнасці	ўсмешкі,	нярэдка	маюць	культурна-спецыфіч	ны	харак	тар.	
Усмешка	ва	ўсіх	заходніх	краінах	асацыіруецца	з	весялосцю,	ра	дасцю.	
Аднак	у	Японіі	ў	некаторых	выпадках	яна	з’яўляецца	прык	ме	тай	збян-
тэ	жанасці	і	няўпэўненасці,	і	таму	часам	узнікаюць	сітуацыі	не	па	ра	зу-
мення,	калі	еўрапеец	злуецца,	а	японскі	партнёр,	бянтэжачыся,	усмі-
хаецца.	У	сферы	ж	дзелавой	камунікацыі	чалавек,	які	не	ўмее	ўс	мі	хацца	
і	такім	чынам	выказваць	сімпатыю,	ніколі	не	дасягне	поспеху.	Нездарма	
кітайцы	лічаць:	«Калі	не	ўмееш	усміхацца,	лепш	не	бярыся	за	справу».	
Сапраўды,	у	дзелавой	культуры	далёкаўсходніх	краін	па	тым,	наколькі	
ўсмешлівыя	работні	кі	сэрвісу,	гасцініц,	офісаў,	можна	меркаваць	аб	по-
спеху	той	ці	іншай	кампаніі.	У	той	жа	час	многія	замежнікі,	якім	давя-
лося	наведаць	СССР,	а	пазней	краіны	СНД,	заўважаюць,	што	ў	людзей	
тут	пераважна	змрочны	выраз	твару.	Беларусы,	напрыклад,	усміхаюцца,	
на	думку	жыхароў	ін	шых	краін,	хутчэй	у	вольны	час	у	зносінах	са	сваімі	
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блізкімі,	роднымі	і	знаёмымі	і	практычна	ніколі	–	на	працы.	Складана	
сказаць,	чым	гэта	выклікана	–	тысячагадовым	перыядам	жыцця	ў	су-
ровых	кліматыч	ных	умо	вах,	пра	цяг	лай	барацьбой	за	фізічнае,	сацыяль-
нае	і	дзяржаўнае	выжыванне,	пэў	ны	мі	псіхалагічнымі	асаблівасцямі	ці	
псіхічным	складам	беларускага	народа	(нацыянальным	характарам),	–	
але	відавочна	наступнае:	беларусы	ў	па	раўнан	ні	з	многімі	іншымі	народа-
мі	малаўсмешлівыя.	Гэты	факт	патрабуе	асэнсавання	не	толькі	з	агуль-
на	культурнага	ці	са	цы	яль	на-псіхалагічнага	гледжан	ня,	але	і	з	камуні	ка-	
тыўнага,	 па	коль	кі	 ўсмешка	 –	 неад’ем	ны	 кампанент	 камунікатыўных	
паводзін,	 і	 яе	 месца	 ў	 структуры	 камунікацыі	 таго	 ці	 іншага	 народа,	
у	структуры	між	куль	турных	зносін	павінна	быць	апісана	з	улікам	нацы-	
янальных	асаблівасцей.

Усмешка, на	нацыянальны	характар	выражэння	якой	даволі	часта	
звяр	талі	 ўвагу	 многія	 даследчыкі,	 з’яўляецца	 відавочным	 прыкладам	
таго,	што	знешняе	праяўленне	эмоцый	і	ўнутраны	стан	не	заўсёды	су-
падаюць.	Так,	у	зносінах	англічан	і	беларусаў	ці	рускіх	назіраецца	шэ-
раг	 супярэчнасцей.	 У	 англамоўным	 свеце	 ўсмешка	 –	 гэта	 не	 толькі	
біялагічная	рэакцыя	на	станоўчыя	эмоцыі,	але	і	фармальны	знак	куль-
туры,	які	не	мае	нічога	агульнага	са	шчырымі	адносінамі	з	тым,	каму	яна	
адрасавана.	Гэта	знак	адсутнасці	агрэсіўных	намераў,	спосаб	фармаль-
най	дэманстра	цыі	акружаючым	сваёй	прыналежнасці	да	соцыуму	[Тер-
Минасова,	2004].	Фармальная	ўсмешка	даволі	часта	выкарыстоўваецца	
як	від	вітання,	яна	з’яўляецца	абарончай	рэакцыяй	у	незнаёмым	мес-
цы	і	пры	стасунках	з	чужымі	людзьмі.	Такая	ўсмешка	нясе	сацыяльную	
інфармацыю	і	выконвае	функцыю	грамадскага	ўзаемадзеяння.	Белару-
сы	ўсміхаюцца	зрэдку,	пераважна	ў	тых	выпадках,	калі	яны	сапраўды	ад-
чуваюць	станоўчыя	эмоцыі,	гэта	значыць	усмешка	пера	дае	эмацыяналь-	
ную	інфармацыю.

Такім	чынам,	у	нашай	культуры	ўсмешка	пакуль	не	з’яўляецца	атры-
бутам	ветлівых	зносін	і	не	выступае	як	абавязковы	ветлівы	камплімент	
субяседніку,	у	той	час	як	амерыканцы,	англічане,	немцы,	кітайцы,	япон-
цы	пры	вітанні,	як	правіла,	усмі	хаюцца	суразмоўцу	–	гэтага	патрабуе	эты-
кет.	У	беларускім	грамадстве	не	прынята	ўсмешка	ў	службовых	абставінах,	
а	ў	большасці	замежных	краін	работнікі	гандлю,	сферы	абслугоўван-
ня,	усе,	хто	працуе	з	людзьмі,	павінны	ўсміхацца	сваім	кліентам	–	гэта	
адзін	з	прафесійных	абавязкаў,	якому	спецыяльна	вучаць.	У	беларус	кай	
традыцыі	прадугледжваецца,	што	для	ўсмешкі	ў	чалавека	мусіць	быць	
нейкая	прычына:	добры	настрой,	станоўчы	вынік	рашэння	важных	пы-
тан	няў,	радасная	падзея	і	інш.	У	адваротным	выпадку	ўсмешку	называюць	
няшчырай,	дзяжурнай,	штучнай,	ненатуральнай	і	таму	–	непрыемнай.
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Веданне	нацыянальных	асаблівасцей	усмешкі	як	аднаго	з	кам	па	нен-
таў	невербальных	зносін	мае	вялікае	значэнне	ў	міжасобаснай	і	між	куль-
турнай	камунікацыі.

Жэсты. Гэта	кінесічныя	адзінкі,	якія	маюць	пантамімічную	форму	
выражэння.	 Вывучэнне	 жэстаў	 (выразных	 рухаў	 рук)	 –	 жэстыкі –	
скла	дае	аснову	навукі	аб	бясслоўнай	мове	зносін.	Жэсты	маюць	агуль	-	
на	на	цы	яналь	ную,	сацыяльную,	сацыяльна-групавую,	сацыяльна-тэ	ры-
та	ры	яльную,	сацыяльна-асобасную	і	 індывідуальна-асобасную	ха	рак-
тары	стыкі.

Жэстам	(маюцца	на	ўвазе	ў	тым	ліку	мімічныя	жэсты,	знакавыя	рухі	
цела	і	позы)	уласцівы	вобразнасць,	эмацыянальнасць,	яны	могуць	высту-
паць	у	якасці	культурнага	знака	і	заслугоўваюць	спецыяльнага	даследа-
вання	як	базавага	элемента	камунікацыі.	Як	і	коды	разумовых	аперацый,	
што	маюць	невербальны	характар,	жэсты	аблягчаюць	пераход	ад	слова	да	
вобраза	і	ад	вобраза	да	слова,	таму	з	іх	дапамогай	інфармацыя	перадаец-
ца	эканомна	і	даволі	часта	апярэджвае	па	хуткасці	маўленне	з	прычыны	
нелінейнага	характару	перадачы	інфармацыі	(эмацыянальная	маторы-
ка	фарміруецца	і	дэманструецца	раней	за	маўленчую).	Жэст	з’яўляецца	
згорнутай	схемай	дзеяння,	яго	алгарытмам	і	звязаны	з	«памяццю	цела».

Жэсты	класіфікуюцца	наступным	чынам:	1)	паводле прызначэння: 
звычайныя	(абавязковыя	ў	зносінах),	сімвалічныя	(напрыклад,	жэсты	
вайскоўцаў),	рытуальныя	(выкарыстоўваюцца	падчас	царкоўных	абра-
даў);	2)	паводле будовы:	простыя	(адзін	рух	–	падняць	руку	на	занятках),	
састаўныя	(некалькі	аднародных	рухаў	–	памахаць	рукой	на	развітанне),	
складаныя	(некалькі	неаднародных	рухаў	–	плюнуць	праз	левае	плячо,	
каб	не	сурочылі).

У	асобную	групу	вылучаюцца	міжвольныя жэсты:
•		дэманстрацыя	адкрытых	далоняў	–	адкрытасць,	шчырасць;
•		сціснутыя	кулакі	–	узбуджэнне,	агрэсіўнасць;
•		дотык	да	носа	–	няўпэўненасць,	падман;
•		пагладжванне	падбародка/барады	–	ваганне	ў	момант	прыняцця	

рашэння;
•		праціранне	шкельцаў	акуляраў	–	паўза,	роздум;
•		пастаяннае	адкідванне	валасоў	з	 ілба	–	неспакой,	трывога,	хва-

ляванне.
Жэстам	уласцівы	полісемантычнасць	(поціск	рукі:	прывітанне,	раз	ві-

танне,	знаёмства,	віншаванне),	сінанімічнасць	(жэст	прывітання	–	поціск	
рукі,	ківок,	усмешка,	паклон,	прыўзняты	капялюш).	Акрамя	таго,	для	іх	
характэрна	стылістычная дыферэнцыяцыя	(нейтральныя	і	экспрэсіўныя,	
узвышаныя	і	грубыя,	фамільярныя	і	афіцыйныя	і	г.	д.).
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Па	значэнні	жэсты	падзяляюцца	на	наступныя	разнавіднасці:
1)	ілюстратары	–	апісальна-выяўленчыя	і	выразныя	жэсты,	якія	су-

праваджаюць	маўленне	і	губляюць	сэнс	па-за	маўленчым	кантэкстам.	
З	іх	дапамогай	больш	глыбока	раскрываецца	сэнс	выказвання.	Да	іх	ад-
носяцца:	указальнікі	(указанне	рукой	ці	пальцам),	піктографы	(маля-
ванне	рукамі	ў	паветры	прадметаў	і	дэманстраванне	іх	памераў,	форм),	
кінетографы	(рухі	цела)	і	інш.;

2)	канвенцыянальныя	жэсты,	ці	эмблемы,	замяняюць	словы	ці	фра-
зы	ў	зносінах	і	ўжываюцца	падчас	прывітання,	развітання,	запрашэння,	
для	выражэння	забароны,	знявагі	і	г.	д.	Яны	маюць	лексічныя	адпаведнікі	
і	з’яўляюцца	ўмоўнымі	рухамі.	Часам	іх	ужываюць	замест	слоў,	якія	ня-
зручна	выказаць	услых;

3)	мадальныя	жэсты,	ці	жэсты-рэгулятары,	выражаюць	адносіны	ча-
лавека	да	суразмоўцы	і	камунікатыўнага	акта	ў	цэлым.	Да	іх	адносяць	
усмешку,	ківок,	позірк	у	пэўным	напрамку,	мэтанакіраваныя	рухі	рукамі	
(жэсты	адабрэння,	недаверу,	збянтэжанасці,	здзіўлення	і	інш.);

4)	жэсты-адаптары – спецыфічныя	звычкі	чалавека,	звязаныя	з	руха-
мі	рук.	Гэта	могуць	быць:	пачэсванне,	пацягванне	асобных	частак	цела;	
пахлопванне	па	плячы	ці	спіне	партнёра;	пагладжванне,	пе	ра	бі	ран	не	
асобных	прадметаў,	што	знаходзяцца	пад	рукой	(аловак,	гузік	і	г.	д.);

5)	жэсты-афектары	–	жэсты,	якія	выражаюць	праз	рухі	цела	і	мышцаў	
твару	пэўныя	эмоцыі	(могуць	быць	выражаны	праз	іншыя	разнавіднасці	
жэстаў);

6)	абрадавыя	жэсты	выкарыстоўваюцца	ў	розных	рытуалах	(хрыс	ціяне	
хрысцяцца,	мусульмане	ў	канцы	малітвы	праводзяць	абедзвюма	далонямі	
па	твары	зверху	ўніз	і	інш.).

З	гледжання	звернутасці на сябе ці на іншага	ад	роз	ні	ваюць	жэсты	ін-
дывідуальныя	(біць	сябе	ў	грудзі	кулаком),	ін	ды	ві	ду	альна-ўзаемныя	(ца-
лаваць	руку	даме),	узаемныя	(паціскаць	адзін	ад	наму	рукі).

Паводле	паходжання	жэсты	падзяляюцца	на	спрадвечныя	(пакланіц-
ца	долу)	і	запазычаныя	(рэверанс,	кніксен).	У	залежнасці	ад	часу ўзнік нен
ня і функцыянавання	вылучаюць	жэсты	архаічныя	(біць	чалом),	сучасныя	
(большасць	прынятых	у	пэўным	грамадстве	жэстаў:	поціск	рукі,	ківанне	
галавой	і	інш.),	неалагізмы	(жаргонныя	жэсты	сярод	моладзі).

Акрамя	таго,	вылучаюцца	наступныя	віды	жэстаў:
•		жэсты	ацэнкі	–	пачэсванне	падбародка;	выцягванне	ўказальнага	

пальца	ўздоўж	шчакі;	уставанне	і	хаджэнне	і	інш.	(чалавек	ацэньвае	ін-
фармацыю);

•		жэсты	ўпэўненасці	–	пальцы,	злучаныя	ў	купал	піраміды;	раскач-
ванне	ў	крэсле;
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•		жэсты	нервовасці	і	няўпэўненасці	–	пераплеценыя	пальцы	рук;	па-
шчыпванне	далоні;	пастукванне	па	стале	пальцамі;	дакрананне	да	спінкі	
крэсла	перад	тым,	як	на	яго	сесці,	і	інш.;

•		жэсты	самакантролю	–	рукі	заведзены	за	спіну,	адна	пры	гэтым	сці-
скае	другую;	поза	чалавека,	што	сядзіць	на	крэсле	трымаючыся	за	пад-
лакотнікі,	і	інш.;

•		жэсты	чакання	–	паціранне	далоняў;	павольнае	выціранне	віль	гот-
ных	далоняў;

•		жэсты	адмаўлення	–	складзеныя	рукі	на	грудзях;	адкінутае	назад	ту-
лава;	скрыжаваныя	рукі;	дакрананне	да	кончыка	носа;

•		жэсты	даверу	–	прыкладванне	рукі	да	грудзей;	дакрананне	да	су-
размоўцы;

•		жэсты	дамінавання	–	выстаўленне	вялікіх	паль	цаў	рукі	напаказ;	
задзіранне	падбародка;

•		жэсты	няшчырасці	–	прыкрыты	рукой	рот;	дакрананне	да	носа;	«бе-
гаючы	позірк»;	паварот	тулава	ў	бок	ад	суразмоўцы.

Жэсты,	акрамя	(сама)адаптараў*	і	 іканічных**,	функцыянуюць	час-
цей	у	цесным	узаемадзеянні	з	вербальнымі	сродкамі	адным	з	магчымых	
спосабаў:	а)	сінхронна,	гэта	значыць	адначасова	з	маўленнем,	б)	перад	
выкарыстаннем	вербальных	сродкаў,	в)	пасля	іх	прамаўлення.

Адначасовае	выкарыстанне	вербальных	і	невербальных	сродкаў	абу-
моўлена	імкненнем	канкрэтызаваць	інфармацыю,	зрабіць	яе	больш	вы-
разнай	і	значнай	для	таго,	каб	аказаць	уплыў	на	суразмоўцу.	Нягледзячы	
на	тое	што	невербальныя	сродкі	займаюць	«другаснае	месца»	ў	каму	ні-
кацыі,	яны	выконваюць	функцыю	ўздзеян	ня	з	большай	эфектыў	насцю,	
чым	вербальныя.

Нямецкі	псіхолаг	В.	Біркенбіл	усе	жэсты	падзяляе	на	шырокія	і	дроб  
ныя.	Яна	падкрэслівае,	што	чым	мацнейшае	пачуццё,	тым	больш	вы-
раз	ная	жэстыкуляцыя.	Шырокія	жэсты	характэрны	для	экс	пан	сіў	най	
натуры,	схільнай	да	адкрытага	праяўлення	моцных	пачуццяў.	Натураль-
на,	што	дробныя	рухі	выклікаюць	супрацьлеглае	ўражанне.	Яны	ўла	с-
цівы	найперш	тым,	хто	па	нейкіх	прычынах	не	хацеў	бы	прыцягваць	да	
сябе	ўвагу,	–	людзям	карэктным,	сціплым,	якія	не	жадаюць	вы	стаўляць	
свае	 пачуц	ці	 перад	 усімі.	 Дробныя	 жэсты	 могуць	 сведчыць	 пра	 спад	
душэў	ных	сіл,	калі	на	актыўную	жэстыкуляцыю	ўжо	не	засталося	жыц-	
цёвай	энергіі.

*	Самаадаптары	–	жэсты,	якія	звязаны	з	дотыкам	да	самога	сябе.
**	Іканічныя	жэсты	–	разнавіднасць	жэстаў-эмблем;	капіруюць	і	ад	лю	строў-

ваюць	рэальныя	аб’екты	і	здзяйсняемыя	з	імі	маніпуляцыі	(напрыклад,	жэст,	які	
абазначае	тэлефон).
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Звычайна	кожны	жэст	ацэньваецца	з	гледжання	таго,	якое	прадмет-
нае	дзеянне	ён	імітуе.	Паказальнай	з’яўляецца	агульная пазіцыя рук.	На-
прыклад,	рукі,	закладзеныя	за	спіну,	сімвалізуюць	адмову	ад	прадмет-
най	актыўна	с	ці.	Такое	становішча	рэдка	прымаюць	людзі	энергічныя	
і	дзейсныя.	Заклаўшы	рукі	за	спіну,	чалавек	(часцей	асоба	стрыманая,	
схільная	да	сузіральнасці)	быццам	сігналізуе,	што	хоча	на	пэўны	час	ад-
мовіцца	ад	клопатаў	і	нікога	не	турбаваць.	Менавіта	гэтая	поза	тыповая	
для	наведвальнікаў	музеяў	і	выставак.

Наадварот,	кісці	рук,	выстаўленыя	перад	тулавам,	выражаюць	павы-
шаную	гатоўнасць	да	маніпуляцый.	Такая	пазіцыя	рук	зручная	для	напа-
ду	і	абароны	і	таму	ў	пэўным	сэнсе	нагадвае	позу	змагара,	які	рыхтуецца	
да	паядынку.	Яна	характэрная	для	людзей,	якія	клапоцяцца	пра	сваё	са-
масцвярджэнне.

Для	 эфектыўнай	 камунікацыі	 неабходна	 ўлічваць	 ключавыя	 пра-
ві	лы	кінесікі.	Каб	дасягнуць	пэўнай	мэты	ў	зносінах,	мала	быць	уваж-
лівым	–	трэба	пастаянна	выкарыстоўваць	жэсты	адкрытасці,	якія	вы-
клікаюць	пры	хільнасць	суразмоўцы,	спрыяюць	шчырай	і	канструктыўнай	
гутарцы.

Многія	людзі	не	ведаюць,	што	рабіць	са	сваімі	рукамі	і	куды	іх	па-
дзець.	Не	занятыя	рукі	варта	трымаць	спакойна,	не	размахваючы	імі.	Лі-
чыцца	непрыстойным	паказваць	на	каго-	ці	што-небудзь	пальцам,	а	так-
сама	закрываць	рот	рукой	падчас	размовы,	пахлопваць	суразмоўцу	па	
плячы	або	церабіць	гузік	на	яго	адзенні.

Чалавек,	які	падчас	размовы	трымаецца	за	бакавыя	краі	крэсла	(ся-
дзення)	або	кладзе	рукі	на	калені	і	пры	гэтым	тулавам	падаецца	наперад,	
хоча	спыніць	размову.	Закідванне	рук	за	спіну	з	захопам	запясця	і	за-
кідванне	рук	за	галаву	(у	пазіцыі	стоячы)	сведчаць	пра	ўпэўненага	ў	са-
бе	чалавека,	які	жадае	паказаць	сваю	перавагу	над	 іншымі.	Таму	калі	
суразмоўца	хоча	памяняць	пазіцыю	такога	чалавека,	то	нахіляецца	да	яго	
наперад	з	адкрытымі	далонямі	і	звяртаецца	з	просьбай	патлумачыць	яму	
што-небудзь.	Існуюць	і	іншыя	спосабы	пераадолення	напружання,	на-
прыклад	капіраванне	жэстаў	апанента.

Даволі	проста	прачытваюцца	жэсты людзей падчас курэння.	Па	тым,	
як	чалавек	выпускае	дым	цыгарэты,	вызначаюць	яго	стаўленне	да	су-
размоўцы	і	да	зместу	самой	гутаркі.	Калі	чалавек	выпускае	дым	уверх,	гэта	
азначае,	што	ён	станоўча	адносіцца	да	субяседніка,	размова	яму	падаба-
ецца.	Калі	дым	скіраваны	ўніз,	то	ён	настроены	негатыўна;	чым	хутчэй	
ён	выпускае	дым,	тым	больш	непрыемная	для	яго	гутарка.

Пра	настрой	і	намеры	чалавека	вельмі	красамоўна	гаворыць	па зі цыя 
далоняў.	Іх	дэманстрацыя	звычай	на	з’яў	ляецца	паказчыкам	ад	крытасці	
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да	зносін.	Гэта	азначае,	што	вы	нібы	пра	маўляеце:	«Я	не	ўзбро	ены	і	не	
маю	агрэсіўных	намераў».	Паварот	кісцей	рук	далонямі	ўніз,	наадварот,	
неабходны	для	таго,	каб	нешта	«прыціснуць»	–	абараніцца	ад	чагосьці	
непрыемнага.	Лёгкае	напружанне	ў	рухах	далоняў	–	пе	ра	сцерагальна-
абачлівы	жэст,	які	дэманструе	імкненне	чалавека	стры	маць	чый-небудзь	
намер	узяць	яго	пад	кантроль.	Калі	кісці	рук	пры	гэтым	падаюцца	напе-
рад,	яны	ператвараюцца	ў	інструмент	перасоўвання	чаго-небудзь	і	сім-
валізуюць	адмаўленне.	Пальцы	ж,	сціснутыя	ў	кулак,	натуральным	чы-
нам	інтэрпрэтуюцца	як	агрэсіўны	жэст,	паколькі	кулак	–	гэта	сродак	для	
ўдару.	Тым	не	менш	не	варта	штораз	успрымаць	яго	як	сігнал	да	бойкі,	
паколькі	кулак	дэманструе	таксама	і	хапальныя	рухі.	Такія	неагрэсіўныя	
дзеянні	робіць	рука	чалавека,	які	імкнецца	за	нешта	ўхапіцца.	Таму	ці-
кава	назіраць,	як	паводзяць	сябе,	напрыклад,	дзеці	ў	цырку,	калі	гля-
дзяць	на	кульбіты	эквілібрыстаў	або	скачкі	драпежнікаў:	дзіцячыя	кулачкі	
міжволі	сціскаюцца,	каб	знайсці	ўмоўную	апору	ў	напружанай,	ры	зы-
коўнай	і	небяспечнай	сітуацыі.

Далоні	чалавека	добра	прыстасаваны	для	таго,	каб	прыкрываць	твар.	
У	многіх	жэстах,	накіраваных	на	ўласны	твар,	праяўляецца	жаданне	не-
шта	схаваць.	Так,	напрыклад,	колькасць	жэстаў	«рука	–	твар»	прыкмет-
на	ўзрастае	падчас	спробы	схлусіць.	Пры	гэтым	часцей	за	іншыя	сустра-
каюцца	наступныя	рухі:	прыкрыццё	рота	–	магчыма,	з	дапамогай	дотыку	
да	носа	(жэсты	маскіроўкі),	пацягванне	за	мочку	вуха	(імітацыя	самапа-
карання),	паціранне	шчакі,	дотык	або	пагладжванне	падбародка,	броваў	
або	валасоў	(самазаспакаенне	праз	сімвалічную	пяшчоту).

Звярніце ўвагу!
Пачэсванне і паціранне вуха. Гэты жэст часцей за ўсё сведчыць пра 

тое, што чалавек ужо дастаткова пачуў (наслухаўся) і хоча выказацца.
Пачэсванне і паціранне шыі. Падобны жэст «чытаецца» як пра

яўленне сумненняў і няўпэўненасці чалавека.
Пальцы ў роце. Гэты жэст гаворыць пра ўнутраную неабход насць 

у адабрэнні і падтрымцы.

З	дапамогай	далоні	чалавек	выказвае	сваю	волю.	Існуюць	тры	ас-
ноў	ныя	камандныя	жэсты	далоні:	пазіцыя ўверх, пазіцыя ўніз і	пазіцыя 
ўка зальнага пальца.	Каб	зразумець	адрозненне	паміж	гэтымі	трыма	па-
лажэннямі,	вар	та	ўявіць	наступную	сітуацыю:	вам	трэба	папрасіць	каго-
небудзь	пад	няць	скрынку	і	пераставіць	яе	ў	іншае	месца;	пры	гэтым	вы	
вы	карыстоўваеце	адны	і	тыя	ж	словы,	адзін	і	той	жа	тон	голасу	і	той	самы	
выраз	твару,	але	мяняеце	пазіцыю	далоні.
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Акрамя	гэтага,	існуюць	так	званыя	супакойваючыя	рухі,	пры	дапа-
мозе	якіх	людзі	ўра	ўнаважваюць	сябе:	падпіранне	сківіцы	адной	або	абе-
дзвюма	рукамі,	пад	пі	ранне	шчакі	або	скроняў	рукамі,	дотык	да	рота.	Калі	
чалавек	прыкладвае	свае	далоні	да	аднаго	ці	абодвух	бакоў	галавы,	ён	
хоча	засцерагчы	сябе	ад	раздражняльнікаў,	каб	цалкам	сканцэнтравацца	
на	пэўнай	праблеме.

«Слухаючыя» жэсты

Як паказаць мовай жэстаў, што вы слухаеце? Вось асноўныя метады:
  • падтрымліваць добры зрокавы кантакт;
  • выкарыстоўваць рухі галавой;
  • люстраваць жэсты суразмоўцы.

Вам патрэбна ведаць няпісаныя правілы этыкету, звязаныя са зрока
вым кантактам, які дазваляе прамоўцу быць упэўненым у тым, што яго 
слухаюць з цікавасцю. Нікому не падабаецца гаварыць з тым, чые вочы 
пастаянна блукаюць. Вось чаму людзі з добрымі навыкамі зрокавага 
кантакту выклікаюць да сябе больш сімпатыі і цікавасці.

Рухі галавой – вельмі важны інструмент заахвочвання су размоўцы 
да гутаркі і ўсталявання рапорта (узаемаразумення, даверу). Асноўнай 
іх разнавіднасцю з’яўляюцца кіўкі, сярод якіх вылучаюцца пяць най
больш распаўсюджаных тыпаў, што выражаюць падтрымку, згоду:

1) ківок, які падбадзёрвае («Так, гэта вельмі цікава»);
2) ківок, які дэманструе ўвагу («Так, я слухаю вас»);
3) ківок паразумення («Так, я разумею, што вы маеце на ўвазе»);
4) ківок, які пацвярджае факты («Так, гэта праўда»);
5) ківок згоды («Так, я зраблю тое, што вы просіце»).
Сцвярджальныя кіўкі з’яўляюцца прыроджаным рэфлексам, як 

і хітанне галавой, што ўспрымаецца як адмоўе.
Калі паназіраць за вопытнымі тэлежурналістамі, якія гутараць з га

сцямі ў студыі, то можна заўважыць, што яны шмат ківаюць, дапамага
ючы тым самым сваім гасцям «раскрыцца». Як паказваюць даследаванні, 
калі слухач актыўна ківае, то яму ўдаецца «вывудзіць» з суразмоўцы 
ў чатыры разы больш інфармацыі.

Як зразумець ківок? Звычайна канкрэтнае сэнсавае значэнне кіўка 
залежыць ад яго працягласці:

  • павольны ківок часцей падбадзёрвае суразмоў цу весці гутарку да
лей (пры гэтым адначасова вы працягваеце слухаць);

  • звычайны, незапаволены ківок сведчыць пра разуменне слоў су
размоўцы;

  • вельмі хуткі ківок утрымлівае ў сабе дваісты сэнс: вы ці цалкам 
згодны з суразмоўцам, ці хочаце ўзяць слова (каб правільна вытлумачыць
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значэнне хуткага кіўка субяседніка, неабходна адначасова звяртаць ува
гу і на іншыя яго жэсты).

Парада: звяртайце ўвагу на кірунак позірку суразмоўцы. Калі чала
век глядзіць убок, гэта азначае, што ён гатовы пачаць гаварыць. Калі ж 
яго по зірк накіраваны на вас, яго ківок азначае толькі згоду з вашымі 
сло вамі.

Поза. Істотным	аспектам	кінесікі	з’яўляецца	поза	–	палажэнне	чала-
вечага	цела	і	яго	рухі	ў	час	камунікацыі.	Гэта	адна	з	найменш	падкантроль-
ных	форм	невербальных	паводзін.	Поза	дазваляе	вызначыць,	напружаны	
чалавек	ці	разняволены,	адчуць,	наколькі	ён	гатовы	да	гутаркі.	Вядома	
каля	тысячы	розных	устойлівых	поз,	якія	здольна	прымаць	цела	чалавека.

У	агульнапрынятым	разуменні	пэўныя	позы	асацыіруюцца	з	эмацы-
янальным	станам	чалавека.	Напрыклад:	1)	рукі	за	спінай,	галава	высока	
паднята,	падбародак	выстаўлены	–	пачуццё ўпэўненасці;	2)	палажэнне	сто-
ячы,	рукі	апіраюцца	на	стол	ці	крэсла	–	адчуванне непаўнаты кантакту 
з партнёрам;	3)	частая	змена	поз,	ёрзанне	на	крэсле	–	унутраны неспакой;	
4)	скрыжаваныя	ногі	–	скептычная абарончая ўстаноўка.

У	 камунікатывістыцы	 прынята	 вылучаць	 тры	 аспекты	 кла	сі	фі	ка	-	
вання	поз:

1)	уключэнне/выключэнне	з	сітуацыі	(адкрытасць	ці	закрытасць	для	
кантакту).	Паказчык	закрытасці	–	перакрыжаваныя	на	грудзях	рукі,	спле-
ценыя	ў	замок	пальцы,	калені	ў	позе	«нага	на	нагу»,	адкінутая	назад	спіна	
і	інш.	Пры	гатоўнасці	да	зносін	чалавек	усміхаецца,	галава	і	цела	павер-
нуты	да	партнёра,	тулава	нахілена	наперад;

2)	дамінаванне/залежнасць.	Дамінаванне	праяўляецца	ў	«навісанні»	
над	партнёрам,	пахлопванні	яго	па	плячы,	утрыманні	рукі	на	плячы	су-
размоўцы,	позірку,	накіраваным	зверху	ўніз.	Залежнасць	–	позірк	знізу	
ўверх,	з-пад	ілба,	сутуласць;

3)	процістаянне/гармонія.	Процістаянне	–	сціснутыя	кулакі,	вы	стаў-
ленае	наперад	плячо,	рукі	ў	бокі.	Гарманічная	поза	–	адкрытая	і	свабод-
ная,	сінхранізуецца	з	позай	партнёра.

У	залежнасці	ад	размяшчэння партнёраў	па	камунікацыі	адрозніваюць:
		• закрытыя	позы,	якія	ўспрымаюцца	як	позы	недаверу,	нязгоды,	про-

цідзеяння,	крытыкі;
		• адкрытыя	позы	–	позы	даверу,	згоды,	добразычлівасці,	псі	ха	ла	гіч-

нага	камфорту.
Хада. З	позай	звязана	хада	чалавека.	Яе	характар	паказвае	як	на	яго	

фі	зічнае	самаадчуванне	і	ўзрост,	так	і	на	эмацыянальны	стан.	Клю	ча	вы-
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мі	фактарамі	хады	з’яўляюцца	рытм,	хуткасць,	даўжыня	кроку,	ступень	
напружанасці,	становішча	верхняй	часткі	цела	і	галавы,	суправаджаль-
ныя	рухі	рук,	палажэнне	наскоў	ног.	Гэтыя	складнікі	фарміруюць	розныя	
тыпы	паходкі	–	роўную,	павольную,	упэўненую,	цяжкую,	вінаватую	і	інш.	
Хада	з	рэзка	выпрамленай	верхняй	част	кай	цела	паказвае	на	пагардлі-
ва	сць	і	ганарыстасць.	Калі	пры	хадзе	верхняя	частка	цела	раскачваецца,	
рукі	актыўна	рухаюцца,	то	чалавек	нечым	заклапочаны,	поўны	ўласнымі	
перажываннямі,	не	хоча	паддавацца	чужому	ўплыву.	Рытмічная	паходка	
з’яўляецца	сведчаннем	натхнёнага,	захопленага	і	вясёлага	чалавека.	Раз-
машыстыя,	вялікія	крокі	гавораць	пра	мэтанакіраванасць,	прадпрымаль-
насць	і	стараннасць	асобы,	кароткія	і	маленькія	паказваюць,	што	чалавек	
асцярожны,	лоўкі	і	спраўны.	Чалавек,	які	нібы	цягнецца,	валачэцца,	–	ці	
ў	дрэнным	на	строі,	ці	не	мае	зацікаўленасці;	звычайна	такія	людзі	«яр-
шыстыя»	і	недастаткова	дысцыплінаваныя.

Грамадства	абыякава	ставіцца	да	хады	мужчын	і	строга	ацэнь	вае	жа	-	
ночую.	Міжкультурныя	адрозненні	ў	паходцы	жанчын	даволі	ві	да	воч-
ныя.	 Так,	 у	 многіх	 краінах	 яна	 часта	 разглядаецца	 ў	 якасці	 атрыбута	
жаночай	прыгажосці.	У	амерыканскай	культуры	адрозненні	паміж	муж-
чынамі	і	жанчынамі	ў	многіх	выпадках	разглядаюцца	як	сведчанне	пэў	най	
няроўнасці,	таму	апошнія	там	часцей	заклапочаны	тым,	каб	вы	глядаць	
энергічна,	актыўна.	Гэта	праяўляецца	і	ў	іх	хадзе.	У	Японіі	і	ў	Паў	днё	вай	
Карэі	прывабна	выглядае	жаночая	паходка,	пазбаўленая	любой	энер	гіі.	
Жанчыны	перасоўваюцца	так,	быццам	нясуць	штось	ці	кволае	і	каш	тоў-
нае.	Гэта	звязана	з	тым,	што	калі	ўсходняя	жанчына	дэманструе	ў	сваіх	ру-
хах	занадта	шмат	«ян»	(мужчынскага,	моцнага,	валявога	пачатку),	то	яна	
найчасцей	успрымаецца	як	дрэнна	выхаваная	і	непрывабная.

Псіхалагічнае тыпаванне

Існуе вялікая колькасць класіфікацый па тыпах асобы. Тыпалогія 
Э. Крэчмера ў значнай ступені грунтуецца на статычных сігналах ту
лава і твару. У адпаведнасці з гэтай тэорыяй, прапанаванай нямецкім 
псіхолагам, тып характару залежыць ад целаскладу. Даследчык апісаў 
тры тыпы целаскладу і суадносныя з імі тры тыпы характару.

1. Пікнічны тып (акруглы) – уласцівы шырокі твар, высокі выпуклы 
лоб, двайны падбародак, кароткая тоўстая шыя, слабая мускулатура, 
кароткія тоўстыя рукі, схільнасць да атлусцення і аблысення.

Тэмперамент у людзей такога тыпу звычайна вясёлы, жыццярадас
ны. Характар у сферы пачуццяў: мяккі, вясёлы, ураўнаважаны, доб ра
зычлівы, інтуітыўны, імпульсіўны; у сферы жаданняў: ненапорысты, пры
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дасягненні мэты нястрыманы, дрэнна валодае сабой, але ў той жа час 
гнуткі, лёгка прымае рашэнні, мысленне канкрэтнае, практычнае, шмат
баковае, суб’ектыўнае, свабоднае і разняволенае; у сферы сацыяльных 
кантактаў: адкрыты, камунікабельны, кампанейскі, эмпатычны, схільны 
да калектывізму.

2. Астэнічны тып – найчасцей мае яйкападобны, вузкі, худы твар, 
грубаваты профіль з доўгім носам, зрэзаны падбародак, вузкія пакатыя 
плечы, роўную грудную клетку, доўгія рукі.

Па тэмпераменце звышадчувальны, халодны. Характар у сферы па
чуццяў: нервовы, чуллівы, эмацыянальны, са слабай інтуіцыяй; валя
вая сфера характарызуецца настойлівасцю, мэтанакіраванасцю. Людзі 
такога тыпу добра валодаюць сабой, рашучыя, мала падпадаюць пад 
уплыў іншых. Мысленне абстрактнае, тэарэтычнае, паняційнае, адна
баковае, аб’ектыўнае, нярэдка несістэмнае і скачкападобнае. У сацы
яльных кантактах закрыты, негаваркі, стрыманы.

3. Атлетычны тып – характэрны грубыя рысы твару, магутны пад
бародак, шырокі тупы нос, шырокая, развітая грудная клетка і плечы, 
вузкія сцёгны, грубыя рукі.

Тэмперамент флегматычнавыбухны. Характар у сферы пачуц цяў: 
«таўстаскуры», абыякавы, спакойны, нечуллівы, верны; у сферы жа
дан няў і волі: непахісны, цвёрды, жорсткі, валявы, свабодны, добра 
вы трым лі вае ціск звонку. Мысленне характарызуецца яснасцю, ла ка
ніч насцю, не шмат слоўнасцю, грунтоўнасцю. У сацыяльнай сферы: па
сіўны, безыніцыятыўны, цярплівы, упарты. Нячулы да чужога болю, не  
спагад лівы.

Нацыянальная адметнасць жэстаў і поз. Існуюць	нацыяналь	ныя	і	куль-
турныя	асаблівасці	функцыянавання	жэстаў.	Кожная	нацыя	з’яў	ля	ецца	
нось	бітам	спецыфічных	форм	жэставага	выражэння,	а	таксама	іншых	
срод	каў	знешняй	выразнасці.	Змест	аднаго	і	таго	жэста	ў	розных	культу-
рах	мо	жа	вар’іравацца.	Так,	для	нас	звычна	пры	прывітанні	на	адлегласці	
па	ма	хаць	рукой	з	боку	ў	бок.	Але	ў	Паўночнай	Амерыцы	такі	жэст	азна-
чае	развітанне,	у	Цэнтральнай	Амерыцы	ці	Афрыцы	гэта	спосаб	спыніць	
ма	шы	ну	ці	паклікаць	да	сябе	кагосьці.	Жэст	рукой,	які	для	амерыканцаў	
аз	на	чае	«ідзі	адсюль»,	у	рэстаранах	Аргенціны,	наадварот,	будзе	выклікам	
да	ся	бе	афіцыянта.	З	другога	боку,	рух,	які	ў	амерыканцаў	мае	значэн-
не	«ідзі	сю	ды»,	–	гэта	жэст,	які	служыць	для	развітання	ў	многіх	кра-
інах	Паўднёвай	Еў	ропы.	Пагладжванне	шчакі	ў	Італіі	азначае:	гутарка	
так	за	цягнулася,	што	па	чы	нае	расці	барада,	таму	прыйшоў	час	спыніць	
дыс	кусію.	 Прыняты	 ў	 музычных	 субкультурах	 жэст	 «рокерская	 каза»	
з	пальцаў	у	Італіі	азначае	«раганосец».	Недасведчанасць	у	падобных	ад-
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розненнях	знакавых	сістэм	можа	знізіць	эфектыўнасць	зно	сін	і	прывесці	
да	нечаканых	вы	ні	каў	у	між	культурнай	камунікацыі.

Пры	зносінах	паміж	прадстаўнікамі	розных	культур	можа	ўзнікаць	
уражанне,	што	субяседнікі	паводзяць	сябе	ненатуральна.	Калі	мы	гаво-
рым	пра	сябе	і	паказваем	пры	гэтым	пальцам	на	свае	грудзі,	то	гэта	зда-
ецца	японцам	дзіўным	жэстам,	паколькі	ў	такіх	выпадках	яны	дакрана-
юцца	да	носа.	Толькі	ў	XX	ст.	поціск	рукі	стаў	агульнапрынятым	ва	ўсім	
свеце.	У	мінулым	такі	прамы	фізічны	кантакт	лічыўся	ў	многіх	культу-
рах	непрыстойным.	Кітайцы	і	зараз	па	магчымасці	пазбягаюць	цялесных	
кантактаў	з	незнаёмымі.

Як	 і	 іншыя	 элементы	 кінесікі,	 позы	 ўспрымаюцца	 партнёрамі	 па	
камунікацыі	па-рознаму	ў	за	лежнасці	ад	іх	нацыянальнай	прыналежнас-
ці,	а	таксама	сацы	яльных,	узроставых	параметраў,	полу.	У	пэўных	вы-
падках	ін	тэр	прэтацыя	гэтых	поз	будзе	вызначацца	найперш	культурным	
фактарам.	Так,	напрыклад,	амаль	усе	заходнія	людзі	маюць	звычку	ся-
дзець	на	крэсле	паклаўшы	нагу	на	нагу.	Але	калі	чалавек,	знаходзячыся	
ў	Тайландзе,	будзе	сядзець	у	такой	позе	і	накіруе	сваю	нагу	на	тайца,	той	
адчуе	сябе	прыніжаным.	Прычына	ў	тым,	што	тайцы	лічаць	нагу	самай	
«ніз	кастатуснай»	часткай	цела.	Аналагічным	чынам	у	Японіі	і	Паўднё-
вай	Карэі	жанчыны	ніколі	не	павінны	сядзець	перад	іншымі	людзьмі	па-
клаўшы	нагу	на	нагу.	Ім	варта	трымаць	калені	разам	і	скрыжоўваць	ногі	
толькі	ў	частцы	ладыжак.	Калі	паўночнаамерыканскі	студэнт	можа	ся-
дзець	перад	прафесарам	так,	як	яму	зручна,	то	ў	афрыканскіх,	азіяцкіх	
і	ўсходнеславянскіх	культурах	разняволеная	поза	ўспрымецца	як	непа-
вага.	Знаходзячыся	ў	Японіі	або	ў	Паўднёвай	Карэі,	многія	турысты	на-
ведваюць	нацыянальныя	рэстараны.	Важна	загадзя	ведаць	пра	тое,	што	
там	у	лепшых	рэстаранах	нацыянальнай	кухні,	хутчэй	за	ўсё,	давядзецца	
сядзець	на	падлозе	за	нізкім	сталом.	Японцы	і	карэйцы,	якія	з	дзяцінства	
прывучаны	есці	седзячы	на	падлозе,	лёгка	займаюць	падчас	падобных	
трапез	цалкам	эстэтычную	позу.	Што	ж	тычыцца	прадстаўнікоў	заходніх	
культур,	у	тым	ліку	і	беларусаў,	то	часам	яны	выглядаюць	у	такіх	сітуацыях	
у	вачах	гаспадароў	як	нявыхаваныя	людзі.

Пытанні і заданні

1.		Якую	ролю	адыгрывае	кінесіка	ў	прафесійнай	міжасобаснай	камунікацыі?
2.		Ахарактарызуйце	вядомыя	вам	віды	жэстаў.	Прывядзіце	прыклады.	
3.		Якія	нацыянальна-культурныя	асаблівасці	жэстаў	існуюць	у	розных	лінг-

вакультурах?
4.		Паглядзіцеся	ў	люстэрка	і	паспрабуйце	праілюстраваць	праз	міміку	ваша-

га	твару	базавыя	эмоцыі.	Як	змяняюцца	ніжняя,	сярэдняя	і	верхняя	зоны	ваша-
га	твару?



5.		Вядома,	што	выраз	твару	здольны	ўздзейнічаць	на	тых,	хто	побач.	Пры-
вядзіце	прыклады	падобнага	ўплыву	і	паразважайце,	наколькі	значным	каналам	
з’яўляецца	твар	у	параўнанні	з	іншымі	каналамі	невербальнай	камунікацыі	з	гле-
джання	сацыяльнага	ўздзеяння.

6.		Якія	нацыянальна-культурныя	асаблівасці	мімікі	выяўляюцца	ў	розных	
культурах?	Прывядзіце	прыклады	са	сродкаў	масавай	камунікацыі.

7.		Што	могуць	расказаць	поза	і	хада	чалавека?
8.		Паназірайце,	як	студэнты	паводзяць	сябе	ў	аўдыторыі	падчас	заняткаў,	эк-

замену,	на	перапынку,	у	сталовай,	бібліятэцы	і	г.	д.	Апішыце	іх	жэсты,	рухі,	міміку,	
позы,	хаду.

9.		Якія	невербальныя	сігналы	павінен	пасылаць	выкладчык,	каб	прадэман-
страваць	справядлівае	і	непрадузятае	стаўленне	да	студэнтаў?

10.		Ці	ўплывае	гендар	на	невербальныя	паводзіны	чалавека?
11.		Пералічыце	дэталі,	якія	дапамагаюць	вам	вызначыць	шчырасць,	праў	дзі-

васць	і,	наадварот,	штучнасць	жэстаў,	мімічных	праяўленняў,	поз	вашага	сураз-
моўцы.	Дапоўніце	свой	адказ	прыкладамі	з	электронных	і	друкаваных	срод	каў	
масавай	камунікацыі.	
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ГЛ А ВА 4 ТАКЕСІКА

Т акесіка,	ці	гаптыка,	–	навука	пра	дотыкі,	іх	формы,	сэнсы	і	функ-
цыі	ў	камунікацыі.	Дотык	з’яўляецца	фактарам	развіцця	асо-

бы	і	сродкам	культурна-нарматыўнага	і	сацыяльна-псіхалагічнага	кіра-	
вання	зносінамі.

Дотык. Вядома,	што	тактыльная	камунікацыя	–	асноўная	 і	самая	
прымітыўная	форма	зносін.	Менавіта	дотык	фактычна	з’яўляецца	пер-
шай	сэнсарнай	сістэмай,	якая	пачынае	функцыянаваць	у	жыцці	чалавека.	
Гэта	працэс	успрымання	арганізмам	комплекснага	ўздзеяння	механічных,	
тэмпературных	 і	 іншых	 знешніх	 фактараў,	 што	 ажыццяўляецца	 з	 да	-
памогай	рэцэптараў,	размешчаных	у	скуры,	мускулах,	сухажыллях,	су-
ставах,	а	таксама	слізістых	абалонках	языка,	вуснаў	і	інш.	Яшчэ	ў	лоне	
маці	дзіця	пачынае	рэагаваць	на	рухі,	выкліканыя	яе	сэрцабіццём,	якія	
ўзмацняюцца	каляплоднай	вадкасцю	і	ўздзейнічаюць	на	ўсё	яго	цела.	
Такім	чынам,	першыя	ўяўленні	чалавека	пра	жыццё	–	гэта	вынік	тактыль-
ных	адчуванняў.	Псіхолагі	разглядаюць	дотыкі	як	фактар	фар	міравання	
першага	вопыту	камунікацыі	дзіцяці,	мяркуючы,	што	дзяку	ючы	ім	склад-
ваецца	карціна	свету,	якая	мае	пэўную	эма	цыянальную	мадальнасць.	Ін-
шымі	словамі,	такесічнаму	кантакту,	які	папярэднічае	візуальнаму,	ад	во-
дзіцца	роля	фундаментальнага	сродку,	што	вызначае	стаўленне	чалавека	
да	свету	на	доўгія	гады	яго	жыцця.	Таму	менавіта	праз	дотык	ён	выказвае	
самыя	моцныя	станоўчыя	і	ад	моўныя	пачуцці:	ад	кахання	да	нянавісці.	
Фізічнае	знішчэнне	чалаве	ка,	яго	прыніжэнне	адбываюцца	часцей	за	ўсё	
з	дапамогай	фізічных	кан	тактаў	(пабоі,	удары),	псіхалагічнае	разбурэнне	
асобы	можа	таксама	ажыц	цяўляцца	праз	такесічныя	рухі	(поўха	або	зму-
шаны	фізічны	кантакт).

Розныя	віды	дотыкаў	з’яўляюцца	паказчыкамі	фізічнай	 і	псіхала-
гіч	най	пад	трымкі,	адабрэння	або	неадабрэння	і	дапамагаюць	справіцца	
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з	эмацыянальным	напружаннем.	Заўважана,	што	дзеці,	слухаючы	аповед	
пра	нешта	страшнае,	жахлівае,	часцей,	чым	звычайна,	датыкаюцца	адзін	
да	аднаго,	аб	дыма	юцца,	бяруцца	за	рукі.	У	экстрэмальных	сітуацыях	да-
рослыя	таксама	даволі	часта	дакранаюцца	ці	да	сябе,	ці	да	тых,	хто	побач.

Такесіка –	найбольш	дакладны	і	выразны	індыкатар	паспяховасці	
камунікацыі,	змен	адносін	паміж	людзьмі.	Зніжэнне	інтэнсіўнасці	та-
кесічнага	кантакту	паказвае	на	змену	стаўлення	камунікантаў	адзін	да	ад-
наго,	хоць	візуальны	кантакт	можа	гэтага	не	выяў	ляць.	Калі	захоўваецца	
візуальны	кантакт	і	ўсмешка	з’яўляецца	на	твары	падчас	сустрэчы	з	пар-
тнёрам,	але	зніклі	дотыкі	(абдымкі,	пацалункі,	поціск	рукі	і	г.	д.),	гэта	
дакладная	прыкмета	таго,	што	пачуцці	і	адносіны	змяніліся.

Сэнс	дотыку	залежыць	ад	таго,	да	якой	часткі	цела	дакранаюцца,	ад	
працягласці	дотыку,	яго	сілы,	частаты	і	спосабу	здзяйснення	(напрыклад,	
адкрытая	далонь	або	сціснутая	ў	кулак).	Немалаважнымі	фактарамі	так-
сама	з’яўляюцца	месца	дзеяння	(установа,	аэрапорт	і	г.	д.),	узрост	і	пол	
удзельнікаў	камунікатыўнага	акта,	характар	іх	узаемаадносін.

Скура,	у	адрозненне	ад	вачэй,	здольна	ўспрымаць	і	перадаваць	па-
ведамленні	 і	ў	цемры,	таму	што	яна	 імгненна	рэагуе	на	знешнія	раз-
дражняльнікі.	У	сувязі	з	гэтым	Э.	Мантэгю	адзначае:	«Дотык	–	гэта	ад-
чуванне,	непасрэдна	звязанае	са	скурай,	самым	важным	пасля	мозга	
ор	ганам.	Скура,	як	і	нервовая	сістэма,	развіваецца	з	вонкавага	пласта	
эмбрыянальных	клетак,	або	эктадэрмы.	Гэта	паверхня	цела,	якая	да	зваляе	
развівацца	валасам,	зубам	і	ўсім	органам	пачуццяў	–	дотыку,	зроку,	нюху,	
слыху,	смаку.	<...>	Пра	скуру	можна	гаварыць	як	пра	знешнюю	нервовую	
сістэму,	якая	знаходзіцца	на	паверхні	цела	эмбрыёна.	Такім	чынам,	калі	
нервовая	сістэма	–	гэта	прыхаваная	частка	скуры,	то	скура,	наадварот,	–	
гэта	бачная	частка	нервовай	сістэмы»	[Montagu,	1971,	p.	2].

Вядома,	што	зрокавае	ўспрыманне	–	цэласнае	і	імгненнае,	тактыль-
нае	–	значна	больш	фрагментарнае, паслядоўнае і	павольнае.	Калі	зро-
кавае	часам	можа	быць	«падманам	зроку»,	то	тактыльнае	нашмат	ра-
дзей	прыводзіць	да	памылак.	Чалавек	найбольш	схільны	дакранацца	да	
іншых,	калі	ён:

1)	сам	з’яўляецца	крыніцай	інфармацыі	або	дарадцам,	а	не	звяртаец-
ца	па	інфармацыю	ці	параду;

2)	аддае	загад,	а	не	выслухоўвае	яго;
3)	просіць,	а	не	адказвае	згодай	на	просьбу;
4)	пераконвае,	а	не	выслухоўвае	перакананні;
5)	знаходзіцца	ў	нефармальным	акружэнні,	а	не	ў	афіцыйных	аб-

ставінах;
6)	атрымлівае	нечаканую	інфармацыю,	а	не	сам	паведамляе	яе	і	інш.
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Вядомы	фізіёлаг,	адзін	з	аўтараў	псіхабіялагічнай	тэорыі	тэ	ра	пеў	тыч-
нага	гіпнозу	Э.	Росі	заўважыў,	што	дотык	у	шэрагу	выпадкаў	можа	быць	
самым	моцным	біялагічным	і	сацыяльным	сігналам:	чалавек	звычайна	
давярае	тым	людзям,	якім	дазваляе	да	сябе	дакранацца.	Таму	масажы-
сты,	цырульнікі,	касметолагі,	медыцынскія	работнікі	часта	становяцца	
аб’ектамі	глыбокага	асабістага	даверу.

Многія	людзі	адчуваюць	вострую	неабходнасць	у	дотыку,	калі	ўзнікае	
пачуццё,	тоеснае	голаду	(існуе	такое	паняцце,	як	skin	hunger	–	літаральна	
«голад	скуры»).	З	недахопам	дотыкаў	звязаны	эмацыянальныя	па	ру	шэн-
ні,	напрыклад	неўрозы,	некаторыя	віды	дзіцячых	страхаў.	Многія	аме-
рыканцы,	якія	маюць	неабходнасць	ва	ўмацаванні	сувязі	з	людзь	мі	праз	
дотыкі,	наведваюць	семінары па цялесным арыентаванні і асобасным рос
це.	На	гэтых	занятках	у	першую	чаргу	надаецца	ўвага	фі	зічным	кантактам	
як	непасрэднаму	сродку	пераадолення	некаторых	псі	халагічных	бар’ераў	
у	 зносінах.	Удзельнікі	сустрэч	 імкнуцца	сфар	мі	раваць	больш	даклад-
нае	ўяўленне	пра	сябе,	пра	іншых	і	пра	навакольны	свет	не	столькі	праз	
маўленне	і	зрок,	колькі	з	дапамогай	тактыльных	адчуванняў.

Узаемныя дотыкі блізкіх людзей

Даследчыкі ў галіне такесікі імкнуцца высветліць, як гендарная пры
належнасць, сацыяльны статус уплываюць на тактыльную ак тыўнасць. 
Выяўлена, што жанчыны значна больш адкрытыя да дотыкаў іншых, 
чым мужчыны. Часцей да людзей дакранаюцца іх маці і сябры, якія на
лежаць да процілеглага полу. Што тычыцца бацькаў, то звычайна боль
шасць падыспытных пазначаюць – тыя калі і да кранаюцца, то толькі да 
іх рук (гл.: [Нэпп, 2007]).

Месца	чалавека	ў	калектыве	часта	адлюстроўваецца	праз	тое,	каму	
ён	дазваляе	дакранацца	да	сябе	і	да	каго	дакранаецца	ён	сам.	Узаемныя	
дотыкі	 ўказваюць	 на	 роўнасць	 сацыяльнага	 статусу	 людзей,	 якія	 ня-
змушана	камунікуюць	адзін	з	адным.	Гэта	так	званыя	гарызантальныя 
дотыкі	–	кантакты	паміж	людзьмі,	якія	ўсведамляюць	сваю	прыналеж-
насць	да	тоеснай	сацыяльнай	групы.	Для	людзей	з	аднолькавым	сацы-
яльным	статусам	цалкам	прымальна	і	натуральна	абдымаць	адзін	адна-
го	за	плечы,	дакранацца	да	спіны	і	адказваць	на	любыя	дотыкі.	У	той	жа	
час	у	камунікацыі	ўнутры	калектыву	назіраюцца	і	вертыкальныя дотыкі –	
кантакты,	характэрныя	для	людзей	рознага	сацыяльнага	статусу.	Яны	ма-
юць	аднабаковы	характар:	падначаленыя	ніколі	не	адважацца	адказаць	
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на	дотык	кіраўніка	такім	жа	чынам,	бо	гэта	будзе	ўспрымацца	як	замах	
на	яго	аўтарытэт.

Класіфікацыя дотыкаў.	 Міжасобасныя	 дотыкі	 і	 дотыкі	 да	 ўласна-
га	цела	паказваюць	на	статуснасць,	імкненне	рэгуляваць	зносіны,	яны	
могуць	быць	элементамі	гульні	або	«вытворчай	неабходнасцю».	На	пад-
ставе	ацэнкі	ўзроўню	інтымнасці	дотыкаў	распрацавана	наступная	кла-
сіфікацыя:

1)	функцыянальныя	(прафесійныя)	дотыкі.	Камунікатыўны	сэнс	та-
кіх	безасабовых,	часта	пазбаўленых	эмоцый	дзелавых	дотыкаў	–	выка-
нанне	пэўнай	працы	або	аказанне	паслугі.	Чалавек	у	гэтым	выпадку	раз-
глядаецца	як	аб’ект,	выключаюцца	любыя	намёкі	на	асобасную	блізкасць,	
якія	могуць	перашкодзіць	працы	(кантакты	трэнера	і	вучня,	цырульніка	
і	кліента,	краўца	і	заказчыка,	доктара	і	пацыента);

2)	сацыяльныя	(ветлівыя).	Гэта	дотыкі	ў	знак	прызнання,	падзякі	і	па-
вагі	да	іншага	чалавека,	у	якіх	няма	нічога	асабістага,	адсутнічае	блізкі	
кантакт	паміж	камунікантамі.	Найбольш	паказальным	прыкладам	падоб-
ных	дотыкаў	з’яўляецца	поціск	рукі;

3)	сяброўскія	(таварыскія).	Тактыльныя	кантакты	гэтага	тыпу	свед-
чаць	аб	тым,	што	іншы	чалавек	успрымаецца	як	індывідуальнасць,	яму	
сімпатызуюць,	лічаць	яго	сябрам.	Аднак	гэтыя	дотыкі	досыць	стрыма-
ныя,	паколькі	яны	не	праяўляюць	інтымнасці,	часцей	за	ўсё	адбываюцца	
ў	грамадскім	месцы	ў	прысутнасці	іншых	асоб;

4)	любоўныя	(інтымныя)	–	яскравае	выражэнне	пачуццяў	да	кахана-
га,	любага,	блізкага	і	дарагога	чалавека.

Акрамя	таго,	Р.	Я.	Крэйдлін	вылучае	гаючыя (тэрапеўтычныя) і	д’ябаль 
скія дотыкі.	Гаючыя	дотыкі	здымаюць	боль,	вылечваюць	ад	хвароб.	У	су-
часным	свеце	яны	выкарыстоўваюцца	ў	мануальнай	тэрапіі,	дзейнасці	
хілераў	і	экстрасэнсаў.	Д’ябальскія	дотыкі	таксама	нясуць	у	сабе	магічную	
і	цудадзейную	сілу,	але	праз	іх	чалавек	губляе	адчуванне	таго	месца,	да	
якога	дакрануліся:	«д’ябал	увайшоў	у	яго»	–	характэрны	забабон	Ся-
рэднявечча.

Гаючы «дотык караля»

У эпоху Сярэднявечча існавала павер’е, быццам людзі, што пакуту
юць на залатуху (запаленне залоз), якая называлася каралеўскай хваро
бай, могуць імгненна вылечыцца, варта ім толькі дакрануцца да свай
го ма нарха. Гэтая вера ў «дотык караля» захоўвалася з часоў Эдуарда 
Спа вя дальніка аж да 1714 г., калі быў за фіксаваны апошні ў брытан
скай гіс то рыі выпадак вылечвання ўскладаннем рук, якое здзейсніла 
каралева Ганна.
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Ёсць нешта прымітыўнае ў настойлівым жаданні звычайных лю
дзей дакрануцца да манарха: хоць яны даўно ўжо не вераць у гаю
чую сілу «дотыку караля», усё адно імкнуцца паціснуць руку манарху. 
Та кім чынам дотык становіцца сродкам упадабнення; дакрануўшыся 
да асобы каралеўскага паходжання, людзі быццам адчуваюць магіч 
ную сілу.

Яшчэ	адзін	вядомы	ў	гісторыі	культуры	тып	дотыкаў	звязаны	з	рэ-
лі	гіяй	–	пасвячэнне,	або	рукапалажэнне,	–	адзін	з	этапаў	цырымоніі	па-
свя	чэння	ў	духоўны	сан	паводле	канфесійнага	рытуалу.	Некаторыя	хры-
сціяне,	на	прыклад	каталікі,	лічаць,	што	іх	святары	прымаюць	духоўны	
сан	падчас	паслядоўных	дотыкаў	адзін	да	аднаго.	Абрад	бесперапынна-
га	ўскладання	рук	бярэ	пачатак	ад	Святога	Пятра.	Такая	апостальская	
паслядоўнасць	наглядна	дэманструе	веру	ў	цудадзейны	характар	доты-
ку,	пацвярджаючы	яго	здольнасць	аказваць	на	чалавека	моцнае	псіха-	
лагічнае	ўздзеянне.

Паводле	сферы	ўжывання	вылучаюць	розныя	тыпы культурных і	бы
тавых дотыкаў.	Апошнія	суправаджаюць	нас	усё	жыццё	–	ад	першай	мат-
чынай	ласкі	да	апошняга	дотыку	да	ілба	памерлага.	Часцей	за	ўсё	бытавыя	
дотыкі	праяўляюцца	ў	актах	камунікацыі	сацыяльна	няроўных	партнёраў.	
Напрыклад,	гэта	могуць	быць	настаўнік	–	вучань,	доктар	–	пацыент,	
кіраўнік	–	падначалены	і	інш.	Фактар	узросту	можа	ўнесці	істотныя	ка-
рэктывы	ў	тактыльныя	паводзіны.	Дзеці	часцей,	чым	дарослыя,	дакра-
наюцца	да	іншых.	У	гэтым	выпадку	яны	адчуваюць	сябе	абароненымі.	
У	працэсе	сталення	кантактны спосаб	узаемадзеяння	паміж	людзьмі	за-
мяняецца	дыстантным, калі	камунікацыя	адбываецца	на	адлегласці.

Выяўлена,	што	ўжо	ў	самым	раннім	узросце	праяўляюцца	полавыя	
ад	розненні	ў	такесічных	паводзінах.	Так,	да	хлопчыка,	які	выхоўваец-
ца	ў	Еў	ро	пе	ці	Амерыцы,	у	першыя	некалькі	месяцаў	жыцця	дакрана-
юцца	 часцей,	 чым	 да	 дзяўчынкі,	 аднак	 прыкладна	 да	 шасці	 месяцаў	
колькасць	і	частата	до	тыкаў	да	кожнага	дзіцяці	паступова	становяцца	
роўны	мі,	 і	далей	сітуацыя	змя	няецца	на	супрацьлеглую.	Акрамя	таго,	
хлоп	чы	кі	хутчэй	за	дзяўчынак	пе	раходзяць	ад	кантактнага	тыпу	сацыяль-
ных	адносін	да	дыстантнага.

Вылучаецца	асобны	клас	жэстаў	–	жэстыдотыкі.	Як	і	іншыя	элемен-
ты	невербальнай	інтэракцыі,	яны	падпарадкоўваюцца	сацы	якультурным	
нор	мам	і	абумоўлены	ін	ды	ві	ду	альна-асобаснымі	характарыстыкамі	ча-
лавека.	У залежнасці ад аб ме жа ванняў, што накладваюцца культурай	на	
выкарыстанне	жэстаў,	распрацавана	іх	кла	сіфікацыя:
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1)	дотыкі,	якія	ўласцівы	чалавеку	ад	нараджэння	і	распаўсюджаны	
ва	ўсім	свеце	(імкненне	прыціснуцца,	ухапіцца	за	іншага	чалавека,	спа-
лохаўшыся	чаго-небудзь);

2)	дотыкі,	якія	выкарыстоўваюцца	толькі	прадстаўнікамі	пэўнай	куль-
туры	(судакрананне	насамі,	вітаючыся,	пацалункі,	абдымкі,	поціск	рукі).

Нервовая манернасць / адаптары. Чалавек	падчас	камунікацыі	можа	
дакранацца	да	сябе	ці	да	іншых.	Ён	маніпулюе	самім	сабой	часцей	за	
ўсё	не	таму,	што	нешта	паведамляе	праз	гэтыя	рухі,	а	таму,	што	дотык	
да	сябе	паказвае	на	псіхалагічны	стан	чалавека	ці	звычку.	Дотыкі	та-
кога	тыпу	назы	ваюць	нервовай манернасцю.	Некаторыя	з	іх	з’яўляюцца	
рэліктамі	больш	ранніх	перыядаў	жыцця,	калі	мы	толькі	пачынаем	да-
ведвацца	пра	тое,	як	кіраваць	эмоцыямі,	усталёўваць	сацыяльныя	кан-
такты	ці	вырашаць	якую-небудзь	задачу.	Спачатку	мы	выконваем	пэўную	
паслядоўнасць	рухаў	у	працэсе	навучання,	а	потым	паўтараем	іх	аўта-
матычна,	калі	трапляем	у	падобныя	сітуацыі.	Псіхолагі	называюць	гэ-
тыя	ві	ды	маніпуляцыі	з	самім	сабой	адаптарамі.	Да	адаптараў	адносяцца	
маніпуляцыі	з	уласным	целам:	напрыклад,	калі	мы	аблізваем	вусны,	не-
шта	перабіраем,	сціскаем	і	г.	д.,	а	таксама	маніпуляцыі	з	прадметамі (прад
метныя адаптары).	Так,	чалавек,	які	кінуў	курыць,	можа	дакранацца	да	
кішэні/сумкі,	каб	дастаць	неіснуючы	пачак	цыгарэт.

Брытанскі	даследчык	Д.	Морыс	прапануе	наступную	класіфікацыю	
дотыкаў	да	сябе	/	са	мадакрананняў:

1.	Ахоўныя дзеянні.	Падобныя	рухі	(напрыклад,	калі	далоні	пры	ціс-
каюцца	да	вушэй	або	рота)	звычайна	азначаюць	жаданне	«перакрыць»	
уваходзячы	ці	зыходзячы	паток	інфармацыі.

2. Дзеянні, звязаныя з ахайнасцю.	Часам	мы	падносім	рукі	да	галавы	
з	гігіенічнымі	мэтамі:	каб	расчасаць	валасы,	вымыць	або	выцерці	іх.	Такія	
маніпуляцыі	могуць	азначаць	і	асаблівую	ўвагу	да	сваёй	знешнасці	(на-
прыклад,	прывядзенне	ў	парадак	прычоскі	і	адзення	і	інш.),	што	называ-
ецца	«прыхарошваннем».

3.	Жэсты, якія маюць канкрэтны сэнс.	Іх	прызначэнне	–	перадача	
пэўнай	інфармацыі.	Напрыклад,	паднесеная	да	вуха	далонь	азначае,	што	
чалавек	дрэнна	чуе,	а	калі	ён	праводзіць	рабром	далоні	пад	падбародкам,	
то	хоча	паказаць,	што	ён	«сыты	па	горла».

4.	Дотыкі да сябе, якія імітуюць дотыкі іншых людзей.	Гэта	так	зва-
ныя	«жэсты	суцяшэння».	Да	іх	адносяцца	дотык	да	сваёй	рукі,	перакры-
жаванне	рук	на	грудзях,	перакрыжаванне	ног	і	г.	д.	Такім	чынам	чалавек	
імкнецца	забяспечыць	сабе	псіхалагічны	камфорт	(расслабленне),	што	
ў	іншай	сітуацыі	дасягаецца	праз	дотык	другога	чалавека	[Morris,	1977].

Грумінг. Грумінг	–	адзін	з	найбольш	значных	элементаў	тактыльнай	
камунікацыі	ў	млекакормячых,	перш	за	ўсё	ў	прыматаў.	Першапачатко-
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ва	сацыяльны	грумінг,	гэта	значыць	чыстка	поўсці	партнёраў,	меў	улас-
на	гігіенічныя	функцыі.	Пры	гэтым	асобіны,	чыю	воўну	і	скуру	старанна	
чысцілі,	аказваліся	больш	здаровымі	і	мелі	больш	шанцаў	выжыць.	Ча-
лавек	таксама	мае	выразную	схільнасць	да	падобных	дотыкаў	і	адчувае	
пры	гэтым	моцныя	станоўчыя	перажыванні	(напрыклад,	праз	дрыжыкі	
ўздоўж	спіны	або	гусіную	скуру,	якія	пра	яў	ляюцца	ў	працэсе	грумінгу).	
Да	грумінгу	адносяць	расчэсванне,	падстрыганне,	упрыгожванне	валасоў,	
галенне,	карэкцыю	броваў	і	г.	д.	Апытанні	паказваюць,	што	сэнсарныя	
сіг	налы	ад	галавы	і	спіны	расцэньваюцца	ў	такім	кантэксце	як	больш	
прыемныя,	чым	сігналы	ад	іншых	частак	цела.	Гэта	можа	быць	вынікам	
спецыфічнай	адаптацыі	да	выкарыстання	сацыяльнай	чысткі	тых	частак	
цела,	якія	не	даступны	самому	чалавеку	або	не	бачны	яму	(найперш	гала-
ва	і	спіна).	Адпаведна,	наведванне	цырульні	(стрыжка,	галенне)	здымае	
назапашаны	стрэс,	а	пагладжванне	спіны	рэкамендуецца	педыятрамі	як	
спосаб	супакоіць	маленькіх	дзяцей.

Генна-культурная	каэвалюцыя	на	сучасным	этапе	змяншае	значнасць	
грумінгу	як	грамадскай	падзеі.	Верагодна,	гэта	тлумачыцца	ўзнікненнем	
маўлення.	Словы	часткова	ўзялі	на	сябе	функцыі	афіліятыўнага	расслаб-
ляльнага	грумінгу,	асабліва	ў	 грамадскіх	месцах.	Аднак	неабходнасць	
у	тактыльным	кантакце	(масаж,	пагладжванне,	расчэсванне	валасоў)	за-
хоў	ваецца	і	сёння.	У	індустрыяльным	грамадстве	значная	частка	па	слуг	
у	форме	сацыяльнага	грумінгу	набыла	статус	прафесійнай	дзейнасці.	
Ме	дыцынскія	і	сацыяльныя	функцыі	грумінгу	перайшлі	ад	сваякоў	і	бліз-
кіх	людзей,	што	выконвалі	гэтыя	функцыі	на	працягу	ўсёй	гісторыі	ча-
лавецтва,	да	незнаёмых	спецыялістаў-прафесіяналаў:	масажыстаў,	цы-
руль	нікаў,	касметолагаў	і	інш.

Пацалунак. У	многіх	культурах	адной	з	форм	ветлівасці	з’яўляецца	
пацалунак	(слова	азначае	«заставацца	цэлым,	здаровым»).	Падчас	пры-
вітання/развітання	праз	яго	перадаецца	пачуццё	сімпатыі	і	сяб	роў	ства;	
пацалунак	рук,	плячэй,	ног	з’яўляецца	знакам	падпарадкавання,	паша-
ны.	Па	сутнасці,	ёсць	два	асноўныя	тыпы	пацалункаў:	пацалункі ў шча
ку	(прымальныя	ў	соцыуме,	выкарыстоўваюцца	для	ві	тання	і	развітання)	
і	пацалункі ў вусны (звычайна	з’яўляюцца	часткай	любоўных	і	сексуаль-
ных	адносін;	аднак	у	пэўных	выпадках	–	абавязковы	складнік	рытуа-
лу	вітання).	Рытуалізаваны пацалунак	выяўляе	павагу	і	прыязнасць,	але	
не	мае	інтымнай	канатацыі.	Менавіта	такое	яго	значэнне	выяўляецца,	
калі	мужчына	цалуе	жанчыне	руку	ці	калі	прыхаджане	цалуюць	руку	
святару.	Праяўленнем	вышэйшага	пакланення	з’яўляецца	рытуальнае	
цалаванне	туфлі	папы	рымскага.

Пацалунак	разам	з	усмешкай	і	смехам	этолагі	лічаць	паводзінавай	
уні	версаліяй.	 Аднак	 гэтая	 мадэль	 падпадае	 пад	 істотную	 культурную 
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інтэр прэтацыю,	яго	формы,	кантэкст	прымянення	ў	значнай	ступені	
вар’іру	юцца	ў	розных	культурах.	Так,	рымляне	адрознівалі	тры	віды	па-
цалункаў:	сяброў	скія,	кахання	 і	рытуальныя	(царкоўныя).	У	беларус-
кай	культуры,	як	і,	напрыклад,	у	англій	скай,	гэтая	форма	тактыльнай	
камунікацыі	сустракаецца	пераважна	пры	сяброўскіх	і	 інтымных	зно-
сінах.	Прадстаўнікі	народаў	Паўноч	на	га	Каўказа	такім	чынам	вітаюцца	
са	сваякамі.	Пацалункі-прывітан	ні	паміж	малазнаёмымі	людзьмі	шыро-
ка	рас	паў	сю	джаны	ў	ЗША	і	выкарыстоўваюцца	незалежна	ад	полу.	Гэтая	
«фа	мільярнасць»	часткова	тлумачыцца	тым,	што	амерыканцы	часта	мя-
няюць	месца	жыхарства,	а	падобныя	паводзіны	служаць	спосабам	хут-
кай	сацыяльнай	адаптацыі	ў	новым	месцы.	У	эпоху	сацыялізму	пацалункі	
паміж	малазнаёмымі	людзьмі	былі	да	пу	шчальнымі	нават	на	міжнародным	
узроўні	–	як	частка	афі	цыйнай	цырымоніі	прывітання	гасцей	(абдымкі	
і	пацалункі	пры	сустрэчы	палітычных	дзеячаў	лічыліся	абавязковымі).

Вядома,	што	культуры	адрозніваюцца	і	па	колькасці	ўзаемных	паца-
лункаў	 пры	 прывітанні	 і	 развітанні.	 Так,	 у	 ЗША	 цалуюцца	 адзін	 раз,	
у	Іспаніі	і	Францыі	–	два,	у	Беларусі,	Расіі	і	некаторых	рэгіёнах	Герма	ніі	
(у	прыватнасці,	у	Баварыі)	–	тройчы.	Існуюць	разыходжанні	ў	адлегла-
сці,	на	якой	звычайна	стаяць	тыя,	хто	цалуецца.	У	беларускай	і	рускай	
культу	рах	пацалункі	суправаджаюцца	сяброўскiмі	абдымкамі,	таму	ту-
лавы	парт	нё	раў	кантактуюць.	Французы,	наадварот,	цалуючыся,	заста-
юцца	на	пэў	най	дыстанцыі,	таму	іх	тулавы	ніколі	не	дакранаюцца	адно	
да	аднаго.	У	Га	ландыі	і	некаторых	рэгіёнах	Германіі	людзі	могуць	досыць	
цесна	датыкац	ца	тулавамі	і	абдымаць	адзін	аднаго	рукой,	аднак	замест	
пацалунка	яны	про	ста	дакранаюцца	сваёй	шчакой	да	шчакі	суразмоўцы	
адзін	ці	два	разы.

Абдымкі. Абдымкі	выкарыстоўваюцца	пераважна	пры	вітанні,	раз-
вітанні,	падтрымцы	людзей,	асабліва	блізкіх	паміж	сабой,	якія	даўно	не	
бачыліся	або	адчуваюць	патрэбу	падбадзёрыць	адзін	аднаго.	Існуе	не-
калькі	разнавіднасцей	абдымкаў,	кожная	з	якіх	нясе	пэў	ную	невербаль-
ную	інфармацыю.

1.	Абдымкі	«рука	на	плячы»	–	два	чалавекі	стаяць	поруч,	адзін	з	іх	
кладзе	руку	іншаму	на	плячо	або	абдымае	яго	за	тулава.	Падобны	тып	
абдымкаў	часта	выкарыстоўваецца	людзьмі,	якія	асцерагаюцца,	што	іх	за-
лішне	эмацыянальныя	жэсты	могуць	быць	няправільна	інтэрпрэтаваны.

2.	Абдымкі	«палавінкі	месяца»	–	два	чалавекі	стаяць	насупраць,	але	
іх	тулавы	судакранаюцца	мінімальна,	што	выключае	непажаданы	сексу-
альны	падтэкст.

3.	«Прамыя»	абдымкі	–	людзі	стаяць	ушчыльную,	іх	тулавы	знахо-
дзяцца	ў	цесным	кантакце.
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4.	«Увагнутыя»	абдымкі	–	камуніканты	максімальна	адхіляюць	ніж-
нюю	частку	цела/тулава	і	па	магчымасці	робяць	крок	назад,	такім	чынам	
памяншаючы	верагоднасць	кантакту,	паколькі	не	адчуваюць	жадання	аб-
дымацца	ў	грамадскім	месцы.

5.	«Выпуклыя»	абдымкі	–	адзін	з	удзельнікаў	камунікацыі	прыціскае	
ніжнюю	частку	цела/тулава	да	свайго	суразмоў	цы.	Традыцыйна	ў	дзела-
вой	камунікацыі	прадугледжваецца	судакранан	не	толькі	тулаваў.

6.	Абдымкі	з	пахлопваннем	рукамі.	Большасць	людзей	абдымаюцца	
з	дапамогай	кісцей	рук.	На	інтэнсіўнасць	пачуццяў	паказваюць	праця-
гласць	і	моц	абдымкаў.	Таксама	абдымкі	часта	ўключаюць	у	сябе	пахлоп-
ванне	партнёра	па	спіне	і	плячах,	прычым	падобныя	жэсты	выкарыстоў	вае	
звычайна	адзін	з	партнёраў,	а	не	абодва.	Пахлопванне	вельмі	кра	самоўнае,	
паколькі	яно	выглядае	як	нейкая	форма	запэўнівання,	аднак	сапраўднай	
яго	мэтай	падчас	абдымкаў	нярэдка	з’яўляецца	сігнал	пра	перапыненне	
абдымкаў,	бязмоўнае	«адпусці».

Поціск рукі. Адзін	з	самых	распаўсюджаных	відаў	этыкетнай	інтэ	рак-
цыі,	прыняты	ў	розных	культурах,	частотнасць	выкарыстання	якога	аб-
мяжоўваецца	культурнымі	нормамі,	–	поціск рукі.	Пра	адносіны	паміж	
парт	нёрамі	сведчаць	наступныя	характарыстыкі	поціску	рукі:	хто	першы	
па	дае	руку;	паціскаюць	руку	асобе	процілеглага	полу	ці	не	паціска	юць;	па-
ціскаюць	руку	ўсім	прысутным	ці	не;	эмацыянальная	афарбоўка	і	тэхніка	
выканання	гэтага	жэста;	хто	кантралюе	поціск	рукі;	ці	суправаджаецца	
ён	усмешкай;	што	камуніканты	гавораць	у	гэты	час	і	ці	гавораць	увогуле.

Істотны	аспект	поціску	рукі	ў	якасці	сяброўскага	пры	вітання	–	гэта	
сіметрыя,	паколькі	абодва	ўдзельнікі	зносін	здзяйсняюць	аднолькавае	
дзеянне.	 Аднак,	 калі	 больш	 уважліва	 прыгледзецца	 да	 таго,	 як	 людзі	
па	ціскаюць	адзін	аднаму	рукі,	можна	заўважыць,	што	дзеянні	кожна-
га	з	удзельнікаў	камунікатыўнага	акта	адрозніваюцца,	што	паказвае	на	
ўзаемаадносіны	партнёраў.

Звярніце ўвагу!
Сярод жэстаў прывітання (а таксама развітання) мож на вылучы ць 

дзве групы: сіметрычныя – знакі салідарнасці і не сі мет рыч ныя – зна
кі павагі. Падчас сіметрычных прывітанняў абодва суразмоўцы робяць 
тоесныя або падобныя невербальныя знакавыя дзеянні, а пры несімет
рычных жэст выконвае толькі адзін з камунікантаў. Несімет рычнае 
прывітанне ў залежнасці ад значэнняў розных кінесічных прыкмет, такіх 
як узрост, пол, становішча тулава (напрыклад, нахіленае ці прамое), сту
пень актыўнасці, тып позірку (напрыклад, прамы або ўбок) і інш., можа 
інтэрпрэтавацца як сукупнасць знакавых дзеянняў, якія выражаюць да
мінаванне або падпарадкаванне.
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Судакрананне	рук	падчас	поціску	таксама	можа	адрознівацца	ў	за-
лежнасці	ад	тэмпературы,	сухасці	або	вільготнасці	далоні,	ад	узаемнага	
размяшчэння	да	ло	няў,	а	таксама	ад	рухаў	тулава	і	ног.	Існуе	восем асноў
ных ві даў по ці ску рукі:	1)	парытэтны/нейтральны,	2)	моцны/упэўнены,	
3)	вель	мі	моцны	/	по	ціск	«касталомаў»,	4)	вялы,	5)	поціск-«прысоска»,	
6)	нервовы/віль	гот	ны,	7)	змешчаны,	8)	далонь	зверху/знізу	(дамінаванне/
падпарадкаванне).

Такім	чынам,	не	варта	ўспрымаць	поціск	рукі	як	нешта	неістотнае,	
«дзяжурнае»,	паколькі	ён	здольны	паказаць,	як	людзі	праяўляюць	сваё	
імкненне	дамінаваць.	Назіраючы	за	палажэннем	рук,	можна	вызна	чыць,	
знаходзяцца	далоні	ў	аднолькавай	пазіцыі	або	адзін	з	камунікантаў	імк-
нецца	пакласці	сваю	руку	зверху.	 Існуе	просты	спосаб	«раззбраення»	
ўладнага	партнёра,	а	менавіта	ўваходжанне	ў	яго	асабістую	зону,	што	да-
памагае	вярнуць	ініцыятыву	да	сябе.	Каб	«абяззброіць»	партнёра,	калі	
вы	бераце	яго	руку,	неабходна	зрабіць	крок	насустрач	левай	нагой,	за-
тым	пераставіць	бліжэй	правую	нагу	і	стаць	злева	перад	гэтым	чалавекам,	
трапляючы	ў	яго	асабістую	зону.	Для	завяршэння	манеўру	левую	нагу	па-
трэбна	паставіць	за	правай	і	патрэсці	руку	партнёра.	Гэтая	тактыка	даз-
валяе	выраўняць	пазіцыю	рук,	развярнуць	руку	чалавека	і	кантраляваць	
сітуацыю.	Таксама	варта	звяртаць	увагу,	якой	нагой	(правай	ці	левай)	
чалавек	робіць	крок	наперад	у	той	момант,	калі	працягвае	руку.	Боль-
шасць	людзей	робяць	гэта	правай	нагой	і	таму	знаходзяцца	ў	нявыгадным	
становішчы	ў	выпадку	дамінуючага	поціску	рукі,	таму	што	ў	іх	мала	месца	
для	манеўраў	і	гэта	дазваляе	іншаму	стаць	гаспадаром	сітуацыі.	Таму	пад-
час	поціску	рукі	неабходна	адпрацоўваць	рух	насустрач	партнёру	з	левай	
нагі	–	у	такім	становішчы	значна	прасцей	нейтралізаваць	спробу	дамі-	
нантнага	поціску.

Прывітанне	з	поціскам	рукі	патрабуе	адпаведнай	падрыхтоўкі:	нельга	
трымаць	левую	руку	ў	кі	шэні,	курыць,	стаяць	у	разняволенай	позе,	калі	
сядзеў,	то	неабходна	падняцца.	Ус	мі	ха	юцца	пры	гэ	тым	пераважна	жан-
чыны,	мужчынам	усмешка	менш	уласцівая,	а	ў	выпадку	ві	тан	ня	малод-
шым	старэйшага	недапушчальная.	

Гаптычныя аспекты культур. Дотыкі	распаўсюджаны	ў	розных	культу-
рах,	і	спецыялісту	ў	галіне	сродкаў	масавай	камунікацыі	неабходна	мець	
дастаткова	поўнае	ўяўленне	пра	гаптычныя	аспекты	культур,	з	прад	стаў-
нікамі	якіх	ён	уступае	ў	зносіны,	паколькі	фактычна	ў	кожнай	культуры	
прыняты	ўласныя	правілы	тактыльных	паводзін.

Трэба	адзначыць,	што	ў	розных	культурах	надаецца	розны	сэнс	і	зна-	
чэнне	тактыльнаму	ўзаемадзеянню.	У	нізкакантактных	культурах	яно	
ўжы	ваецца	значна	радзей,	чым	у	высокакантактных.	Людзі,	якія	нале-
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жаць	да	ка	лек	ты	вісцкіх	культур,	імкнучыся	да	выражэння	пачуцця	бліз-
касці,	адчуваюць	неабходнасць	у	тактыльным	узаемадзеянні	мацней,	чым	
прадстаўнікі	ін	дывідуалісцкіх	культур,	схільныя	да	стрыманасці	ў	пра-
яўленні	пачуццяў.	Так,	напрыклад,	асаблівую	ролю	для	жыхароў	Паў	ноч-
нага	Каўказа	падчас	прывітання	і	развітання	адыгрываюць	жэсты-до	тыкі	
і	іншыя	такесічныя	сігналы.	У	знак	павагі	да	чалавека,	асабліва	ста	рэй-	
шага	па	ўзросце,	яго	кісць	паціскаюць	абедзвюма	рукамі	адначасова.

У	 цэлым	 далёкаўсходнія	 культуры	 з’яўляюцца	 нізкакантактнымі,	
паў	ночнааме	рыканскія	і	паўночнаеўрапейскія	–	сярэднекантактнымі,	
а	блізкаўсходнія,	лацінаамерыканскія	і	міжземнаморскія	–	вы	со	ка	кан-
тактнымі.	Паміж	заходняй	і	араб	скай	мадэлямі	тактыльнай	камунікацыі	
існуюць	адрознен	ні	ў	частотнасці	і	працягласці	тактыльнага	ўзае	мадзеян-
ня	прадстаўнікоў	аднаго	полу:	у	заходніх	культурах	тактыльныя	дружа-
любныя	стасункі	больш	інтэнсіўныя	і	цёплыя	сярод	жанчын.	У	араб-
скай	культуры	–	наадварот:	мужчыны	абдымаюцца,	цалуюцца	на	вуліцы	
пры	сустрэчы	і	развітанні,	трымаюць	адзін	аднаго	за	руку,	ходзяць	у	аб-
дымку	і	пад	руку.	Падобныя	дзеянні	не	ўказваюць	на	гомасексуальныя	
адносіны,	як	гэта	памылкова	ўспрымаюць	еўрапейцы,	упершыню	тра-
піўшы	ў	арабскія	краіны.

З-за	вялікай	эмацыянальнай	сілы	такесікі	зносіны	могуць	суправа-
джацца	парушэннем	недатыкальнасці	цела	ча	лавека,	у	сувязі	з	гэтым	
у	 культурах	 існуюць	 розныя	 забароны	 –	 камунікатыўныя табу.	 Гэ	та,	
на	прыклад,	абмежаванні,	якія	накладваюцца	на	дотыкі	паміж	бліз	кімі	
ў	прысутнасці	іншых	людзей:	у	зносінах	паміж	мужам	і	жонкай,	па	між	
баць	камі	і	дзецьмі,	паміж	жонкай	і	родзічамі	мужа,	паміж	мужам	і	родзі	ча-
мі	жонкі.	Парушэнне	гэ	тых	правіл	выклікае	складанасці	ва	ўнутры	этніч-
ных	і	міжэтнічных	зно	сі	нах.	У	не	каторых	народаў	тактыльная	прак	ты-	
ка	ўвогуле	жорстка	рэгламентавана	і	часта	парушэнне	правіл	тактыльных	
па	водзін	строга	караецца.

У	пэўных	краінах	Усходняй	і	Паўднёвай	Азіі	 існуюць	забароны	на	
дотыкі	партнёраў	адзін	да	аднаго	падчас	размовы.	Напрыклад,	японцы	
лічаць,	што	чалавек	страціў	самакантроль,	калі	ён	дакранаецца	да	су-
размоўцы.	У	той	жа	час	арабы,	лацінаамерыканцы	і	прадстаўнікі	Паў-
днёвай	Еўропы	часта	дакранаюцца	адзін	да	аднаго	пры	камунікацыі.

Параўнальна-культурнае	даследаванне	тактыльных	паводзін	у	кра-
інах	Лацінскай	Амерыкі	і	ЗША	паказала,	што	лацінаамерыканцы	больш	
часта	 выкарыстоўваюць	 тактыльнае	 ўзаемадзеянне	 ў	 зносінах,	 чым	
паў	ночнаамерыканцы.	Згодна	з	іншымі	даследаваннямі	японцы	ча	сцей	
ка	мунікуюць	тактыльна	з	людзьмі	свайго	полу,	а	амерыканцы	–	супраць-
леглага,	пры	гэтым	японскія	жанчыны	больш	схільныя	да	тактыльнага	
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ўзаемадзеяння,	чым	японскія	мужчыны.	У	культурах	Між	зем	на	мор’я,	на-
адварот,	тактыльныя	зносіны	больш	уласцівы	мужчынам,	чым	жанчынам.

Культурныя	асаблівасці	ў	такесіцы	найхутчэй	выяўляюцца	ў	формах	
і	спосабах	прывітання.	Звернем	увагу	на	гэтыя	адрозненні.	Так,	узбек-
скае	прывітанне	ў	мужчын	суправаджаецца	поціскам	рукі,	а	ў	жанчын	–	
пахлопваннем	па	плячы	другой	жанчыны,	пры	гэтым	мануальнае	вітанне	
абавязкова	суправаджаецца	адкрытай,	шырокай	усмешкай.	У	Іране	жан-
чына	наогул	не	павінна	паціскаць	руку	мужчыну,	і	гэтая	забарона	адносіц-
ца	не	толькі	да	поціску	рукі	як	да	знака	прывітання,	але	і,	напрыклад,	
да	віншавальнага	поціску	рукі	спартсменак	падчас	цырымоніі	іх	узна-
га	ро	джання	мужчынамі.	Жэсты-пацалункі,	якія	вельмі	распаўсюджаны	
ў	Расіі,	не	да	зво	лены	на	вуліцах	Неапаля	ўжо	амаль	пяць	стагоддзяў,	
а	ў	1910	г.	паца	лун	кі	былі	забаронены	спецыяльным	законам	і	на	вак-
залах	Францыі.	Калі,	напрыклад,	у	Кітаі	ў	грамадскіх	месцах	не	прыня-
та	сустракаць	чалавека	не	толькі	па	цалункам,	але	і	абдымкамі,	то	ў	Пе-
ру,	наадварот,	людзі	звычайна	віта	юць	адзін	аднаго	пацалункам	у	шчаку.	
У	Егіпце	ў	падобнай	сітуацыі	мужчына	можа	цалаваць	жанчыну	на	вачах	
іншых	людзей,	толькі	калі	яна	яго	маці,	жонка	ці	сястра.	У	Індыі	ў	знак	
прывітання	і	развітання	часта	выконваецца	адзін	і	той	жа	традыцыйны	
жэст	анджалі	(рукі	з	прыціснутымі	адна	да	другой	далонямі	накірава-
ны	пальцамі	ўверх;	кончыкі	пальцаў	знаходзяцца	на	ўзроўні	броваў,	рукі	
звычайна	разведзены	так,	што	іх	часткі	ад	кісці	да	локця	размяшчаюцца	
амаль	гарызантальна;	галава	крыху	нахілена	наперад).	У	індуісцкай	свя-
домасці	гэты	жэст	лічыцца	аналагам	поціску	рукі.	Тым	не	менш	ін	дусы,	
найперш	мужчыны,	арыентаваныя	на	заходнія	формы	паводзін,	не	кары-
стаюцца	анджалі,	а	ўжываюць	звычайны	поціск	рукі.

Вядома,	што	многія	народы	пры	сустрэчы	і	развітанні	вы	ка	ры	стоў-
ваюць	дотыкі	да	розных	частак	цела.	Так,	у	італьянскай,	арабскай,	турэц-
кай,	лацінаамерыканскай	культурах	дотыкі	распаўсюджаны	і	не	маюць	
абмежаванняў.	У	іншых	культурах	тактыльная	практыка	рэгламентава-
на.	Адхіленні	ад	нормаў	прывітанняў	і	развітанняў	звычайна	дрэнна	пе-
раносяцца	людзьмі,	і	не	толькі	таму,	што	разбураюцца	асабістыя	сувязі,	
але	і	таму,	што	закранаюць	сістэму	грамадскіх	адносін	у	цэлым.

У	якасці	важнага	знешняга	фактару,	які	спрыяе	фарміраванню	куль-
турных	адрозненняў	у	такесіцы,	некаторыя	аўтары	разглядаюць	клі ма
тычныя ўмовы.	Г.	Хафстэдэ	прадэманстраваў	статыстычную	сувязь	па	між	
характарыстыкамі	сацыяльных	паводзін	і	геаграфічным	размяшчэннем	
прадстаўнікоў	культуры.	У	больш	выразным	выглядзе	гэтая	ідэя	сфар-
мулявана	наступным	чынам:	схільнасць	да	міжасобасных	тактыль	ных	
кантактаў	часткова	з’яўляецца	вынікам	уздзеяння	кліматыч	ных	умоў,	



таму	 што	 клімат	 уплывае	 на	 культуру	 і	 камунікацыю	 сістэм	ным	 чы-
нам.	У	сваю	чаргу,	М.	Л.	Хечт	прааналізаваў	геаграфічнае	размяшчэнне	
грамадстваў	з	рознай	ступенню	кантактнасці	і	выявіў,	што	культу	ры	з	вы-
сокай	частатой	тактыльных	узаемадзеянняў	звычайна	развіваюцца	ў	цёп-
лым	клімаце,	а	культуры,	якія	дэманструюць	нізкі	ўзровень	тактыльна-
сці,	–	у	халодным.	Разам	з	тым	звесткі	аб	дзелавых	узаемаадносінах	не	
з’яўляюцца	абсалютным	паказчыкам	стылю	камунікатыўных	паводзін	
паміж	людзьмі,	звязанымі	бліз	кі	мі,	сяброўскімі	або	інтымнымі	сувязямі	
(гл.:	[Hecht,	1989]).

Пытанні і заданні

1.		Вызначце	форму,	сэнсы	і	функцыі	такесічных	паводзін	чалавека.
2.		На	падставе	чаго	грумінг	вылучаецца	як	адзін	з	найбольш	значных	эле-

ментаў	тактыльнай	камунікацыі?
3.		Як	нервовая	манернасць	праяўляецца	праз	элементы	такесікі?	Прывядзіце	

прыклады	са	сродкаў	масавай	камунікацыі.
4.		Змадэлюйце	камунікатыўныя	сітуацыі,	у	якіх	выкарыстоўваюцца	пацалун-

кі,	ад	бымкі,	поціск	рукі.	Апішыце	значэнне	гэтых	элементаў	такесікі.
5.		Вынікі	даследаванняў	паказваюць,	што	еўрапейскія	мужчыны	больш	не-

гатыўна	ўспрымаюць	дотыкі	іншых	мужчын,	чым	жанчыны	–	дотыкі	іншых	жан-
чын.	Чаму?

6.		Вызначце	ў	паводзінах	людзей	элементы	такесікі,	якія	паказваюць	на	роз-
ніцу	ў	сацыяльным	становішчы.

7.		Якім	чынам	культурная	прыналежнасць	уплывае	на	гаптыку	чалавека?	
Пра	ілю	струйце	на	канкрэтных	прыкладах	са	сродкаў	масавай	камунікацыі.
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ГЛ А ВА 5 ПАРАЛІНГВІСТЫКА

Р азам	з	вербальнымі	і	невербальнымі	сродкамі	камунікацыі	ў	зно-
сінах	выкарыстоўваюцца	і	паравербальныя.	Гэта	сукупнасць	гу-

кавых	сігналаў,	якія	суправаджаюць	вуснае	маўленне	і	ўзбагачаюць	яго	
дадатковымі	адценнямі.	Раздзел	невербальнай	камунікацыі,	які	вывучае	
такія	сродкі,	называецца	паралінгвістыкай.

Тэрмін	«паралінгвістыка»	мае	некалькі	інтэрпрэтацый:	1)	раздзел	мо-	
вазнаўства,	які	вывучае	невербальныя	(нямоўныя)	сродкі,	уключаныя	
ў	маўленчае	паведамленне	для	трансляцыі	разам	з	вербальнымі	сродкамі	
сэнсавай	інфармацыі;	2)	сукупнасць	невербальных	сродкаў,	якія	ўдзель-
нічаюць	у	маўленчай	камунікацыі	[Лингвистический	энциклопедический	
словарь,	1990,	с.	367].

Мы	прытрымліваемся	наступнага	азначэння:	паралінгвістыка	–	гэта	
навука,	прадметам	вывучэння	якой	з’яўляецца	парамова	(сэнсава	на	поў-
неныя	гукавыя	коды	ў	маўленчай	камунікацыі)	[Крейдлин,	2004].

У	працэсе	маўлення	паралінгвістычныя	сродкі	выконваюць	наступ-
ныя	функцыі:	1)	паведамляюць	дадатковую	інфармацыю,	якая	часам	пярэ-
чыць	сэнсу	вербальнай	(тэкст	са	станоўчым	зместам	можа	суправаджацца	
адмоўнымі	фанацыйнымі	характарыстыкамі);	2)	замяш	чаюць	прапуш-
чаныя	вербальныя	кампаненты	камунікацыі;	3)	дапаўня	юць	вербальныя	
сродкі,	перадаючы	той	жа	сэнс.

Як	і	ў	кожнай	галіне	навуковага	даследавання,	у	паралінгвістыцы	
выдзяляюцца	цэнтр	і	перыферыя.	Да	асноўных	(цэнтральных)	элементаў	
паралінгвістычнай	сістэмы	адносяцца:

а)	асобныя	пазамоўныя	гукі,	якія	ўтвараюцца	ў	ротавай	і	насавой	по-
ласцях;

б)	гукавыя	комплексы,	што	ўзнікаюць	і	прымаюць	непасрэдны	ўдзел	
у	разнастайных	фізіялагічных	рэакцыях	і	якія	ў	акце	камунікацыі	дапу-
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скаюць	канвенцыянальную	семіятызацыю,	або	азначванне	(набываюць	
кантэкстныя	значэнні	(кашаль,	галашэнне,	свіст	і	інш.));

в)	голас,	яго	якасці	і	асаблівасці,	фанацыя;
г)	парамоўныя	прасадычныя	элементы,	якія	ўдзельнічаюць	у	працэ-

се	камунікацыі	і	спрыяюць	арганізацыі	і	перадачы	інфармацыі	(эмацыя-
нальнае	акцэнтаванне	на	складах	і	вялікіх	фрагментах	маўленчай	плыні,	
тэмп	маўленчай	рэалізацыі	фраз	у	беглым	маўленні,	тон,	гучнасць	маў-	
лення,	працягласць	склада	падчас	запаволенага	маўлення	і	г.	д.);

д)	сэнсава	значныя	паўзы	і	маўчанне.
Да	перыферыі	паралінгвістычнай	сістэмы	можна	аднесці	вентра	ла-

гічныя	гукі,	гукі	прыроды,	розных	механізмаў	ці	прылад,	якія	таксама	
адыгрываюць	важную	ролю	ў	камунікацыі.	Да	гэтай	жа	катэгорыі	нале-
жаць	разнастайныя	гукі	ці	гукавыя	паслядоўнасці,	якія	ўзнікаюць	падчас	
дзеянняў	чалавека	з	прыроднымі	аб’ектамі	і	артэфакта	мі	(напрыклад,	гук	
ад	удару	кулаком	аб	стол,	стук	у	дзверы),	гукі	пры	кантакце	з	целам,	як	
з	уласным,	так	і	з	целам	іншай	асобы	(гук	ад	аплявухі,	апладысменты).

Паралінгвістычныя	сродкі	ў	значнай	ступені	арганізуюць	ка	му	ні-
катыўны	акт,	вызначаюць	яго	характар,	паколькі	так	ці	інакш	пры	сут-
нічаюць	у	кожным	вусным	выказванні.	Аднак	на	практыцы	ў	спосабах	
свайго	ўвасаблення	звычайна	яны	несістэмныя	і	нерэгулярныя.	Напры-
клад,	пытальны	сказ	патрабуе	адпаведнай	інтанацыі,	у	той	час	як	тып	
мадальнай	і	тэмбравай	афарбоўкі	выказвання	можа	быць	розным.	Такім	
чынам,	тып	інтанацыі	–	гэта	складнік	мовы	і	маўлення,	а	характар	ма-
дальнай	і	тэмбравай	афарбоўкі	–	складнік	«калялінгвістыкі»,	інакш	ка-
жучы,	уласна	паралінгвістычны.

Параметры гучання (паводле Ф. Паятаса). Параметры гучання	–	гэта	
ас	ноўныя	складнікі	(уласцівасці	і	 іх	камбінацыі)	чалавечага	маўлення	
і	па	замаўленчых	гукаў,	якія	выконваюць	камунікатыўную	і	эматыўную	
функцыі.	Да	іх	адносяцца,	напрыклад,	мелодыка	інтанем,	градацыя	ін	тэн-
сіўнасці	гуку,	працягласць	паўз	і	складоў,	тэмп,	рытм,	вышыня	тону	і	інш.

Так,	розныя	характарыстыкі	гучання	могуць	быць	абумоўлены	шэ-
рагам	прычын.

1.	Біялагічныя/фізіялагічныя. У	мужчын	звычайна	больш	нізкі	тэмбр,	
чым	у	жанчын;	з	узростам	голас	становіцца	больш	ціхім,	а	маў	ленне	–	
запаволеным.	Дзіцячыя	галасы,	як	правіла,	больш	высокія,	чыстыя,	ме-
ладычныя	і	звонкія,	чым	у	дарослых.	Прыкладам	уплыву	фізіялагічных	
фактараў	таксама	з’яў	ля	ецца	ўзроставая	«ломка»	голасу	ў	юнакоў,	пры	
якой	гучнасць	голасу	па	ніжаецца,	з’яўляюцца	сіпата	і	хрыпата.

2.	Псіхалагічныя.	Людзей	у	дэпрэсіўным	стане	адрозніваюць	аднастай-
ная	інтанацыя	і	манатоннае	маўленне,	запаволены	тэмп	гаворкі;	хваля-
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ванне	(часцей	у	жанчын)	робіць	голас	дрыжачым,	больш	гучным,	нават	
пранізлівым.	Таксама	вядома,	што	высокія	гукі	спара	джаюцца	пачуццямі	
гора	і	кахання;	крайнія	значэнні	гучнасці	характэрны	для	пагарды	і	гневу,	
а	рэзка	зніжаны	тэмп	маўлення	сведчыць	пра	абыякавасць	суразмоўцы	да	
тэмы	гаворкі	ці	да	падзеі.

Такі	псіхалагічны	стан,	як	раздражнёнасць,	нервовасць	ці	шчасце,	
па	голасе	чалавека	распазнаць	прасцей,	чым	многія	іншыя	эмоцыі	(на-
прыклад,	страх,	здзіўленне),	што	паказвае	на	здольнасць	хаваць	пера-	
жыванні.

Псіхалагічны	тып	індывіда	таксама	мае	ўстойлівую	карэляцыю	з	маў-
ленчымі	параметрамі:	гучнасць	і	хуткасць	маўлення	ў	людзей-экс	тра-
вертаў	звычайна	больш	высокія,	чым	у	інтравертаў,	якія	ад	роз	ні	ваюцца	
і	манерай	гаварэння.

3.	Сацыяльныя.	У	людзей,	што	займаюць	высокае	месца	на	сацыяльнай	
іерархічнай	лесвіцы,	тэмп	гаворкі,	як	правіла,	больш	нізкі,	чым	у	падна-
чаленых;	маўленне	святароў	звычайна	павольнае	і	спакойнае.

4.	Нацыянальнаэтнічныя і культурныя.	Паводле	даных,	атрыманых	
з	на	вуковых	крыніц	(гл.,	напрыклад:	[Kochman,	1981]),	у	афраамерыкан-
цаў	гучнасць	маўлення	ў	ся	рэднім	больш	высокая,	чым	у	«англа	саксон-
скіх»	аме	рыканцаў.

5.	Жанравастылістычныя.	Голас	можа	набываць	уласцівасці,	якія	
дазваляюць	перадаць	сарказм	або	іронію.	Прыкладам	жанрава-сты	лі-
с	тычнай	 характарыстыкі	 гучання	 служыць	 таксама	 выражэнне	 гола-
сам	кпінаў	або	мяккая	насмешка	з	чалавека,	да	якога	суразмоўца	добра	
ставіцца.

6.	Прагматычныя.	Хуткасць	(напрыклад,	страта	звычайнай	бегласці	
маўлення	ці	паскораная	гаворка),	тэмбр	і	агульная	танальнасць	прамо-
вы,	асаблівасці	вымаўлення	некаторых	гукаў	і	пабудовы	структуры	маў-
ленчай	плыні,	а	таксама	прымяненне	спецыяльных	пара	лінг	віс	тычных	
сродкаў	і	тактык	камунікатыўных	маўленчых	паводзін	(паўзы,	маўленчыя	
ваганні	і	фанацыі,	маўленчыя	пропускі	і	памылкі,	рэдукаваная	або,	на-
адварот,	празмерна	высокая	вербальная	прадуктыўнасць	і	г.	д.)	вызна-
чаюцца	ка	му	нікатыўнай	сітуацыяй	і	ўплываюць	на	сэнс	паведамлення	
[Poyatos,	1977].

Сіла гукаў, або «Навастрыце вушы»

Гукі і іх інтэнсіўнасць таксама ўплываюць на міжасобасныя паводзі
ны. Мы можам парознаму рэагаваць на гучанне чыйгонебудзь гола
су, на гучны стук малатка або на заспакаяльныя ці стымулюючыя гукі
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музыкі. Мелодыі могуць як супакойваць, так і ўзбуджаць. Музыка можа 
падсвядома ўплываць нават на спажывецкія перавагі. 

Навукоўцы з Лейстарскага ўніверсітэта ў Англіі выставілі чатыры 
віды французскага і чатыры віды нямецкага віна аднолькавага кошту 
і гатунку ў мясцовым супер мар кеце. На працягу двух ты дняў на маг
нітафоне, які стаяў на паліцы побач з віном, штодзень мяня лася музы
ка: з французскай акардэоннай на нямецкую застольную і на ад варот. 
Вынікі паказалі: продажы ў значнай ступені залежалі ад му зы кі, якая 
гучала ў вінным аддзеле. Калі ігра ла французская музыка, рэа лізацыя 
французскага віна апярэджва ла продаж нямецкага, калі пачынала гу
чаць нямецкая мелодыя, больш актыўна прадавалася нямецкае віно. 
Пры гэтым толькі 7 % пакупнікоў віна ахвотна прызналі, што музыка 
магла паўплываць на іх спажывецкі выбар.

У пэўных абставінах гучнасць можа ска рэкціраваць паводзіны лю
дзей. Напрыклад, дадаўшы гучнасць музыцы ў супермаркеце, можна па
высіць хуткасць куплі тавараў. У іншых выпадках, калі неабходна знізіць 
узровень антыпрадуктыўнага шуму, эфект дасягаецца ў тым ліку з дапа
могай структурных змен. Так, у адной з псіхіятрычных клінік плітка 
была заменена дыванамі – гэта знізіла раздражняльнасць пацыентаў 
і стварыла больш утульную атмасферу (гл.: [Нэпп, 2007]).

Пры	несупадзенні	вакальнага	і	вербальнага	зместу	ўстаноўка	слуха-
ча	фарміруецца	галоўным	чынам	пад	уз	дзе	яннем	вакальнай	інфарма	цыі.	
У	адным	са	сваіх	даследаванняў	А.	Ме	ра	біян	адабраў	асобныя	словы,	якія	
з	семантычнага	і	стылістычнага	гледжання	спачатку	ацэньвалі	ся	як	па	зі-
тыўныя,	нейтральныя	або	негатыўныя.	Затым	слухачы	ўспры	ма	лі	гэ	тыя	
словы	ў	розных	інтанацыйных	афар	боў	ках	(яны	прамаўля	лі	ся	«не	га	тыў-
на»	ці	«пазітыўна»).	У	выніку	эксперымента	вучоны	прый	шоў	да	высноў:	
пры даступнасці і вербальнай, і вакальнай ін фармацыі ўспры манне слухача 
ў асноўным вызначаецца ін та на цый нымі харак та ры стыкамі. Напрыклад, 
калі вербальная інфарма цыя су пя рэ чыць не га тыў ным інтанацыйным пасы
лам, усё паведамленне будзе ўспрынята як не га тыўнае [Mehrabian,	1972].

Акрамя	таго,	навукоўцамі	была	зроблена	спроба	прааналізаваць,	як	
маў	ленне	ўплывае	на	ўспрыманне	чалавека	іншымі	людзьмі	(гл.:	[Нэпп,	
2007]).	У	эксперыментах	ацэньвалася	маў	ленне	дыктараў	на	радыё	і	тэ	ле-
ба	чанні,	вывучаліся	розныя	формы	маў	ленчых	паталогій,	а	таксама	раз-
гля	даліся	разнастайныя	тыпы	вы	ступ	ленняў,	уключаючы	пісьмовыя	тэк-
сты,	аўдыя-	і	відэазапісы,	гукавыя	фільмы	і	г.	д.	Даследаванне	паказала,	
што	мы	схільны	рэагаваць	на	маў	ленне,	вылучаючы	тры	асноўныя	ха-
рактарыстыкі	прамоўцы	і	яго	голасу:
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1)	cацыяінтэлектуальны	статус	прамоўцы	(высокі/нізкі	сацыяльны	
статус,	багаты/бедны,	гаворыць	на	літаратурнай	мове	/	карыстаецца	слэн-
гам,	дыялектнай	лексікай	і	г.	д.);

2)	эстэтычныя	якасці	(прыемны/непрыемны	прамоўца,	сімпатычны/	
несімпатычны,	прывабны/непрывабны);

3)	дынамізм	(агрэсіўны/неагрэсіўны,	актыўны/пасіўны,	моцны/сла-
бы,	гучны/ціхі	голас	у	прамоўцы).

Маўленчы апарат. Гэта	сукупнасць	і	ўзаемадзеянне	органаў	чалавека,	
неабходных	для	маўленчай	дзейнасці.	Ён	складаецца	з	дзвюх	частак:	цэн-
тральнай	і	перыферыйнай.	Цэнтральная	частка	маўленчага	апарату	–	гэта	
галаўны	мозг	з	яго	карой,	падкоркавымі	вузламі,	праводзячымі	шляхамі	
і	ядрамі	адпаведных	нерваў.	Перыферыйная	частка	–	гэта	сукупнасць	
органаў	маўлення	(рыс.	5),	якая	ўключае	ў	сябе	косткі,	храсткі,	мышцы	
і	звязкі,	а	таксама	перыферыйныя	пачуццё	выя	і	рухальныя	нервы,	пры	
дапамозе	якіх	ажыццяўляецца	ўпраўленне	названымі	органамі.	Перыфе-
рыйны	маўленчы	апарат	складаецца	з	трох	асноўных	аддзелаў,	якія	функ-
цыянуюць	сумесна.

Рыс. 5.	Органы	маўлення:
1 – цвёрдае нёба;	2 – альвеолы; 

3 – верхняя губа;	4 – верхнія зубы; 
5 – ніжняя губа;	6 – ніжнія зубы; 

7 – пярэдняя частка языка; 
8 – сярэдняя частка языка; 
9 – задняя частка языка; 

10 – корань языка;	11 – галасавыя 
звязкі;	12 – мяккае нёба;		

13 – язычок; 14 – гартань;	 
15 – трахея

Першы	 аддзел	 –	 дыхальныя	 органы	 (лёгкія,	 бронхі,	 трахея,	 дыя-
фрагма,	міжрэберныя	мышцы)	–	служыць	для	падачы	струменя	паветра.

Другі	аддзел	складаецца	з	пасіўных	(нерухомых)	органаў	маўлення	
(зубы,	альвеолы,	цвёрдае	нёба,	глотка,	поласць	носа,	горла),	якія	з’яў-
ляюцца	апорай	для	актыўных	органаў.	Яны	ўтвараюць	голас	і	аказваюць	
найбольшы	ўплыў	на	тэхніку	маўлення.

Трэці	аддзел	–	актыўныя	(рухомыя)	органы	маўлення,	якія	выконва-
юць	асноўную	працу,	неабходную	для	ўтварэння	і	артыкуляцыі	гукаў.	Да	гэ-
тага	аддзела	адносяцца	ніжняя	сківіца,	язык,	вусны,	мяккае	нёба,	малень-
кі	язычок,	надгартаннік,	галасавыя	звязкі.	Змена	палажэння	ак	тыўных	
маў	ленчых	органаў	прыводзіць	да	ўзнікнення	перакрыццяў	 і	зву	жэн-	
няў	у	розных	частках	маўленчага	апарату,	што	і	вызначае	характар	гуку.
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Так,	язык	складаецца	з	мноства	мышцаў,	якія	робяць	яго	вельмі	ру-
хомым:	ён	можа	скарачацца	і	станавіцца	даўжэйшым,	звужацца	і	пашы-
рацца,	рабіцца	плоскім/роўным	і	выгнутым.	Ніжняя	сківіца,	дзякуючы	
яе	рухомасці,	з’яўляецца	вельмі	важным	органам	для	правільнай	ар	ты-
куляцыі,	таму	што	яна	спрыяе	поўнаму	развіццю	націскных	галосных	
гукаў	([а],	[о],	[у],	[э],	[і],	[ы]).

Мяккае	нёба,	якое	заканчваецца	маленькім	язычком,	размяшчаецца	
ў	верхняй	частцы	ротавай	поласці	і	з’яўляецца	працягам	цвёрдага	нёба,	
мае	здольнасць	апускацца	і	падымацца	і	такім	чынам	аддзяляць	горла	
ад	насаглоткі.	Пры	вымаўленні	ўсіх	гукаў,	акрамя	[м]	і	[н],	яно	паднята.	
Калі	ж	гэтая	частка	маўленчага	апарату	па	нейкіх	прычынах	бяздзейнічае	
і	апушчана,	то	гук	атрымліваецца	насавым	(«гугнявым»),	паколькі	ў	такім	
выпадку	гукавыя	хвалі	праходзяць	пераважна	праз	насавую	поласць.

Вельмі	важны	рухомы	орган	маўленчага	апарату	–	галасавыя	звязкі.	
Гэта	два	невялікія	пучкі	мускулаў,	прымацаваныя	да	храстка	гартані	і	раз-
мешчаныя	ўпоперак	яе	амаль	гарызантальна.	Яны	эластычныя,	могуць	
расслабляцца	ці	напружвацца,	утвараючы	галасавую	шчыліну	з	рознай	
шырынёй.	

Фарміруюць	тэмбр	голасу	і	ўзмацняюць	яго	гучнасць	у	арганізме	ча-
лавека	рэзанатары	–	поласці,	акружаныя	касцявымі	межамі.	Над	гартан-
ню	знаходзяцца	поласці	глоткі,	рота	і	носа,	так	званыя	верхнія	(галаўныя)	
рэзанатары.	Тыя	рэзанатары,	якія	размяшчаюцца	ніжэй	за	гартань,	у	груд-
ной	клетцы	(трахея,	бронхі),	называюцца	ніжнімі	(груднымі).	Хваравіты	
стан	асобных	частак	маўленчага	апарату	адбіваецца	на	правільнасці	рэ-
заніравання	і	выразнасці	вымаўлення	гукаў.	

Галасы мужчын і жанчын

Маў ленне чалавека ўтрымлівае ключавую інфармацыю пра яго асо  
бу і выражае шэраг асобасных якасцей. Адно з найбольш складаных 
даследаванняў у гэтай галіне правёў Д. Эдзінг тан (гл.: [Нэпп, 2007]). 
Прызнаючы існаванне стэрэатыпных ацэнак уласцівасцей голасу, ён 
вырашыў прааналізаваць прыроду гэтых стэрэатыпаў. Мужчыны і жан
чыны прадстаўлялі дзевяць галасавых характарыстык, а слухачы ацэнь
валі іх галасы, выкарыстоўваючы 40 асобасных паказальнікаў. Найбольш 
пэў ныя (аднадушныя) ацэнкі назіраліся пры вызначэнні наступных яка
сцей: маскулінны – фемінінны, малады – стары, з энтузіязмам /энер гіч
ны – апатычны, энергічны /ак тыўны – лянівы /пасіўны, прывабны – не
прыемны. Даследчык прыйшоў да высновы, што мужчын у асноўным 
характарызавалі па фі зічнай сіле і эмацыянальнасці, а жанчын – па іх 
здоль насці да сацыяльнага ўзаемадзеяння (табл. 1).
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Табліца 1
Галасавыя характарыстыкі і стэрэатыпы ўспрымання асобы

Галасавыя 
характарыстыкі

Полавая прыналежнасць 
таго, хто гаворыць

Стэрэатыпы

Прыдыханне Мужчыны Маладыя, артыстычныя

Жанчыны Жаноцкія, прыгожыя, мі ні я цюр
ныя, жывыя, чуллівыя; абмежа
ваныя

Тонкі голас Мужчыны Не змяняе ўяўлення пра таго, хто 
гаворыць; адсутнасць істотных 
карэляцый

Жанчыны Сацыяльна, фізічна, эмацыяналь
на і ментальна нясталыя, з пачуц
цём гумару, успрымальныя

Роўны голас Мужчыны Маскулінныя, марудлівыя, 
стрыма ныя, замкнутыя

Жанчыны Маскулінныя, марудлівыя, стры
маныя, замкнутыя

Гугнявасць Мужчыны Шырокі спектр сацыяльна непа
жаданых характарыстык

Жанчыны Шырокі спектр сацыяльна непа
жаданых характарыстык

Напружанасць Мужчыны Старэйшага ўзросту, больш 
упартыя, прыдзірлівыя

Жанчыны Маладыя, эмацыянальныя, жа
ноц кія, нервовыя, неін тэ лек ту
альныя

Хрыпатасць Мужчыны Сталыя, рэалістычныя, вопыт
ныя, ураўнаважаныя

Жанчыны Неінтэлектуальныя, больш мас
кулінныя, лянівыя, нудныя, не
эмацыянальныя, непрыгожыя, 
хва равітыя, бесклапотныя, неар
тыстычныя, наіўныя, баяз лі выя, 
нервовыя, ціхія, нецікавыя, апа
тычныя

Гучнасць /звон
касць 

Мужчыны Энергічныя, здаровыя, артыстыч
ныя, вопытныя, гордыя, цікавыя

Жанчыны Жвавыя, камунікабельныя, эстэ
тычна вытанчаныя
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Галасавыя 
характарыстыкі

Полавая прыналежнасць 
таго, хто гаворыць

Стэрэатыпы

Павышэнне хут 
ка сці маўлення 

Мужчыны Жвавыя і экстравертыўныя

Жанчыны Жвавыя і экстравертыўныя

Павелічэнне 
амплітуды 

Мужчыны Дынамічныя, жаноцкія, схільныя 
да эстэтызму

Жанчыны Дынамічныя і экстравертыўныя

Голас і эмоцыі

Швейцарскі даследчык К. Шэрар прааналізаваў шырокі спектр эмо
цый. Каб адказаць на пытанне, з які мі эмо цыямі асацыіруюцца роз
ныя галасавыя характарыстыкі, у сваім даследаванні (гл.: [Нэпп, 2007]) 
ён вы ка рыстаў штучна сінтэзаваныя гукі, а не натуральнае спантаннае 
маў ленне. Слухачы размяшчалі сінтэзаваныя гукі па 10бальных шка
лах прывабнасці, сілы, актыўнасці і вызначалі, ці могуць падобныя «га
ласы» выражаць цікавасць, сум, страх, шчасце, агіду, гнеў, здзіўленне, 
эн тузіязм або нуду /маркоту (табл. 2). Для ацэньвання эмацыянальнай 
экспрэсіі са мы мі важнымі фактарамі аказаліся тэмп і вышыня.

Табліца 2
Карэляцыя акустычных складнікаў голасу 

і эмацыянальных параметраў асобы

Акустычны складнік Характарыстыка Інтэрпрэтацыя

Ваганні амплітуды Умераныя /сярэднія Прыемнасць, актыўнасць, 
шчасце

Моцныя Страх

Ваганні вышыні Сярэднія Гнеў, нуда, агіда, страх

Моцныя Прыемнасць, актыўнасць, шчасце, 
здзіўленне

Контур вышыні Уніз Прыемнасць, нуда, смутак

Уверх Сіла /улада, гнеў, страх, 
здзіўленне

Вышыня Нізкі (голас) Прыемнасць, нуда, сум

Высокі (голас) Актыўнасць, улада, гнеў, страх, 
здзіўленне

Заканчэнне табл. 1
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Акустычны складнік Характарыстыка Інтэрпрэтацыя

Тэмп Нізкі Сум, агіда, нуда

Высокі Прыемнасць, актыўнасць, улада, 
гнеў, страх, шчасце, здзіўленне

Інтанацыя Плаўная Улада, сум, агіда, страх, нуда

Адрывістая Прыемнасць, актыўнасць, шчасце, 
здзіўленне

Ступень філь тра
цыі (неда хоп абер
тонаў)

Нізкая Сум, прыемнасць, нуда, шчасце

Сярэдняя Сіла /улада, актыўнасць

Высокая Гнеў, агіда, страх, здзіўленне

Танальнасць Атанальны голас Агіда

Мінор Гнеў

Мажор Прыемнасць, шчасце

Рытм Арытмічнасць Нуда

Рытмічнасць Актыўнасць, страх, здзіўленне

Паралінгвістычныя	дыягнастычныя	параметры,	якія	дазваляюць	з	той	
ці	іншай	ступенню	верагоднасці	выяўляць	факты	свядомага	падману	або	
выпадковай	памылкі	прамоўцы,	спецыяльныя	мето	дыкі	і	ар	га	ні	зацыя	
працэдуры	ідэнтыфікацыі	маўленчых	хітрыкаў	і	хлусні	сёння	склалі	асоб-
ную	важную	ў	сацыяльным	дачыненні	галіну	па	ра	лінг	ві	стыч	ных	да	сле-
даванняў	–	паралінгвістыку хлусні.

Паўза паміж пытаннем і адказам у выпадку хлусні

Паміж завяршэннем пытання і пачаткам адказу ёсць паўза, якую мы 
называем часам водгуку. У тых, хто падманвае, гэтая паўза больш пра
цяглая, чым у тых, хто гаворыць праўду.

Вось як тлумачыць падобныя адрозненні К. Стрыт, выкладчык псі
халогіі: «Калі чалавек гаворыць праўду, ён не думае пра тое, што яму 
нехта можа не паверыць. Таму ж, хто падманвае, больш складана: акра
мя неабходнасці прыдумляць дэталі на хаду, ён вымушаны таксама 
ўважліва назіраць за тым, ці верыць яму суразмоўца.

У такім выпадку чалавек часта выдае сябе не столькі нейкімі яўнымі 
знеш німі прыкметамі, колькі сукупнасцю нюансаў у маўленні, якімі ён 

Заканчэнне табл. 2



суправаджае простыя факты. Хлуса, які папярэдне падрыхтаваўся, так
сама мож на выявіць, звярнуўшы ўвагу на маўленчыя паўзы: яны звы
чайна карацейшыя, чым у людзей, якія гавораць праўду» [Street, 2001, 
p. 342–355].

Пытанні і заданні

1.		Пералічыце	асноўныя	складнікі	паралінгвістыкі,	дайце	ім	характарыстыку.
2.		Наколькі	маўленне	чалавека	ўплывае	на	яго	знешнюю	прывабнасць?	Пра-

аналізуйце	маўленне	медыяасоб.
3.		Які	тып	маўленчых	паводзін	спрыяе	пазітыўнаму	ўспрыманню	вобраза	ча-

лавека,	а	які	–	наадварот?	Прывядзіце	прыклады	з	вашай	журналісцкай	практыкі.
4.		З	якіх	стэрэатыпаў	зыходзіць	чалавек,	ацэньваючы	голас	і	маўленне	іншых?
5.		Параўнайце	галасавы	рэсурс	чалавека	з	невербальнымі	магчымасцямі	яго	

мі	мікі,	жэстаў	і	поз.	Што,	на	вашу	думку,	больш	складана	кантраляваць?	Чаму?
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ГЛ А ВА 6 ВЕРБАЛЬНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ

В ербальная камунікацыя	–	узаемадзеянне	з	дапамогай	слоў:	вус-
нае	(маўленчае)	і	пісьмовае	(тэкставае).	Вербальная	камуні	ка	цыя	

з’яўляецца	асноўным	складнікам	працы	такіх	спецыялістаў,	як	дыпла-
маты,	журналісты,	юрысты,	бізнесмены,	менеджары,	педагогі,	PR-спе-	
цыялісты,	псіхолагі	і	 інш.	Падлічана,	што	сучасны	дзелавы	чалавек	за	
дзень	вымаўляе	больш	за	30	тысяч	слоў,	ці	больш	за	3	тысячы	слоў	у	га-
дзі	ну	 [Скаженик,	 2006,	 с.	 8].	 Паводле	 камунікатыўных	 магчымасцей	
маўлен	не	больш	багатае	і	змястоўнае,	чым	усе	віды	і	формы	невербаль-
най	ка	му	ні	ка	цыі,	аднак	на	практыцы	ступень	яго	інфарматыўнасці	можа	
істотна	вагацца.

Выдзяляюцца	асноўныя	віды	вербальных	зносін:
•		пазнаваўчыя	(кагнітыўныя)	–	ажыццяўляюцца	з	мэтай	засваення	

новай	інфармацыі	і	яе	прымянення	на	практыцы;
•		пераканаўчыя	–	выклікаюць	у	суразмоўцы	пэўныя	пачуцці	і	ў	вы-

ні	ку	фарміруюць	каштоўнасныя	арыентацыі	 і	ўстаноўкі,	упэўніва	юць	
у	правамоцнасці	тых	ці	іншых	стратэгій	узаемадзеяння,	уплываюць	на	
псі	хаэмацыянальны	настрой,	аказваюць	унушальнае	ўздзеянне;

•		рытуальныя	–	замацоўваюць	і	падтрымліваюць	канвенцыянальныя	
адносіны,	рэгулююць	сацыяльную	псіхіку	ў	групах,	захоўваючы	рытуаль-
ныя	традыцыі	арганізацыі,	фірмы,	карпарацыі	і	інш.

Вербальная	камунікацыя	ажыццяўляецца	пераважна	ў	форме	дыя-
ло	гу	або	маналогу.	Дыялогам	называецца	абмен	выказваннямі	двух	парт-
нёраў.	Іншымі	словамі,	гэта	ўзаемныя	рэплікі	суразмоўцаў,	якія	могуць	
з’яўляц	ца	 натуральным	 адказам	 субяседніку	 або	 рэакцыяй	 на	 падзеі.	
У	тэо	рыі	камунікацыі	дыялог	лічаць	першаснай	формай	маўленчых	зно-
сін,	якая	генетычна	ўзыходзіць	да	вусна-	гутарковай	сферы.	Ён	уяўляе	
сабой	складана	арганізаваную	структуру,	створаную	сумеснай	дзейна-
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сцю	камунікантаў.	Спецыялісты	па	камунікацыі	выдзяляюць	наступныя	
тыпы	дыялогу:

•		інфарматыўны	(галоўная	мэта	–	атрымаць	неабходныя	звесткі;	ка-
мунікацыя	ў	форме	«пытанне	–	адказ»);

•		прэскрыптыўны	(просьба,	загад,	абяцанне	або	адмова	выканаць	
якое-небудзь	дзеянне);

•		абмен	думкамі	(зносіны	дыскусійнага	характару	паміж	суразмоўцамі	
з	тоеснай	камунікатыўнай	кампетэнцыяй,	інтэлектуальная	размова);

•		эмацыянальная	камунікацыя	суразмоўцаў	(скаргі,	захапленне,	за-
непакоенасць	і	г.	д.).

Дыялог	дэтэрмінуецца	такімі	сацыяльна	значнымі	характарыстыкамі	
ўдзельнікаў,	як	сацыяльны	статус,	прафесія,	узрост,	а	таксама	культурна-
спецыфічнымі	аспекта	мі	камунікацыі,	адрозненнямі	ў	сэнсавай	на	поўне-
насці	знакаў	і	сацыяльных	сімвалаў,	што	сігналізуюць	аб	пры	на	леж	нас-
ці	чалавека	да	той	ці	іншай	этнакультурнай	групы.	У	залежнасці	ад	гэтых	
фактараў	выбіраюцца	тэмы,	моў	ныя	сродкі	і	пазіцыі	ў	зносінах.

Маналог	з’яўляецца	маўленчай	формай	зносін,	разлічанай	на	пасіўнае	
і	апасродкаванае	ўспрыманне,	паколькі	прамаўляецца	адным	чалавекам.	
Маналагічнае	маўленне	складанае	па	сваёй	будове:	яно	доўжыцца	даволі	
працяглы	час,	не	размяжоўваецца	рэплікамі	і	патрабуе	папярэдняй	пад-
рыхтоўкі.	Прамоўцу	неабходна	строга	прытрымлівацца	паслядоўна	сці,	
логікі	і	граматычнай	правільнасці	выказвання.	Асноўнымі	прыкмета	мі	
маналогу	з’яўляюцца	яго	працягласць,	кампазіцыйная	складанасць,	а	так-
сама	імкненне	аўтара	пашырыць	тэматычныя	межы	свайго	паведамлен-
ня.	У	рыторыцы	і	тэорыі	камунікацыі	вылучаюць	два	тыпы	маналогу,	якія	
адрозніваюцца	метадамі	выкладання	матэрыялу:

•		драматычны	(складаны	від	прамовы,	які	абавязкова	суправаджа-	
ецца	іншымі	сродкамі	камунікацыі	–	мімікай,	жэстамі,	пластычнымі	ру-
хамі	і	г.	д.);

•		інфармацыйны	(паведамленні	рознага	зместу).
Аўдыялы, візуалы, кінестэтыкі, дыгіталы.	У	залежнасці	ад	асаблівасцей	

успрымання	і	апрацоўкі	вербальнай	і	невербальнай	інфармацыі	людзей	
умоўна	дзеляць	на	чатыры	наступныя	катэгорыі:	1)	аўдыялы	(арыенту-
юцца	на	слыхавое	ўспрыманне);	2)	візуалы	(лепш	засвойваюць	інфарма-
цыю	зрокава);	3)	кінестэтыкі	(успрымаюць	інфармацыю	найперш	праз	
нюх,	дотыкі,	рухі);	4)	дыгіталы	(пазнаюць	свет,	як	правіла,	праз	лагіч-	
нае	асэнсаванне).

Аўдыялы	–	асобы,	якія	атрымліваюць	інфармацыю	пераважна	праз	
слыхавы	канал.	Гэта	даволі	рэдкі	тып	людзей.	Яны	могуць	пахваліцца	во-
стрым	слыхам	і	цудоўнай	памяццю.	Пры	зносінах	ім	не	абавязкова	гля-
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дзець	на	суразмоўцу	ці	дакранацца	да	яго,	галоўнае	–	чуць.	Аўдыял	здоль-
ны	запомніць	і	ўзнавіць	любы	аповед	да	самых	дробных	дэталяў.	Звычай	на	
такія	людзі	валодаюць	прамоўніцкім	майстэрствам,	але	іх	выступленні	ні	
ў	якім	разе	нельга	перапыняць	–	гэта	можа	сапсаваць	прамову.	

Знешне	аўдыял	здаецца	чалавекам	упартым	і	ганарыстым,	але	такое	
ўражанне	падманлівае	–	гэта	вельмі	душэўныя	і	ўважлівыя	асобы,	гато-
выя	заўсёды	выслухаць	і	дапамагчы	парадай.	Свет	аўдыялаў	–	гукі,	рытмы	
і	мелодыі.	Для	іх	няма	нецікавых	пытанняў	і	закрытых	тэм.

З	аўдыялаў	атрымліваюцца	выдатныя	псіхолагі,	музыканты	і	лек-
тары.	Яны	любяць	дыялогі:	 і	тыя,	у	якіх	удзельнічаюць,	і	тыя,	што	вя-
дуць	унутры	сябе.	Голас	у	аўдыяла	звычайна	вельмі	выразны,	глыбокі	
і	меладычны.	Прадстаўнікі	гэтай	катэгорыі	асоб	часта	ўжываюць	сло-
вы	і	выразы,	звязаныя	са	слыхавым	успрыманнем	(«паслухайце»,	«аб-
меркаваць»,	 «моцны»,	 «гучны»,	 «маўклівы»,	 «цішыня»,	 «мілагучны»;	
«паслухайце,	што	я	скажу»;	«рады	цябе	чуць»;	«мяне	раздражняе	гэты	
гук»;	«гучыць	прыемна»;	«што	азначае	гэты	загадкавы	тон?»;	«Ваша	ідэя	
гучыць	выдатна»).

Сядзяць	аўдыялы	прама,	з	лёгкім	нахілам	наперад.	Звычайна	ў	 іх	
раз	вітая	грудная	клетка,	таму	што	яны	дыхаюць	на	поўныя	грудзі;	ім	не	
ўласціва	паўната.	Размаўляючы,	аўдыял	нахіляе	галаву	так,	як	быццам	
прыслухоўваецца,	да	таго	ж	ён	стараецца	знаходзіцца	даволі	блізка	ад	
суразмоўцы,	каб	не	прапусціць	нічога	са	сказанага.	Позірк	аўдыяла	ру-
хаецца	гарызантальна	(што	сведчыць	пра	стварэнне	або	рэканструкцыю	
слыхавых	вобразаў).	Для	яго	не	характэрны	прамы	позірк	на	партнёра	–	
гэта	адцягвае	ўвагу,	перашкаджае	слухаць	і	выклікае	напружанне,	таму	
вочы	ён,	як	правіла,	адводзіць	убок	ці	апускае	ўніз.	Прычым,	выступа-
ючы	ў	ролі	слухача,	аўдыял	часта	перакрыжоўвае	рукі	на	грудзях.	Паколь-
кі	для	такіх	людзей	вельмі	важныя	гукі,	яны	звяртаюць	увагу	не	толькі	на	
прамоўленыя	словы,	але	і	на	інтанацыю,	тэмбр,	вышыню	голасу	і	іншыя	
прасадычныя	характарыстыкі.	

Каб вызначыць, аўдыял вы ці не,	прайдзіце наступны тэст. Сядзьце роўна 
і пастаўце перад сабой пытанне: «Дзе я быў у мінулы чацвер?». Калі вы,	
успамінаючы, глядзіце ўбок і ўлева – вы аўдыял.

Калі ваш суразмоўца,	які з’яўляецца аўдыялам, на пытанне пра мінулае 
глядзіць убок і ўправа, то,	паводле класічнай схемы расшыфроўкі позірку ча
лавека, ён звяртаецца да будучага, а значыць – мадэлюе адказ (верагодна,	
падманвае).

Візуалы	–	гэта	людзі,	якія	«бачаць»	навакольны	свет	і	ўспрыма	юць	
большую	частку	інфармацыі	з	дапамогай	зроку.	Яны	добрыя	апа	вя	даль	-	
нікі,	могуць	уявіць	сабе	малюнак	і	апісаць	яго.	Візуальная	сістэма	пры-
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датная	для	нараджэння	ідэй	і	мар.	Візуалы	ўмеюць	планаваць,	та	ленавіта	
сістэматызуючы	работу,	правільна	размяркоўваць	задачы	па	між	супра-
цоўнікамі	і	самі	не	могуць	дзейнічаць	без	загадзя	падрыхтаванай	схемы.	
Прыступаючы	да	працы,	яны	дакладна	павінны	ўяўляць	сабе	стратэгію.	
Гэтыя	людзі	любяць	наглядныя	дапаможнікі	і	граматна	аформленыя	спра-
ваздачы.	Жэстыкуляцыя	–	неад’емны	складнік	камунікацыі	візуалаў,	яны	
шмат	жэстыкулююць,	паказваючы,	напрыклад,	дзе	размешчаны	малюнкі	
(на	якой	адлегласці,	у	якім	кірунку).	Калі	візуалу	неабходна	нешта	рас-
тлумачыць,	то	пажадана	дэманстраваць	яму	графікі,	табліцы,	малюнкі	
і	фотаздымкі,	можна	выкарыстоўваць	жэсты-ілюстратары,	абазначаючы	
памер,	палажэнне	аб’екта	размовы	і	г.	д.

Візуалы	 любяць	 прыцягваць	 да	 сябе	 ўвагу,	 клапоцяцца	 пра	 сваю	
знешнасць,	іх	вельмі	непакоіць	і	тое,	як	выглядае	суразмоўца.	Яны	гатовы	
апрануць	нешта	эфектнае	і	яркае,	нават	калі	яно	і	нязручнае,	таму	што	
знешні	выгляд	для	іх	мае	вялікае	значэнне.	Па	статыстыцы	большасць	
візуалаў	–	жанчыны,	але	і	сярод	мужчын	візуалы	сустракаюцца	даволі	ча-
ста.	Для	такіх	асоб	зрок	і	слых	–	адно	цэлае:	калі	яны	не	бачаць,	то	нібы	
і	не	чуюць.	Адпаведна,	калі	чалавек	не	глядзіць	на	свайго	суразмоўцу-
візуала,	апошні	робіць	выснову,	што	яго	не	слухаюць.	Візуалаў	можна	
адрозніць	па	падцягнутай	хударлявай	фігуры,	прамой	паставе,	тонкай	
лініі	 вуснаў,	 вострым	 позірку,	 высокім	 голасе,	 іх	 жэсты	 гарызанталь-
ныя	 і	 накіраваны	 на	 сябе.	 Пры	 зносінах	 візуал	 глядзіць	 у	 вочы	 і	 па-
трабуе	таго	ж	ад	суразмоўцы.	Гэ	тыя	людзі	рэзкія	і	парывістыя;	размаў-
ляючы	з	кімсьці,	фіксуюць	усе	ру	хі,	мі	міку,	позы	і	жэсты	субяседніка.	
Ві	зуа	лу	практычна	не	перашкаджае	шум.	Звычайны	выраз	твару	–	злёг-
ку	прыўзнятыя	бровы	як	знак	увагі.	У	размове	візуал	трымае	такую	ды-
станцыю,	якая	дазваляе	лепш	разгледзець	суразмоўцу,	ахапіць	позіркам	
абстаноўку,	аднак	ён	вельмі	добра	адчувае	асабістую	прастору	і,	калі	не-
хта	рап	там	умешваецца	ў	яе,	адразу	«закрываецца»:	перакрыжоўвае	рукі	
і	но	гі;	не	трывае	дотыкаў	і	тым	больш	абдымкаў.	Сядзіць	ці	стаіць	ча-
сцей	прама,	позірк	пры	зносінах	накіраваны	пераважна	ўверх	управа	
або	ўверх	улева	(што	сведчыць	пра	стварэнне	або	канструяванне	зрока-	
вых	вобразаў).

У	маўленні	візуалы	ўжываюць	словы	і	выразы,	звязаныя	пераваж-
на	са	зрокам	(«глядзець»,	«назіраць»,	«як	бачыце»,	«на	першы	погляд»,	
«малюнак»,	«празрысты»,	«яркі»,	«маляўнічы»,	«я	бачу»,	«падобны	да...»,	
«паглядзі,	якая…»,	«гэта	выглядае…»).

Візуал	памятае	тое,	што	бачыў,	запамінае	малюнкамі	(мае	добра	раз-
вітае	 вобразнае	мысленне).	 Такім	 людзям	 лепш	 дарыць	 упрыгажэнні	
і	прадметы	інтэр’ера	–	яны	любяць	вачыма.	У	зносінах	візуалы	стараюцца	
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ўзвышацца	над	іншымі:	звычайна	выбіраюць	самае	высокае	крэсла.	Калі	
яны	нешта	даказваюць,	то	робяць	гэта	толькі	стоячы	і	актыўна	жэсты-
кулюючы.	Ім	уласцівы	высокая	эмацыянальнасць,	частае	раздражненне	
і	нават	крык,	калі	нешта	не	падабаецца.

Візуалаў	лічаць	людзьмі	творчымі,	таму	што	свет	яны	ўспрымаюць	
пры	дапамозе	зроку	і	ўяўлення,	цэняць	знешнюю	прыгажосць.	З	іх	атрым-
лі	ваюцца	добрыя	мастакі,	архітэктары	і	інжынеры,	ім	лёгка	даюцца	чар-
чэнне	і	геаметрыя.	

Калі вы згадваеце мінулае і гледзіце ўверх і ўправа, а ўяўляючы нешта, 
уверх і ўлева, то вы – візуал.

Кінестэтыкі «бачаць»	акаляючы	свет	праз	пачуцці,	эмоцыі,	інстынк-
ты,	 «адчуваюць»	 яго	 і	 ўспрымаюць	 большую	 частку	 інфармацыі	 праз	
нюх,	дотык,	з	дапамогай	рухаў	і	інш.	Ім	неабходна	крыху	больш	часу,	каб	
ацаніць	сітуацыю	і	прыняць	рашэнне.	Таму	ў	маўленні	гэтых	асоб	шмат	
паўз,	запоўненых	выклічнікамі:	«м	м	м»,	«ну	у	у	у»,	«э	э	э».	Мена	ві	та	паўзы	
даюць	магчымасць	кінестэтыкам	усвядоміць	і	асэнсаваць	свае	адчуванні.	
Яны	не	ўмеюць	хаваць	свае	пачуцці	–	іх	выдаюць	апушчаныя	вочы.	Ім	
складана	сканцэнтравацца,	іх	увагу	лёгка	адцягнуць.	Кінестэтыкі	адказ-
ваюць	на	пытанні	проста	і	прамалінейна,	рашэн	ні	прымаюць	зыходзячы	
з	адчуванняў,	пазбягаюць	нязручнага	адзення	і	ва	ўсім	аддаюць	перава-
гу	камфорту.	Такія	асобы	любяць	рукамі.	Для	іх	вельмі	важны	тактыльны	
кантакт	–	яны	могуць	пастаянна	круціць	у	руках	нейкі	прадмет	ці	перыя-
дычна	дакранацца	да	суразмоўцы.	Дотыкі	такія	асобы	ўспрымаюць	лепш,	
чым	словы,	любяць	сур’ёзныя	дыскусіі.	У	час	размовы	яны	нібы	выпадко-
ва	датыкаюцца	да	вашай	рукі,	прыбіраюць	валасы	з	твару	і	«клапатліва»	
цікавяцца	вашымі	справамі.	Кінестэтык	часта	нахіляецца	да	суразмоўцы,	
імкнецца	знаходзіцца	вельмі	блізка	да	яго.	Але	ў	свой	унутраны	свет	ён	
упускае	толькі	абраных.

Кінестэтыкі	–	людзі	дзеяння.	Ім	неабходна	ўсё	спрабаваць	на	смак,	
кранаць,	адчуваць,	рухацца,	нюхаць.	Галоўны	інструмент	успрымання	
кінестэтыкаў	–	гэта	цела,	а	спосаб	–	рух	і	дзеянне.	Яны	ў	літаральным	
сэнсе	прапускаюць	усё	праз	сябе,	таму	цяжка	пераносяць	стрэс	і	дыскам-
фортныя	сітуацыі.	Ім	складана	камусьці	адмовіць.	Гэта	людзі,	якія	цэняць	
камфорт,	зручнасць	і	ўважліва	адносяцца	да	свайго	цела.	Яны	звычайна	
сядзяць	нахіліўшыся	наперад,	сутуляцца.	Гавораць	павольна,	голас	часта	
глухі	і	нізкі.	Яны	схільныя	да	паўнаты,	з	ружовай	скурай,	па	характары	
мяккія,	вясёлыя	і	з	добрым	пачуццём	гумару.	Слоўнік	кінестэтыка	пера-
важна	ўключае	словы	і	выразы,	што	апісваюць	пачуцці	ці	рухі	(«дотыкі»,	
«схопліваць»,	«мяккі»,	«цёплы»,	«гнуткі»,	«добрае	чуццё/нюх»,	«уступіць	
у	кантакт»,	«я	адчуваю»,	«змяніць	да	лепшага»,	«улаўліваць	што-небудзь»,	
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«рука	аб	руку»,	«трывалая	аснова»,	«кіраваць	сабой»,	«захоўваць	спакой»,	
«мы	наблізіліся	да	рашэння	пытання»).

Калі кінестэтык думае і прымае рашэнне, яго позірк накіраваны ўніз 
і ўправа.

Дыгіталы ўспрымаюць	інфармацыю	пераважна	праз	лагічнае	асэн-
саванне,	 з	 дапамогай	 лічбаў,	 знакаў	 і	 доказаў.	 Гэта	 даволі	 свое	асаблі-
вы	тып	людзей,	якія	ў	большай	ступені	скіраваны	на	змест	і	функцыя-
нальнасць.	Дыгітальны	канал	адказвае	за	кантроль	маўлення.	Калі	для	
ўсіх	астатніх	словы	–	гэта	доступ	да	вопыту,	то	для	дыгіталаў	увесь	во-
пыт	склада	ецца	са	слоў,	для	іх	напісанае	ці	прамоўленае	нібы	з’яўляец-	
ца	рэальнасцю.

Выразы	дыгіталаў:	«напэўна,	я	сам	зрабіў	нешта	не	тое?»,	«ну	чаму	ён	
назваў	мяне…?»,	«ці	я	памыліўся?»,	«у	наступны	раз	я	яму	адкажу».

Праблема	дыгітальнай	сістэмы	ў	тым,	што	яна	сама	па	сабе,	без	зва-
роту	да	іншых	каналаў,	не	здольна	змяняць	інфармацыю.	Дыгіталы	прак-
тычна	не	жэстыкулююць,	таму	што	жэсты	ім	нічога	не	паведамляюць;	
гавораць	манатонна,	бо	не	маюць	патрэбы	ў	прасодыцы	і	з	цяжкасцю	
разбіраюцца	ў	сэнсавых	адценнях,	якія	перадаюцца	праз	 інтанацыю.	
Дыстанцыю	 яны	 трымаюць	 аддаленую,	 не	 любяць	 дотыкаў,	 глядзяць	
суразмоўцу	ці	на	лоб,	ці	паверх	галавы.	Звычайна	дыгіталы	не	спачува-
юць,	а	разумеюць,	любяць	разважаць,	здольны	складаць	дакументы,	кан-
крэтныя	і	дакладныя,	бо,	як	вядома,	менавіта	дыгітальны	канал	адказвае	
за	фармулёўку	фраз.

Прэдыкаты рэпрэзентатыўных сістэм. Як	вядома,	вызначыць	сіс-
тэ	му	ўяўленняў	чалавека	можна,	звяртаючы	ўвагу	на	словы,	якія	ён	вы-
карыстоўвае	 (дзеясловы,	прыслоўі	 і	прыметнікі)	для	апісання	свайго	
ўнутранага	вопыту	(абазначэння	працэсаў).

СПІС	ПРЭДЫКАТАЎ		
РОЗНЫХ	РЭПРЭЗЕНТАТЫЎНЫХ	СІСТЭМ

Візуальныя Аўдыяльныя Кінестэтычныя Пазамадальныя 

адлюстроўваць
візуалізаваць
глядзець
дакладна	бачыць
праясняць
разглядаць
убачыць
уяўляць
факусаваць	

глухі
гучны
зычна
меладычны
нямы
расказваць
рыпучы
свісцець
цурчэць
чуць

адураючы
адчуваць
акунуцца	з	галавой
вільготны
гарачы
злосны
кіслы
лашчыць
любіць
схапіць

абдумваць
адсутны
ведаць
верыць
згаджацца
лічыць
паўтараць
разумець
усведамляць
успрымаць
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У	нейралінгвістычным	праграмаванні	існуе	меркаванне,	што	для	таго,	
каб	стварыць	рапорт,	патрэбна	падладзіцца	да	прэдыкатаў	іншага	чала-
века,	гэта	значыць	пачаць	гаварыць	на	яго	мове	і	тлумачыць	свае	ідэі	
найбольш	даступным	для	яго	спосабам.	Поспех	камунікацыі	ў	многім	
залежыць	 ад	 умення	 ўбачыць,	 пачуць	 і	 «схапіць»	 «лінгвістычныя	 па-
тэрны»	іншых	людзей	і	ад	наяўнасці	дастатковага	запасу	слоў	з	кожнай	
рэпрэзентатыўнай	сістэмы.

Самы	распаўсюджаны	тып	людзей	–	кінестэтыкі	(прыкладна	40	%),	на	
другім	месцы	–	візуалы	(прыкладна	30	%),	за	імі	–	дыгіталы	(прыкладна	
20	%)	і	аўдыялы	(прыкладна	10	%).	У	той	жа	час	людзей,	што	карыстаюц-
ца	толькі	адным	каналам	інфармацыі,	даволі	мала:	большасць	з	нас	звяр-
таюцца	да	некалькіх	каналаў	успрымання,	аддаючы	перавагу	аднаму.	Гэта	
азначае,	што,	напрыклад,	візуал	таксама	добра	чуе	і	адчувае,	проста	зрок	
для	яго	больш	важны,	чым	слых	і	дотыкі.	

Міжкультурны кантэкст вербальнай камунікацыі.	Вербальныя	зно	сі-	
ны	–	неад’емная	частка	камунікатыўнага	працэсу,	яны	будуюцца	па-
розна	му	ў	залежнасці	ад	культурных	рэалій.	У	некаторых	культурах	пра-	
вільнае	разуменне	маўленчага	выказвання	магчыма	выключна	з	улі	кам	
сітуацыі,	у	якой	яно	было	выкарыстана,	у	іншых	сутнасць	прамоўленага	
ўтрымліваецца	ў	вербальным	паведамленні,	а	кантэкст,	абста	віны	ва-
кол	пэўнага	камунікатыўнага	акта	маюць	другаснае	значэнне.	Так,	прад-
стаўнікі	высокакантэкстуальных	культур	гавораць	на	«скарочаных	мо-
вах»	(апускаюць	дэталі,	не	дагаворваюць	да	канца,	спадзеючыся,	што	
су	размоўца	сам	усё	зразумее	і	правільна	дэкадзіруе	паведамленне	на	ас-
нове	 кантэксту	зносін,	 невербальных	сігналаў),	 а	 прадстаўнікі	 нізка
кан тэкстуальных	–	на	«разгорнутых»	(дакладна	апісваюць	сітуацыю,	
абмяркоўваюць	дэталі,	каб	пазбегнуць	двухсэнсоўнасці	і	непаразумення	
пры	дэкадзіраванні	маўленчага	выказвання).	Адной	з	прычын	узнікнення	
канфлікту	ў	нізкакантэкстуальных	(заходніх)	культурах	лічыцца	неда-
статковая	вербалізацыя	інфармацыі.	У	азіяцкіх	і	ўсходніх	культурах,	для	
якіх	кантэкст	мае	вялікае	значэнне,	сітуацыя	адваротная:	для	карэкт-
най	інтэрпрэтацыі	размовы	нароўні	з	вербальным	складнікам	неабход-
на	ўлічваць	асабістыя	якасці	субяседнікаў	і	характар	іх	міжасобасных	ад-
носін.	Таму	асноўны	акцэнт	робіцца	не	на	сэнсавай	насычанасці	вусных	
выказванняў,	а	на	манеры	іх	прамаўлення,	адпаведнасці	ўстаноўленым	
грамадскім	стасункам,	якія	вызначаюцца	сацыяльным	статусам	кожнага	
з	удзельнікаў	камунікацыі.

Адсюль	вынікае	важнасць	разумення	і	засваення	культурна-спе	цы-
фічнага	значэння	нормаў	і	каштоўнасцей,	мадэляў	вербальных	і	невер-
бальных	паводзін	у	розных	культурах	(іншымі	словамі	–	камунікатыўнай 
кампетэнтнасці).	Людзі,	што	імкнуцца	дасягнуць	камунікатыўнай	кам-
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петэнтнасці	ў	індывідуалісцкіх	культурах,	павінны	асноўную	ўвагу	нада-
ваць	вывучэнню	мовы;	тым	жа,	у	каго	на	мэце	наладжванне	стасункаў	
у	межах	калектывісцкіх	культур,	неабходна	ў	першую	чаргу	заняцца	ава-
лодваннем	невербальнымі	спосабамі	зносін.

Стылі вербальнай камунікацыі. Эфектыўнасць	і	дарэчнасць	між	куль-
турных	зносін	у	пэўнай	ступені	вызначаюцца	валоданнем	сты	ля	мі	вер-
бальнай	камунікацыі,	якія	таксама	істотна	вар’іруюцца	ў	розных	культу-
рах.	У	камунікатывістыцы	звычайна	вылучаюць	наступныя	групы	стыляў	
вербальнай	камунікацыі:	прамы	і	непрамы;	майстэрскі	(муд	рагелісты)	і	ка
роткі	(сціслы);	інструментальны	і	афектыўны;	асобасны	і	сітуацыйны.

Прамы і непрамы стылі вербальнай камунікацыі.	Гэтыя	два	стылі	дазва-
ляюць	выяўляць	або	хаваць	глыбінныя	заклікі	і	намеры	ў	працэсе	зносін,	
іншымі	словамі,	вызначаюць	ступень	адкрытасці	чалавека.

Прамы вербальны стыль	 выражае	 сапраўдныя	 намеры	 і	 выключае	
ўмоў	насці	і	недасказанасць.	Часцей	за	ўсё	такі	стыль	раз	віваец	ца	ў	ніз	ка-
кантэкстуальных	індывідуалісцкіх	культурах.	Напрыклад,	ён	характэрны	
для	паў	ноч	на	амерыканскай	культуры,	у	якой	прынята	вы	ка	рыс	тоў	ваць	
даклад	ныя,	ясныя	і	адназначныя	словы.	Прад	стаў	ні	кі	Злучаных	Штатаў	
заўсёды	настойваюць	на	прамой	і	шчырай	гутарцы,	якая	для	іх	з’яўляецца	
паказ	чыкам	сумленнасці	і	пера	каналь	насці,	а	размова	намёкамі	аса	цы	іру-
ецца	з	няшчырасцю	і	няўпэў	не	насцю.	Указанні	ў	непрамой	форме	жы	хары	
гэтай	краіны	расцэньваюць	як	спробу	маніпуляваць	імі	і,	у	вы	падку	не-	
гатыўнага	выніку,	пазбавіцца	ад	адказнасці.	Та	му	яны	ня	рэд	ка	ўда	клад-
няюць:	«Патлумачце,	што	вы	маеце	на	ўвазе»,	«Га	ва	ры	це	па	сутнасці»	і	г.	д.	
Амерыканскі	вербальны	стыль	захоўвае	ў	сабе	ін	ды	відуальную	годнасць,	
падкрэслівае	важнасць	настойлівасці	і	роў	насці	ў	ста	сунках.	Маўленчая	
сацыялізацыя	амерыканскіх	дзяцей	на	кі	ра	вана	на	да	сягненне	шчырасці	
ў	зносінах,	што	патрабуе	выкарыстання	адпа	вед	ных	слоў	і	выразаў,	якія	
адлюстроўваюць	сапраўдныя	намеры	і	каш	тоў	насці	суразмоўцы.	У	гэ-
тым	стылі	праяўляецца	клопат	пра	захаванне	ідэн	тычнасці	асобы,	паў-
на	вартаснае	абгрунтаванне	ўласнай	пазіцыі.

Непрамы	вербальны стыль	дазваляе	хаваць,	вуаліраваць	сапраўдныя	
жаданні,	мэты	і	патрэбы.	Такі	стыль	характэрны	для	высокакантэкстуаль-
ных	калектывісцкіх	культур	(Японія,	Карэя)	і	патрабуе	выкарыстання	не-
выразнага	і	нават	дваістага	значэння	слоў	і	выразаў.	Японцы	амаль	ніколі	
не	хлусяць,	аднак	і	не	выказваюць	адкрыта	свае	думкі,	таму	што	традыцыі	
гэтага	народа	не	дапускаюць	магчымасці	адмовіць.	Калі	трэба	сказаць	
«не»,	яны	робяць	выгляд,	што	не	разумеюць	або	не	чуюць,	ці	проста	спра-
буюць	перавесці	размову	на	іншую	тэму,	выкарыстоўваючы	шмат	сэнса-
ва	збедненых	фраз.	Прадстаўнікі	японскай	культуры	пазбягаюць	іміджу	
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«настойлі	ва	га,	напорыстага	чалавека»,	таму	часцей	выкарыстоўваюць	
такія	вы	ра	зы,	як	«можа	быць»,	«магчыма»,	«верагодна»	і	г.	д.	Дзеці	ў	гэ-
тай	краіне	з	двух	гадовага	ўзросту	вучацца	ашчаджаць	пачуцці	іншых	лю-
дзей,	за	свой	ва	ючы	тонкасці	паводзін	шляхам	пераймання	асноўных	іх	
мадэляў	у	дарослых	членаў	сям’і.	Ка	рэйцы	таксама	пазбягаюць	прамых	
негатыўных	выказванняў.	Звычайна	яны	выкарыстоўваюць	няпэўныя	ад-
казы	тыпу	«у	цэлым	я	згодны	з	вамі»	ці	«я	спачуваю	вам»,	што	па	сутнасці	
з’яўляецца	мяккай	формай	адмовы.

Майстэрскі (мудрагелісты) і кароткі (сціслы) стылі вербальнай ка-
мунікацыі	грунтуюцца	на	рознай	ступені	выкарыстання	экспрэсіўных	
сродкаў	мовы,	паўз,	маўчання	і	г.	д.

Майстэрскі,	або	мудрагелісты,	стыль	прадугледжвае	выкарыстанне	
афарбаванай,	экспрэсіўнай	мовы.	Такі	тып	зносін	шырока	распаўсюджа-
ны	ў	прадстаўнікоў	Блізкага	Усходу.	Калі	араб	выкажа	свае	думкі	або	
пачуцці	прама	і	дакладна	без	чаканай	звышпераканальнасці,	то	яго	мо-
гуць	западозрыць	у	няшчырасці.	Таму	прамы	вербальны	стыль,	асця-
рожнасць	у	выразах,	сцісласць	і	паўзы	для	роздуму	не	прынясуць	поспе-
ху	ў	камунікацыі	з	арабамі.	Стрыманасць	у	словах,	якая	вельмі	высока	
цэніцца	японцамі,	можа	выклікаць	у	прадстаўнікоў	арабскай	культуры	
збянтэжанасць.	У	зносінах	з	апошнімі	трэба	гаварыць	больш	гучна,	таму	
што	для	іх	павышаны	тон	голасу	–	гэта	сведчанне	шчырасці.

Кароткі,	або	сціслы,	вербальны	стыль	прадугледжвае	мінімум	моўных	
сродкаў	для	выражэння	ўласных	думак,	лаканічнасць,	стрыманасць,	вы-
карыстанне	паўз	і	выразнага	маўчання.	Паўзы	і	недасказанасць	у	размо-
ве	дазваляюць	пазбегнуць	рэзкіх	выпадаў	у	бок	суразмоўцы	і	пры	гэтым	
захаваць	уласную	пазіцыю.	Звычайна	гэты	стыль	дамінуе	ў	калектывіс-
цкіх	культурах,	дзе	імкнуцца	стварыць	і	падтрымліваць	групавую	гар-
мо	нію.	Напрыклад,	японцы	 і	кітайцы	даволі	часта	выкарыстоўваюць	
у	размове	маўчанне,	асабліва	пры	няпэўным	статусе	ўдзельнікаў	гутаркі.	
Для	прадстаўнікоў	гэтых	культур	маўчанне	–	спосаб	кантролю	над	пра-	
цэсам	камунікацыі.

Інструментальны і афектыўны стылі вербальнай камунікацыі	ад	роз-
ніваюцца	скіраванасцю	працэсу	вербальнай	камунікацыі	на	таго	або	ін-
шага	ўдзельніка	зносін.

Інструментальны	стыль	арыентаваны	на	мэту	ка	му	ні	кацыі	і	на	таго,	
хто	гаворыць.	Ён	грунтуецца	на	дакладнай	інфармацыі.	Выкарыстан-
не	інструментальнага	стылю	дазваляе	чалавеку	сцвердзіць	сябе	ў	пра-
цэсе	зносін,	падтрымаць	уласную	індывідуальнасць,	а	таксама	заха	ваць	
пачуццё	аўтаноміі	і	незалежнасці	ад	суразмоўцы.	Гэты	стыль	пераважна	
прадстаўлены	 ў	 культурах,	 якія	 характарызуюцца	 высокай	 ступенню	
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ін	дывідуалізму.	Напрыклад,	у	некаторых	еўрапейскіх	культурах	людзі	імк-
нуц	ца	праявіць	сябе	праз	сродкі	вербальных	зносін	і	такім	чынам	пра-
дэманстраваць	уласнае	Я.	Інструментальны	стыль	асабліва	шырока	рас-
паўсюджаны	ў	Даніі,	Нідэрландах	і	Швецыі.

Афектыўны	 стыль	 мае	 процілеглую	 скіраванасць	 камуніка	цыі:	 ён	
арыентаваны	на	слуханне	і	ўзаемадзеянне	суразмоўцаў,	прадугле	джвае	
іх	прыстасаванне	да	працэсу	зносін,	да	пачуццяў	і	патрэб	адзін	аднаго.	
Гэты	стыль	патрабуе	ад	чалавека	асцярожнасці	ў	маўленні,	пазбягання	
рызыкоўных	выказванняў,	таму	ў	ім	шырока	вы	карыстоўваюцца	неда-
кладныя	выразы	і	амаль	не	ўжываюцца	прамыя	сцвярджэнні	ці	ад	маў-
ленні.	Пералічаным	характарыстыкам	адпавя	дае,	у	прыватнасці,	япон-
скі	стыль	зносін,	у	якім	прынята	імкнуцца	інтуітыўна	зразумець	змест,	
закладзены	паміж	радкоў.	Самі	вербальныя	выразы	служаць	тут	толькі	
намёкамі,	таму	ніхто	з	партнёраў	не	чакае,	што	сказанае	будзе	ўспрынята	
як	дакладныя	факты,	якія	адлюстроўваюць	рэальнасць.

Асобасны і сітуацыйны стылі камунікацыі. Першы	з	названых	сты-
ляў	скіроўвае	ўвагу	на	асобу,	а	другі	–	на	яе	ролю.	У	асобас	ным	стылі	
вербальнымі	сродкамі	ўзмацняецца	Я-ідэнтычнасць,	у	сі	ту	ацыйным	–	
ролевая	ідэнтычнасць.	Можна	сказаць,	што	асобасны	стыль	скіраваны	
на	адлюстраванне	сацыяльнай	роўнасці	і	характэрны	для	ін	ды	відуалісцкіх	
культур;	сітуацыйны	стыль	сведчыць	пра	іерархічнасць	грамадскіх	адносін	
і	характэрны	для	калектывісцкіх	культур.

Пры	наладжванні	стасункаў	з	іншаземцамі	варта	звяртаць	увагу	на	
частотнасць	выкарыстання	ў	маўленні	пэўных	вербальных	формул,	даве-
дацца,	як	прынята	звяртацца	да	суразмоўцы	ў	той	ці	іншай	культуры:	па	
прозвішчы,	з	указаннем	тытула,	звання	або	дабаўленнем	ветлівых	пры-
ставак	(сеньёр/сеньёра	–	у	Іспаніі,	містар/місіс	–	у	ЗША,	гер/фрау	–	
у	Германіі,	спадар/спадарыня	–	у	Беларусі,	сан	–	у	Японіі	і	г.	д.).	Амеры-
канцы	пазбягаюць	фармальных	кодаў	паводзін,	тытулаў,	манернасці	ва	
ўзаемаадносінах	з	іншымі.	Яны	аддаюць	перавагу	прамому,	непасрэднаму	
звароту	да	суразмоўцы	па	імені	і	імкнуцца	не	рабіць	полавых	адрознен-
няў	у	стылі	вербальнай	камунікацыі.	Японцы,	наадварот,	лічаць	фармаль-
насць	самым	галоўным	прынцыпам	міжасобасных	адносін,	што	дазваляе	
зра	біць	гутарку	роўнай	і	прадказальнай.	Японская	мова	надае	ка	му	ні-
кантам	адпаведныя	ролевыя	пазіцыі	ў	статуснай	іерархіі.

Пералічаныя	варыянты	стыляў	вербальнай	камунікацыі	ў	той	ці	ін-
шай	сту	пені	прысутнічаюць	практычна	ва	ўсіх	культурах,	але	па-рознаму	
ацэньваюцца	прадстаўнікамі	кожнай	з	іх.	У	любым	выпадку	стыль	ка-
мунікацыі	адлюстроўвае	каштоўнасці	і	нормы,	якія	ляжаць	у	аснове	ад-
паведнай	культуры.
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Характарыстыкі маўленчых зносін. Міжкультурная	камунікацыя	патра-
буе	вы	бару	мовы	зносін.	Гэта	можа	быць	мова	аднаго	з	камунікантаў	або	
якая-небудзь	трэцяя	(нейтральная)	мова,	замежная	для	ўсіх	субяседнікаў.	
У	абодвух	выпадках	узнікае	праблема	дакладнасці	перадачы	інфармацыі	
і	эфектыўнасці	абмену	думкамі,	што	залежыць	ад	моўнай	і	культурнай	
кампетэнцыі	ўдзельнікаў	камунікацыі.	На	працэс	узаемаразумення	ў	вер-
бальнай	 ка	мунікацыі	 істотны	 ўплыў	 аказваюць	 такія	 характарыстыкі	
маўленчых	зно	сін,	як	дэнатацыя	і	канатацыя,	полісемія,	сінанімія,	а	так-
сама	ўменне	адрозніваць	на	зіранні	і	ацэнкі.

Дэнатацыя і канатацыя. Жыццёвы	вопыт	чалавека	ўплывае	на	зна-
чэнні,	якія	ён	надае	словам.	Дэнатацыя	–	гэта	значэнне	слова,	пры-
знанае	большасцю	носьбітаў	мовы	(лексічнае	значэнне	слова),	а	кана-
тацыя	–	гэта	другасныя	асацыяцыі	да	слова,	якія	вядомы	аднаму	або	
падзяляюцца	некалькімі	носьбітамі	мовы.	Напрыклад,	слова	«леў»	азна-
чае	драпежную	жывёлу	з	сямейства	каціных	(дэнатат),	а	ў	штодзённым	
маўленні	людзей	яно	можа	быць	сінонімам	сілы	і	велічы	(канатацыя).	
Першапачатковыя	значэнні	слова	не	з’яўляюцца	вечнымі	і	нязменнымі	–	
яны	трансфармуюцца	ад	эпохі	да	эпохі,	ад	пакалення	да	пакалення,	з	году	
ў	год,	а	таксама	ў	залежнасці	ад	рэгіёну,	часу	і	месца.	Няправільны	вы-
бар	слова	можа	прыводзіць	да	канфузу,	крыўды	і	непаразумення,	а	ігна-
раванне	гэтага	факта	істотна	ўскладняе	камунікацыю.

Полісемія. Некаторыя	словы	маюць	некалькі	агульнапрынятых	зна-
чэнняў,	што	таксама	можа	паслужыць	прычынай	неэфектыўнай	ка	му-
нікацыі.	Дакладнае	значэнне	шматзначнага	слова	звычайна	становіцца	
зразумелым	з	маўленчага	кантэксту,	у	які	яно	ўключана.

Сінанімія.	Працэс	камунікацыі	прадугледжвае	магчымасць	перадачы	
адной	і	той	жа	інфармацыі	з	дапамогай	розных	слоў	і	фраз.	Сінонімы	мо-
гуць	дэманстраваць	нейтральнае,	станоўчае	ці	адмоўнае	стаўленне	адна-
го	камуніканта	да	іншага.

Назіранні і ацэнкі. Кампетэнтнасць	 у	 камунікацыі	 (а	 значыць,	 яе	
эфек	тыў	насць)	залежыць	ад	умення	бачыць	адрозненні	паміж	беспадстаў-
ны	мі	сцвер	джаннямі	і	высновамі,	што	грунтуюцца	на	фактах,	а	такса-
ма	суб’ек	тыўнымі	ацэн	камі	і	тымі,	якія	абапіраюцца	на	вынікі	назі	ран-
няў.	У	пра	цэсе	камунікацыі	часта	ўзнікаюць	не	па	ра	зуменні	з-за	таго,	
што	ўдзель	нікі	ўласныя	здагадкі	або	меркаванні	ўспры	маюць	як	даклад-	
ныя	факты.

Вербальная	камунікацыя	з’яўляецца	найбольш	даследаванай	раз	на-
віднасцю	чалавечай	камунікацыі.	Акрамя	таго,	гэта	самы	ўні	вер	сальны	
спосаб	перадачы	думкі.	На	вербальную	мову	можна	«перакласці»	паведам-
ленне,	створанае	з	дапамогай	іншай	знакавай	сістэмы.	Напрыклад,	сігнал	
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«чырвонае	святло»	перакладаецца	як	«праезд	закрыты»,	«спыніцеся»;	
	падняты	 ўверх	 палец,	 прыкрыты	 далонню	 другой	 рукі,	 –	 «прашу	 да-
датковую	хвіліну	перапынку»	ў	спартыўных	спаборніцтвах	і	інш.	[Лабун-
ская,	1986].	Маўленчы	аспект	камунікацыі	мае	складаную	шмат’ярусную	
структуру	і	выступае	ў	шматлікіх	стылістычных	разнавіднасцях	(розныя	
стылі	 і	жанры,	размоўная	 і	літаратурная	мова,	дыялекты	 і	сацыялек-
ты	і	інш.).

Паколькі	словы	маюць	больш	шырокую	семантыку,	чым	уласна	аба-
зна	чэнне	прадметаў,	вывучэнне	замежных	моў	прадугледжвае	засваен	не	
між	культурных	неадпаведнасцей	у	некаторых	паняццях,	якія	не	з’яў	ля	юц-
ца	проста	знакамі	для	абазначэння	прадметаў.	Нават	цалкам	пе	рак	ла	да-
емыя	лексемы	маюць	розную	культурную	і	камунікатыўную	каш	тоў	насць	
(напрыклад,	хлеб, грошы).	У	сувязі	з	гэтым	канцэптуаль	нае	ўспры	ман	не	
ідэнтычных	лексем	у	розных	мовах	можа	істотна	ад	роз	нівацца.	Напрык-
лад,	 нямецкая	 лексема	 Freund/Freundin,	 ад	лю	строўваючы	 нямец	кую	
мен	тальнасць,	мае	свой	канататыўны	змест	у	параўнанні	з	беларускай	
лек	се	май	сябар/сяброўка	 і	рускай друг/подруга,	дзе	яна,	з	аднаго	боку,	
выка	ры	стоў	ва	ец	ца	ў	тых	жа	значэн	нях,	што	ў	рускай	і	беларускай	мовах	
(1.	Той,	хто	звязаны	з	кім-небудзь	сяброўствам.	2.	Прыхільнік,	абарон-
ца	каго-	ці	чаго-небудзь.	3.	Зварот	да	блізкага	чалавека),	але,	з	другога	
боку,	мае	яшчэ	і	наступныя	значэнні:	4.	Аматар	чаго-небудзь.	5.	Кахан-
ка,	палюбоў	ні	ца	(бел.	каханая,	каханка).	6.	Грамадзянскі(-ая)	муж/жонка.	
Нямецкае	Prospekt	(руск.	проспект,	бел.	праспект)	уключае	такія	тлу-
мачэнні,	як	«план»,	«кароткі	змест	выдання»,	«даведачнае	выданне»,	
але	не	мае	значэння	«вуліца».	Ці,	напрыклад,	паняцце	рука,	якое	вы	ка-
рыстоўваецца	ў	рускай	і	беларускай	мовах,	па	дыферэнцыяльных	прык-
метах	падзяляецца	на	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	ад-
павядае	беларуская	лексема	жыць	і	інш.	[Басова,	2011,	с.	142–145].

Адрозненні	ў	вербальных,	або	маўленчых,	сістэмах	камунікацыі	най-
перш	выяўляюцца	ў	замежным	асяроддзі.	Амерыканец,	які	вандруе	па	
Брытаніі	ці	Аўстраліі,	несумненна,	зразумее	суразмоўцу,	аднак	адрозненні	
ў	вымаўленні	і	нават	у	значэннях	слоў	будуць	відавочныя.	Напрыклад,	
выраз	to	table	a	report	or	motion	у	ЗША	мае	сэнс	«адкласці	дыскусію»,	у	той	
час	як	у	Англіі	гэта	азна	чае	«зрабіць	справу	прыярытэтнай».

Працэс	літаральнага	перакладу	ўскладняецца	слэнгавымі	выразамі,	
сімвалічным	значэннем,	асацыіраваным	са	словам,	а	таксама	адсутнасцю	
некаторых	лексем	у	роднай	мове.	Напрыклад,	на	Блізкім	Усходзе,	назы-
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ваючы	тую	ці	іншую	катэгорыю	прадметаў,	спажыўцы	нярэдка	звяртаюц-
ца	да	назвы	вядучай	маркі	ў	гэтай	катэгорыі.	Так,	усе	пральныя	парашкі	
абазначаюцца	імі	як	Tide.	У	нас	капіравальныя	апараты	называюць	«ксе-
ракс»	незалежна	ад	фірмы-вытворцы	замест,	напрыклад,	выкарыстання	
тэрміна	«капіры».

Пераклад	таксама	можа	ўскладняцца	наяўнасцю	мноства	дыялек	таў,	
як	у	Індыі,	дзе	іх	налічваецца	больш	за	800,	хоць	кожны	з	26	штатаў	мае	
3	дзяржаўныя	мовы	–	англійскую,	хіндзі	і	мову	штата.	Та	кім	чынам,	каб	
дасягнуць	поўнага	пакрыцця	рынку,	многія	рэк	ла	ма	даўцы	даюць	адну	
і	тую	ж	рэкламную	аб’яву	адразу	ў	трох	газетах	–	у	англа	моўнай	і	тых,	што	
выдаюцца	на	хіндзі	і	на	мясцовай	мове	[Измайлова,	2009].

Акрамя	таго,	моўныя	складанасці	могуць	мець	палітычную	аснову.	
Так,	напрыклад,	многія	сталыя	карэйцы	валодаюць	японскай	мовай,	па-
колькі	Япо	нія	акупіравала	Карэю	да	і	падчас	Другой	сусветнай	вайны.	Ад-
нак	яны	не	жадаюць	размаўляць	на	японскай	мове,	бо	былі	незадаволены	
акупацыяй.	Аналагічна	французы,	якія	адмоўна	ставяцца	да	міжнароднай	
экспансіі	англійскай	мовы,	нярэдка	адмаўляюцца	выкарыстоўваць	яе	
ў	зносінах	[Тен,	2007].

Унутры	адной	культуры	можна	заўважыць	умоўнасці	ва	ўжы	ванні	
пэўных	слоў	і	выразаў	[Клюев,	2002].	Напрыклад,	да	дзеючага	манарха	
звяртаюцца	«Ваша	Вялікасць».	Статусная	функцыя	маўлення	адзначаецца	
і	ў	звароце	да	старэйшага	па	званні	ў	войску	(«таварыш	генерал»).	Розную	
статуснасць	бачым	таксама	ў	вітальных	формах	(«прывітанне»	і	«дзень	до-
бры»).	Выбар	слоўных	сродкаў	спрыяе	фарміраванню	і	разуменню	пэўных	
сацыяльных	сітуацый.	Камплімент	жанчыне	не	заўсёды	сапраўды	гаво-
рыць	пра	тое,	што	яна	добра	выглядае.	Гэты	«камуніка	тыў	ны	ход»	хут-
чэй	усталёўвае	розныя	сацыяльныя	статусы	камунікантаў.	Раз	мовы	ў	жа-
ночай	і	мужчынскай	кампаніі	вядуцца	з	розным	наборам	дапушчальных	
лексічных	адзінак;	у	змешанай	кампаніі	не	дапускаец	ца	ўжыванне	гру-
бай	або	лаянкавай	лексікі,	хоць	апошняе	ў	наш	час	справядліва	толькі	для	
пэўнай	узроставай	і	сацыякультурнай	групы.

Падчас	вербальнай	камунікацыі	варта	прытрымлівацца	стандарт-
ных	або	«дапушчальных»	тэм	гутаркі	(напрыклад,	навіны	з	жыцця	краі-
ны,	свету,	здароўе	і	дабра	быт	суразмоўцы,	яго	родных)	і	па	збя	гаць	заба-
роненых,	закрытых	тэм	(не	прынята	закранаць	рэлі	гій	ныя,	ін	тым	ныя,	
аса	біс	тыя	тэ	мы;	увогуле	забароненымі	з’яўляюц	ца	тыя	тэмы,	што	супя-
рэчаць	у	да	дзенай	культуры	законам	маралі	і	ўяўлен	ням	пра	прыстой-
насць).	Ніводная	куль	тура	не	дапускае	выкарыстання	забароненай	лексі-
кі,	інвектываў,	зневажальных	слоў	ці	вы	ра	заў,	якія	могуць	па	крыў	дзіць,	
закрануць	пачуцці,	абразіць	годнасць	су	раз	моў	цы	і	ўсіх	прысутных.



Такім	чынам,	вербальная	камунікацыя	адыгрывае	вялікую	ролю	пры	
ўзаемадзеянні	людзей.	Хоць	маўленне	і	з’яўляецца	ўніверсальным	срод-
кам	 зносін,	 яно	 набывае	 паўнавартаснае	 значэнне	 толькі	 пры	 ўмове	
ўключэння	ў	сістэму	ка	му	нікацыі,	калі	словы	дапаўняюцца	немаўленчымі	
знакамі	–	пара	вер	бальнымі	і	не	вер	баль	нымі.

Пытанні і заданні

1.		Пералічыце	і	апішыце	складнікі	вербальнай	камунікацыі.
2.		Якія	формы	і	стылі	вербальнай	камунікацыі	вам	вядомы?	Прывядзіце	пры-

клады	іх	выкарыстання	носьбітамі	розных	культур.
3.		Ці	ўплывае	культурная	прыналежнасць	на	вербальную	камунікацыю?	Пры-

вядзіце	прыклады	са	сродкаў	масавай	камунікацыі.
4.		Якія	тыпы	асоб	выдзяляюцца	паводле	ўспрымання	акаляючага	свету?	Пры-

вядзіце	прыклады	і	ахарактарызуйце	іх.
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ГЛ А ВА 7 ПРАКСЕМІКА

П раксеміка даследуе	выкарыстанне	і	ўспрыманне	сацыяльнай	і	аса-	
бістай	прасторы.	Існуе	навуковы	кірунак	–	экалогія малых груп,	

які	вывучае	спосабы	выкарыстання	прасторавых	адносін	і	рэакцыі	на	
іх	у	фармальных	і	нефармальных	групах.	Даследчы	каў	цікавіць,	як	лю-
дзі	рассаджваюцца	ў	пакоі,	як	займаюць	прастору	адносна	лідара,	як	
фарміруецца	пры	гэтым	камунікацыя.	Тэма	асабістай	прасторы	закра-
наецца	і	пры	вывучэнні	дыстанцыі	падчас	размовы	і	таго,	як	яна	змя-
няецца	ў	залежнасці	ад	полу	камунікантаў,	 іх	статусу,	роляў,	культур-
най	арыентацыі	і	г.	д.	Таксама	гэтая	дысцыпліна	вывучае	прасторавыя	
адносіны	ў	натоўпе	і	ў	густанаселеных	раёнах.	Тэрмін	тэрытарыяльнасць 
у	рамках	праксемікі	азначае	тэндэнцыю	людзей	абазначаць	асабістую	тэ-
рыторыю	так,	як	гэта	робяць	дзікія	жывёлы	і	птушкі.

У	больш	шырокім	кантэксце	праксеміка	–	гэта	навука	аб	камуні	ка-
тыў	най	прасторы,	аб	тым,	як	чалавек	яе	ўспрымае,	абжывае	і	вы	ка	ры-
стоў	вае.	Да	прыватных	задач	праксемікі	адносяцца:	вывучэнне	структуры	
натуральнага	 ці	 спецыяльна	 арганізаванага	 камунікатыўнага	 ася	род-
дзя;	мадэляванне	тыпалогіі	камунікатыўных	прастор;	апісанне	зна	чэн-
няў	і	функ	цый	разнастайных	характарыстык	камунікатыўнага	асярод-
дзя;	 аналіз	 вербальных	 і	 невербальных	 дыялагічных	 паводзін	 людзей	
у	 камунікатыўных	 прасторах	 розных	 тыпаў;	 даследаванне	 рэалізацыі	
культурных	і	сацыяльных	функцый	прасторавых	аб’ектаў,	якія	маюць	
непасрэднае	дачыненне	да	чалавека	(знеш	няя	і	ўнутраная	форма	жытла,	
элементы	працоўнай	прасторы	і	г.	д.).

Тэрмін	праксеміка	ўвёў	ва	ўжытак	Э.	Хол,	які	падрабязна	вывучыў	тэ-
рытарыяльныя	паводзіны	чалавека	і	выклаў	вынікі	назіранняў	у	кнігах	
«The	Silent	Language»	(1959)	і	«The	Hidden	Dimension»	(1966).	Менавіта	
ён	лічыцца	заснавальнікам	«прасторавай	псіхалогіі».
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Прастора	ў	зносінах	пэўным	чынам	структуруецца	пад	уплывам	роз-
ных	фактараў.	У	сувязі	з	гэтым	вучоны	вылучыў	тры	ўзроўні	праксемічных	
паво	дзін:	першы	ўзровень	вынікае з філагенетычнага мінулага	людзей	
(тэрытары	яльнасць,	феномен	натоўпу);	другі	абумоўлены псіхафізіялагіч
ны мі складнікамі	працэсу	ўспрымання;	трэці	ўзнікае ў сувязі са структу
раваннем прасторы	пад	уплывам	культуры.

Вылучаюцца	ўніверсальныя і культурна-спецыфічныя правілы прак-
семічных паводзін,	якія	адносяцца	да	выбару	адлегласці	паміж	ка	му	ні-
кантамі	і	варыянта	іх	размяшчэння.	Розныя	сацыяльныя параметры ады-
грываюць	 у	 прак	семіцы	 пэўную	 ролю.	 Напрыклад,	 у	 жаночых	 парах	
адлегласць	па	між	удзельнікамі	камунікатыўнага	акта	меншая,	чым	у	муж-
чын	скіх,	хоць	з	узростам	яна	павялічваецца.	У	мужчынскіх	парах	наад-
варот.	У	стрэ	савых	сітуацыях	адлегласць	змяншаецца	ў	параўнанні	са	
звычайнай.	Бліжэй	да	партнёра	па	зносінах	імкнуцца	зна	ходзіцца	дзеці	
і	старыя;	падлеткі	і	людзі	сярэдняга	ўзросту	аддаюць	перавагу	большай	
адлегласці.	У	калектыўнай	прасторы	сацыяльны	статус	людзей,	якія	ся-
дзяць	на	першых	радах	у	зале,	ацэньваецца	грамадствам	больш	высо-
ка.	Нават	за	круглым	сталом,	дзе,	здавалася	б,	усе	знаходзяцца	ў	роўным	
становішчы,	статус	прысутных	вызначаецца	ў	залежнасці	ад	набліжанасці	
іх	месцаў	да	месца,	якое	займае	найбольш	важная	асо	ба.	Напрамкі	ру-
хаў	уз	доўж	прасторавых	восей	таксама	семіятычна	значымыя.	Рух	уверх	
уздоўж	вертыкальнай	восі	звязаны	з	пэўным	узростам	чалавека	і	яго	адчу-
ваннем	уласнай	значна	сці,	рухі	ўніз	–	з	нізкай	самаацэнкай,	імкненнем	
схавацца	за	іншых,	гарызантальная	жэстыкуляцыя	паказвае	на	роўнасць/
нейтральнасць	і	адкрытасць.

Праксеміка	абумоўлена	таксама	правіламі	прасторавай	узаемнай	па-
зіцыі	і	арыентацыі	цела	ў	час	зносін.	Напрыклад,	людзі	могуць	ка	му	ні-
ка	ваць	стоячы	ці	седзячы,	але	складана	ўявіць	гэтыя	зносіны	добра	зыч-
лі	вымі,	калі	яны	павернуцца	спінай	адзін	да	аднаго.	Існуюць	праві	лы,	
што	прыпісваюць	пэўную	камунікатыўную	значнасць	розным	прасто-
равым	 параметрам	 (напрыклад,	 калі	 забараняецца	 падыходзіць	 бліз-
ка	ці	непажадана	прысутнасць	у	пэўным	месцы).	У	сувязі	з	гэтым	дзей-
ні	чаюць	тыпы	сацыяльнага	ўзаемадзеяння	–	па	між	сябрамі,	добры	мі	
знаёмымі,	малазнаёмымі,	якія	імкнуцца	да	наладжван	ня	зно	сін,	і	зусім	
незнаёмымі	людзьмі,	якія	не	настроены	на	кантакт.	Кож	ны	з	пералічаных	
тыпаў	камунікатыўнай	сітуацыі	характарызуецца	пэў	нымі	правіламі	вы-
бару	прасторы.

Як	і	многія	механізмы	чалавечых	паводзін,	утрымліванне	дыстан-
цыі	пер	шапачаткова	было	матывавана	біялагічнай	мэтазгоднасцю.	Да	
нашых	дзён	у	па	водзінах	людзей	захаваліся	асаблівасці,	прадыктаваныя	



86

першабытнымі	інстынктамі,	якія	трансфармуюцца	з	улікам	актуальных	
сацыяльных	абставін.

Так,	вылучаюцца	наступныя	дзевяць	фактараў,	якімі	найчасцей	абу-
моўліваецца	выбар	дыстанцыі:

1)		пол;
2)		узрост;
3)		этнакультурная	прыналежнасць;
4)		тэма	гутаркі;
5)		абставіны;
6)		фізічныя	характарыстыкі;
7)		эмацыянальны	настрой;
8)		узаемаадносіны	суразмоўцаў;
9)		асобасныя	характарыстыкі.
Хоць	 прадстаўнікам	 усіх	 культур	 уласціва	 вылучаць	 прастору	 для	

сябе	ці	сваёй	групы,	тым	не	менш	адчуванне	свабоды	ці	цеснаты,	па-
мер	 асабістай	 прасторы	 не	 аднолькавыя	 ў	 розных	 культурах.	 Ключа-
выя	несупадзенні	ва	ўспрыманні	прасторы	заключаюцца	ў	рэгуляцыі	
між	асобаснай	 дыстанцыі	 і	 праяўленні	 пачуццяў.	 Так,	 высокая	 патрэ-
ба	ў	цесным	асабістым	кантакце	пры	праяўленні	пачуццяў	характэрна	
для	культур	краін	Лацінскай	Амерыкі,	Паўднёвай	і	Усходняй	Еўро	пы,	
Блізкага	Усходу	 і	Паўночнай	Афрыкі,	нізкая	запатрабаванасць	у	так-
тыльным	 кантакце	 ўласціва	 культурам	 краін	 Далёкага	 Усходу,	 Цэнт-
ральнай	 Азіі,	 Паўночнай	 Еўропы	 і	 Паўночнай	 Амерыкі.	 Напрыклад,	
скандынавамі	пэўная	дыстанцыя	можа	ўспрымацца	як	інтымная	ці	аса-
бістая,	у	той	час	як	для	лацінаамерыканцаў	ці	арабаў	гэта	адлегласць	
сацыяльная.

Такім	чынам,	зносіны	заў	сёды	адбываюцца	паміж	камунікантамі	на	
вызначанай	адлегласці	адзін	ад	аднаго,	і	гэтая	адлегласць	–	важны	паказ-
чык	тыпу	і	характару	адносін	паміж	людзьмі.	Згодна	з	тэорыяй	праксемікі	
Э.	Хола	выкарыстанне	міжасобаснай	дыстанцыі	дапамагае	індывідам	рэ-
гуляваць	ступень	блізкасці,	трымаючы	пад	кантролем	пра	яўленне	па-
чуццяў	 і	 эмоцый.	Дыстанцыя	партнёраў	па	камунікацыі	 залежыць	ад	
шэрагу	фактараў	 і	вар’іруецца	ў	залежнасці	ад	пэўных	умоў.	Змянен-
не	дыстанцыі	пры	зносінах	з’яўляецца	часткай	працэсу	камунікацыі.	
Э.	Хол	прааналізаваў	дынамічныя	параметры	прасторы	зносін	і	апісаў	
нормы	на	бліжэння	чалавека	да	чалавека	ў	розных	сітуацыях	узаемадзеян-
ня.	Гэтыя	нормы	вызначаны	наступнымі	чатырма	адлегласцямі	адносна	
суб’екта	зносін:

1)		інтымная	(0–45	см)	–	найбольш	важная	зона,	бо	менавіта	яе	ча-
лавек	ахоўвае	як	сваю	ўласнасць.	У	гэтую	зону	дазваляецца	пранікаць	
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толькі	тым,	хто	знаходзіцца	ў	цесным	эмацы	янальным	кантакце	(дзеці,	
бацькі,	муж	і	жонка,	блізкія	сябры,	сваякі)	з	чалавекам	ці	ў	кантакце,	
абумоўленым	пэўнымі	прафесійнымі	абста	вінамі	(урачы,	цырульнікі,	
касметолагі,	масажысты	і	інш.).	Інтымная	зона	мае	падзону	памерам	да	
15	см	(звышінтымная	зона),	у	якую	трапляюць	толь	кі	з	дапамогай	фізіч-
нага	кантакту;

2)		асабістая	(45–120	см)	–	адлегласць	паміж	удзельнікамі	камуні-
кацыі,	якія	ведаюць	адзін	аднаго,	у	час	нефармальных	сустрэч	і	дзела-
вых	прыёмаў;

3)		сацыяльная	(120–360/400	см)	–	дыстанцыя	паміж	незнаёмымі	ці	
малазнаёмымі	людзьмі	пры	фармальных	і	дзелавых	зносінах;

4)		публічная/адкрытая/грамадская	(400–750	см)	–	дыстанцыя	зносін	
на	публічных	мерапрыемствах	(сходах,	лекцыях,	канцэртах)	паміж	вы-
ступоўцам	і	аўдыторыяй.

Сталенне	чалавека	суправаджаецца	паступовым	павелічэннем	дыс-
танцыі	паміж	ім	і	акаляючым	яго	светам.	Першыя	некалькі	гадоў	жыцця	
ён	знаёміцца	з	тым,	што	знаходзіцца	ў	межах	інтымнай	зоны.	Затым	дзеці	
спасцігаюць	(ад	родных,	суседзяў,	у	дзіцячым	садку,	школе),	якой	павінна	
быць	адлегласць	для	дыялогу.	Ва	ўзросце	каля	сямі	гадоў	іх	паводзінавы	
рэпертуар	дапаўняецца	канцэпцыяй	публічнай	дыстанцыі.	Прыкладна	
ў	трэцім	класе	паводзіны	дзяцей	стабілізуюцца	і	набліжаюцца	да	дарос-
лых	форм.

Асабістая прастора. У	працэсе	камунікацыі	найбольш	важнай	з’яў-
ляецца	асабістая	прастора	непасрэдна	вакол	чалавека,	у	межах	якой	(да	
120	см)	адбываецца	большасць	кантактаў.	Яна	лічыцца	аптымальнай	для	
зносін	з	сябрамі.	Парушэнне	гэтай	дыстанцыі	ўспрымаецца	парт	нё	ра	мі	
не	га	тыўна	–	і	яны	імкнуцца	яе	павялічыць,	што	прыводзіць	да	ўзнік	нен-
ня	«эфекту	рухомых	зносін»	(звычайна	ў	міжкультурным	асяроддзі	–	калі	
адзін	з	суразмоў	цаў	адступае,	а	другі	–	набліжаецца).	Гэта	азначае,	што	
чалавек	у	розных	ка	му	нікатыўных	сітуацыях	актыўна	змяняе	прастору,	
усталёўвае	аптымальную,	адпаведную	аб’ектыўным	і	суб’ектыўным	пе-
раменным	дыстанцыю.

Вядома,	што	большасць	дзікіх	жывёл	маюць	так	званую	«дыстан-
цыю	ўцёкаў»,	парушэнне	якой	успрымаецца	як	небяспека.	Так,	яш		чарка	
ўцякае	тады,	калі	адчувае	чыюсьці	прысутнасць	за	некалькі	мет	раў;	для	
кракадзіла	гэтая	дыстанцыя	складае	прыкладна	40	м;	верабей	і	варона	
маюць	вельмі	маленькую	дыстанцыю	уцёкаў,	арол	і	алень	–	вельмі	вялі-
кую.	Зразу	мела,	што	ў	жывёльным	свеце	гэты	механізм	выконвае	ахоў-
ную	функцыю.	Наколькі	далёка	распаўсюджваецца	асабістая	тэрыто-
рыя	жывёл,	шмат	у	чым	за	лежыць	ад	шчыльнасці	іх	рассялення.	Леў,	які	
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пра	вёў	сваё	жыццё	ў	саванах	Афрыкі,	звычайна	мае	тэрыторыю	свайго	
пасялен	ня	ў	ра	дыусе	ад	1,5	да	5	км,	што	вызначаецца	агульнай	колькас-
цю	львоў	на	гэтай	тэрыторыі.	Але	калі	драпежнік	вырас	у	клетцы	з	ін	шы-
мі	львамі,	яго	асабістая	тэрыторыя	можа	абмяжоўвацца	лі	таральна	не-
каль	кімі	метрамі.

У	грамадстве	памеры	асабістай	прасторы	чалавека,	неабходныя	яму	
для	камфортнага	самаадчування,	шмат	у	чым	залежаць	ад	заселенасці	той	
ці	іншай	краіны,	мясцовасці.	Прадстаўнікі	некаторых	краін,	напрык	лад	
японцы,	звыклыя	да	вялікай	колькасці	людзей	навокал.	Іншыя	(ір	ландцы,	
нар	веж	цы,	беларусы)	аддаюць	перавагу	шырокай	адкрытай	прасторы	
і	лю	бяць	трымаць	дыстанцыю.	Адпаведна,	тым,	хто	вырас	у	маланаселе-
най	мясцовасці,	патрабуецца	большая	асабістая	прастора	ў	параўнанні	
з	ты	мі,	хто	выхоўваўся	ў	мегаполісах.	Гэтая	акалічнасць	уплывае	і	на	мане-
ру	працягвання	рукі	для	поціску:	па	адлегласці	паміж	камунікантамі	мож-
на	меркаваць,	дзе	жыве	чалавек	–	у	буйным	горадзе	ці	ў	вёсцы.	У	гарадскіх	
жыха	роў	асабістая	«паветраная	абалонка»	складае	каля	45	см,	і	менавіта	
на	столькі	сан	тымет	раў	ад	цела	працягваецца	 кісць	рукі	для	поціску.	
У	такім	разе	ру	кі	су	размоў	цаў	сустракаюцца	на	нейтральнай	тэрыторыі.	
Людзі,	 якія	 вы	рас	лі	 ў	 невялі	кім	 населеным	 пункце,	 дзе	 шчыльнасць	
насельніцтва	невысокая,	могуць	мець	«паветраную	абалонку»	ў	радыу-
се	аднаго	метра	ці	нават	больш	–	адпаведна,	на	гэтай	адлегласці	ад	цела	
знаходзіцца	кісць	рукі.	Сельскія	жыхары	звычайна,	стоячы	на	сваім	мес-
цы,	толькі	крыху	нахіляюцца	насустрач	поціску	рукі,	у	той	час	як	гарадскі	
жыхар	робіць	крок	наперад.	Акрамя	таго,	тыя,	хто	не	прывык	да	вялікай	
колькасці	людзей	вакол	сябе,	падчас	прывітання	пераважна	не	ціснуць	
руку,	а	махаюць	адзін	аднаму.

Па	адлегласці,	на	якой	чалавек	трымаецца	пры	кантакце	з	іншымі,	
у	пэўнай	ступені	можна	вызначыць	яго	сацыяльнае	становішча.	Ён	ста-
раецца	быць	больш	ад	даленым	з	тымі,	чыё	сацыяльнае	становішча	і	паў-
намоцтвы	вышэйшыя	за	яго	ўласныя,	у	той	час	як	людзі	роўнага	стату-
су	маюць	зносіны	на	невялікай,	блізкай	дыстанцыі.	Такім	чынам,	даволі	
лёгка	зразумець,	які	ўзровень	зносін	прымае	патэнцыйны	партнёр	па	
камунікацыі.	Дастаткова	наўмысна	скараціць	асабі	стую	дыстанцыю	–	
і	суразмоўца	неўсвядомлена	будзе	рухацца	назад,	каб	вярнуцца	да	кам-
фортнай	для	яго	адлегласці.

Немалаважную	ролю	адыгрываюць	пол	і	рост	суразмоўцаў.	Заўважана:	
чым	больш	высокі	рост	мужчыны,	тым	ахвотней	ён	набліжаецца	да	су-
раз	моўцы;	і	наадварот,	чым	меншы	яго	рост,	тым	большую	адлегласць	
ён	вы	бі	рае.	У	жанчын	назіраецца	супрацьлеглая	заканамернасць.	Група	
анг	лій	скіх	псіхолагаў,	якой	кіраваў	М.	Аргайл,	прапанавала	тлумачэн-
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не	гэтай	з’явы.	У	грамадстве	склалася	своеасаблівая	культурная	нор-
ма:	 мужчы	на	 паві	нен	 быць	 вялікім,	 мажным,	 а	 жанчына,	 наадварот,	
мініяцюрнай.	І	хоць	у	рэ	аль	на	сці	су	стракаюцца	розныя	варыянты,	чала-
век	імкнецца	адпа	вядаць	гэ	тай	умоў	най	норме.	Росламу	мужчыну	прыем-
на	стаяць	побач	з	су	раз	моў	цам,	а	вы	сокая	жанчына,	наадварот,	імкнецца	
адысці	далей,	каб	схаваць	свой	«недахоп».	Таму	не	варта	падчас	размовы	
набліжацца	да	вы	со	кай	су	раз	моўніцы	або	нізкарослага	суразмоўцы	–	яны	
могуць	ад	чу	ваць	сябе	няёмка.

Звычайна	чалавеку	не	падабаецца	мець	за	спінай	некантралюемую	
прастору.	Гэта	абумоўлена	выпрацаваным	яшчэ	са	старажытных	часоў	
рэфлексам	боязі	нападзення.	Адсюль	вынікае	і	рэкамендацыя:	каб	адчу-
ваць	сябе	псіхалагічна	камфортна	ў	любых	абставінах,	патрэбна	заняць	
такое	становішча,	каб	не	мець	за	спінай	пустой	прасторы.

«Нейтралітэт у ліфце»

Даследчыкі звяртаюць увагу на цікавы феномен, які тычыцца ін 
тымнай і асабістай зоны і праяўляецца ў сітуацыях, калі мы вымуша
на прыціскаемся да кагонебудзь. Паспрабуйце спачатку самі сфарму
ляваць адказ на пытанне, як мы павінны сябе паводзіць, калі аказаліся 
сціснутымі ў чарзе, ліфце, трамваі. Параўнайце ваша меркаванне з вы
сновамі даследчыкаў.

Закон невербальнай камунікацыі сцвярджае, што калі мы вымушана 
апынуліся прыціснутымі да іншых, то, згодна з няпісанай дамоўленасцю, 
нам трэба паводзіць сябе з імі нейтральна: пазбягаць зрокавага кантак
ту, стаяць нерухома і не размаўляць.

Гэтая няпісаная дамоўленасць паведамляецца чалавеку праз выха
ванне і ўспрымаецца ім у залежнасці ад культурных традыцый. Некато
рыя народы (японцы, карэйцы, бразільцы) у такой сітуацыі пакутуюць 
значна менш, чым, напрыклад, прадстаўнікі заходняга культурнага арэ
ала (Заходняя Еўропа, Паўночная Амерыка).

Узаемнае размяшчэнне суразмоўцаў.	Яшчэ	адзін	важны	момант	пад-
час	усталявання	кантакту	–	гэта	вугал,	які	ўтвараецца	паміж	ка	му	ні-
кан	тамі	ў	час	зносін.	Вядома,	што	чалавек	рэдка	становіцца	даклад	на	
насуп	раць	свайго	суразмоўцы	–	звычайна	ён	імкнецца	заняць	палажэн-
не	пад	пэўным	вуглом	у	адносінах	да	партнёра.	Калі	камуніканты	ста-
яць	або	ся	дзяць	насупраць,	вельмі	складана	не	глядзець	адзін	на	аднаго,	
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а	пры	іх	размяшчэнні	пад	вуглом	нават	нязначны	рух	галавы	выводзіць	
з	поля	зроку	су	размоўцу,	дазваляючы	паслабіць	напружанне	ў	непа	срэд-	
ных	зно	сі	нах.

«Закон трамвая»

Паназірайце, як паводзяць сябе пасажыры ў грамадскім транспарце 
ў па чатку маршруту. У пусты трамвай ці вагон метро ўваходзяць некаль
кі ча лавек, кожны з іх можа сесці на любое месца. Калі пасажыраў, да 
пры кладу, удвая менш, чым месцаў у салоне, то яны звычайна размяш
ча юц ца такім чынам, каб пазбегнуць непасрэднага суседства з іншымі 
па са жы рамі. Кожны паспрабуе сесці так, каб суседняе месца застало
ся вольным.

На наступным прыпынку ў салон уваходзяць яшчэ некалькі па са
жыраў. Перад імі дастаткова месцаў, на якія можна сесці. Аднак най
перш яны зоймуць тыя месцы, якія дазваляюць пазбегнуць суседства. 
І гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль вольных месцаў зусім не 
застанецца. Звычайна садзіцца поруч з іншым чалавекам пачынаюць 
толькі тады, калі салон запоўніцца больш чым напалову.

Звярніце ўвагу, што гэтая схема не распаўсюджваецца на сямейныя 
пары, бацькоў з дзецьмі або знаёмых, якія едуць разам. Яны, натураль
на, сядуць побач. Гэта значыць, што для людзей, аб’яднаных хаця б не
працяглым знаёмствам, дыстанцыя мае зусім іншае значэнне.

Тым не менш з апісанага назірання вынікае наступнае: вакол кож
нага з нас існуе пэўная прастора, якую мы імкнёмся захоўваць. Толькі 
сітуацыя прысутнасці вялікай колькасці людзей прымушае нас змірыцца 
з парушэннем яе меж.

Корпус	цела,	яго	размяшчэнне	могуць	быць	важнай	крыніцай	ін	фар-
мацыі	ў	камунікатыўным	акце.	Існуюць	розныя	варыянты	ўзаемнага	раз-
мяшчэння	суразмоўцаў.	Разгледзім	асобныя	выпадкі.

Галава	 чалавека	 павернута	 да	 вас,	 на	 твары	 добразычлівы	 выраз,	
ус	меш	ка,	суразмоўца	ківае	вам,	але	яго	цела	 (сваім	паваротам)	 і	ногі	
скіраваны	ўбок,	да	выхаду	або	паказваюць	на	іншага	чалавека.	Паварот	
цела	і		кірунак	ног	дазваляюць	вызначыць	яго	жаданне	найхутчэй	пайсці.

Калі	ў	час	гутаркі	з	вока	на	вока	назіраюцца	падобныя	сігналы,	неаб-
ходна	змяніць	тактыку	зносін,	каб	ці	зацікавіць	суразмоўцу,	ці	першым	
спыніць	перамовы	і	такім	чынам	застацца	гаспадаром	сітуацыі.
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Тое,	пад	якім	вуглом	размяшчаюцца	людзі	ў	адносінах	адзін	да	адна-
го,	таксама	паказвае	на	характар	іх	стасункаў.	Напрыклад,	жыхары	боль-
шас	ці	англа	моў	ных	краін	падчас	гутаркі	стаяць	адзін	да	аднаго	пад	вуглом	
у	90	гра	ду	саў.	Вынікае,	што	яны	павернуты	да	вяршыні	ўяўнага	трох	кутні-
ка.	Такая	пастава	з’яўляецца	невербальным	запрашэннем	трэцяму	чала-
веку	далучыцца	да	іх,	стаўшы	на	месца	ўяўнай	трэцяй	вяршыні.	Такса-
ма	аба	значаная	пазі	цыя	сведчыць	пра	роўнасць	сацыяльнага	ста	новішча	
па	між	каму	ні	кан	та	мі.	Калі	ж	у	гэтую	групу	прымаецца	чацвёрты	чала-
век,	то	ўтва	раец	ца	квадрат,	а	калі	пяты,	то	фарміруюцца	два	трохкутні-
кі	або	кола.	Пры	не	аб	ход	нас	ці	ўсталяваць	закрыты	кантакт,	весці	ды-
ялог	адзін	на	адзін	вы	ка	ры	стоў	ваец	ца	закрытая	пазіцыя	–	вугал	паміж	
удзель	нікамі	гутар	кі	знікае.

Трохкутная	пазіцыя	як	адкрытага,	так	і	закрытага	тыпу	можа	вы	ка	ры-
стоўвацца	для	выражэння	прыняцця	або	непрыняцця,	уключэння	чала-
века	ў	групу	ці	выключэння.	Калі	трэцяя	асоба	хоча	далучыцца	да	двух	су-
размоўцаў,	якія	ўжо	размаўляюць	паміж	сабой,	то	зрабіць	гэта	можна	толь	кі	
ў	той	момант,	калі	яны	развернуты	пад	вуглом	адзін	да	аднаго	ў	кірун	ку	да	
ўяўнай	вяршыні	трохкутніка.	Калі	трэці	чалавек	не	прымаецца,	то	двое	
першых	захоўваюць	закрытую	пазіцыю	і	паварочваюць	у	бок	трэцяга	толь-
кі	свае	галовы,	прызнаючы	яго	фізічную	прысутнасць,	але	пазіцыя	іх	кор-
пу	саў	сведчыць	пра	тое,	што	яны	не	запрашаюць	яго	ўключыцца	ў	гутарку.

Адзначым,	што	ногі	часцей	за	ўсё	паказваюць	кірунак,	у	якім	ча	лавек	
хоча	ісці,	але	яны	таксама	могуць	быць	звернуты	да	чалавека,	да	якога	пра-
яўляецца	зацікаўленасць	у	гэты	момант.	Часта	ў	пачатку	размовы	людзі	мо-
гуць	стаяць	у	адкрытай	трохкутнай	пазіцыі,	але	паступова	двое	з	іх	могуць	
утварыць	закрытую	пазіцыю,	тым	самым	выключаючы	трэцяга	са	сваёй	
гутаркі.	Такое	размяшчэнне	ў	трохкутніку	пад	казвае	выключанаму,	што	
варта	пакінуць	гэтую	групу,	каб	не	апынуцца	ў	няёмкай	сітуацыі.

Размова з падначаленым у пазіцыі седзячы

Разгледзім наступную сітуацыю: вы з’яўляецеся кіраўніком і вам 
неабходна выклікаць да сябе для размовы падначаленага, які нядобра
сумленна ставіцца да сваіх абавязкаў. Пры гэтым вы плануеце паставіць 
перад ім пытанні, якія патрабуюць прамых адказаў. У той жа час вам не
абходна праявіць увагу, разуменне і згоду з яго пазіцыяй. Як перадаць 
усю гаму гэтых нюансаў з дапамогай пазіцыі корпуса цела?

Папершае, паколькі камунікацыя адбываецца ў вашым кабінеце, 
вы можаце выйсці зза стала і сесці насупраць падначаленага (з друго
га боку стала).
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Падругое, вашага падначаленага варта пасадзіць на ўстойлівае крэ
сла без падлакотнікаў, што дазволіць яму свабодна праявіць свае жэсты 
і рухі цела, па якіх вы даведаецеся пра яго сапраўдныя намеры.

Патрэцяе, вам лепш сесці на крэсла з падлакотнікамі, якое кру ціц ца, 
што дасць магчымасць кантраляваць сітуацыю і схаваць уласныя жэсты 
і рэакцыі.

Можна выкарыстоўваць тры асноўныя вуглавыя размяшчэнні.
1. Адкрытая трохвугольная пазіцыя ў становішчы седзячы, калі або

два ўдзельнікі накіраваны на трэцюю вяршыню трохвугольніка, дазва
ляе надаць размове нязмушаную, неафіцыйную афарбоўку і з’яўляецца 
выдатнай пазіцыяй пачатку гутаркі. Пры такім размяшчэнні вы зможа
це выказаць сваю невербальную згоду з падначаленым з дапамогай ад
люстравання яго жэстаў.

2. Пазіцыя непасрэдна насупраць падначаленага паказвае на па
трабаванне прамых адказаў на пастаўленыя пытанні. Гэтае становішча 
разам з дзелавым позіркам і практычна поўнай адсутнасцю мімікі і жэ
стаў аказвае на чалавека невербальны ціск. Калі, напрыклад, пасля па
стаўленага пытання ён, адказваючы, патрэ павека або вусны, а затым 
адвядзе вочы ўбок, павярніце сваё крэсла так, каб апынуцца дакладна 
на супраць суразмоўцы, і запытайце: «Вы абсалютна ў гэтым упэўнены?».

3. Пазіцыя тулаваў пад прамым вуглом здымае напружанне ў ка
мунікацыі. Гэта становішча дазваляе паставіць далікатныя пытанні і пра
стымуляваць нязмушаны адказ.

Варта заўважыць, што ў час камунікацыі пералічаныя пазіцыі мо
гуць змяняцца некалькі разоў у адвольным парадку.

Размяшчэнне за сталом. Стратэгічнае	размяшчэнне	«сіл»	і	правільнае	
размеркаванне	ўдзельнікаў	камунікацыі	за	сталом	з’яўляюцца	сродкам	іх	
эфектыўнага	ўзаемадзеяння.	М.	Кнап	у	кнізе	«Невербальная	камунікацыя	
пры	ўзаемадзеянні	людзей»	адзначае,	што,	хоць	і	існуюць	агульныя	пра-
вілы	паводзін	удзельнікаў	камунікацыі,	якія	сядзяць	вакол	стала,	нека-
торыя	абставіны	могуць	паўплываць	на	выбар	месца.	Тое,	як	размешча-
ны	крэслы,	на	якой	адлегласці	адно	ад	аднаго	яны	расстаўлены,	аказвае	
істотны	ўплыў	на	паводзіны	за	сталом.

Разгледзім	размяшчэнне	ўдзельнікаў	перамоў	(А,	Б)	у	рабочым	ка-
бінеце	за	стандартным	прамавугольным	сталом	(рыс.	6).	Чалавек	Б	можа	
займаць	чатыры	асноўныя	пазіцыі	адносна	чалавека	А:

Б1	–	вуглавое	размяшчэнне;
Б2	–	пазіцыя	дзелавога	ўзаемадзеяння;
Б3	–	канкурэнтна-абарончая	пазіцыя;
Б4	–	незалежная	пазіцыя.
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Рыс. 6.	Асноўныя	віды	размяшчэння	за	сталом

Вуглавое размяшчэнне	(Б1).	Такое	размяшчэнне	характэрна	для	сяб-
роў	скай,	нязмушанай	гутаркі,	яно	спрыяе	пастаяннаму	кантакту	вачэй	
і	дае	прастору	для	жэстыкуляцыі	і	магчымасць	для	назірання	за	жэ	ста	мі	
суразмоўцы.	Вугал	стала	служыць	частковым	бар’ерам	у	выпадку	не	бяс-
пекі	або	пагрозы	з	боку	партнёра.	Пры	такім	размяшчэн	ні	няма	тэрыта-
рыяльнага	падзелу	стала.

Пазіцыя дзелавога ўзаемадзеяння	(Б2).	Калі	два	чалавекі	працуюць	су-
мес	на	над	праектам,	яны	звычайна	займаюць	менавіта	гэтае	становішча.	
Гэ	та	адна	з	самых	удалых	стратэгічных	пазіцый	для	аб	мер	каван	ня	і	вы-
працоўкі	агульных	рашэнняў.	Таксама	такое	размяшчэн	не	ўдала	вы	ка	ры-
стоўваць	у	тым	выпадку,	калі	трэба	ўвесці	трэцяга	ўдзельніка	ў	перамо-
вы.	Падобная	пазіцыя	(з	трох	чалавек)	называецца	«разам	з	апа	нен	там».

Канкурэнтнаабарончая пазіцыя	(Б3).	Размяшчэнне	за	сталом	насу-
праць	адзін	аднаго	стварае	атмасферу	саперніцтва.	Яна	можа	прывесці	
да	таго,	што	кожны	бок	будзе	прытрымлівацца	свайго	гледжання,	та	му	
што	стол	становіцца	бар’ерам	паміж	імі.	Адпаведна	людзі	займаюць	та-
кое	становішча	ў	тым	выпадку,	калі	яны	канкурыруюць	паміж	сабой	або	
ка	лі	адзін	з	іх	робіць	вымову	другому.	Калі	сустрэча	адбываецца	ў	кабіне-
це,	то	такое	размяшчэнне	сведчыць	таксама	пра	адносіны	субардынацыі.

Незалежная пазіцыя	(Б4).	Такім	чынам	рассаджваюцца	людзі,	якія	не	
маюць	жадання	ўзаемадзейнічаць	за	сталом.	Звычайна	гэта	адбываецца	
ў	бібліятэцы,	у	парку	на	лаўцы	ці	ў	рэстаране,	калі	адсутнічае	ўзаемная	
зацікаўленасць.

«Падзел тэрыторыі» за сталом

Калі два чалавекі дзеляць адзін стол, то ў якасці ўласнай інтымнай 
зоны кожнаму з іх варта разглядаць перш за ўсё сваю палову стала. 
Д. Фаст апісаў наступны эксперымент:

«Не так даўно я абедаў са сваім сябрам, псіхіятрам. Мы сядзелі ва 
ўтульным рэстаране за маленькім столікам... Ён узяў пачак цыгарэт,
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выняў цыгарэту і закурыў, а пачак паклаў недалёка ад маёй талеркі. 
Пры гэтым ён працягваў гаварыць. Я яго слухаў, але чамусьці адчуў 
сябе няўтульна, хоць і не мог зразумець прычыну. Пачуццё ўзмац
нілася, калі ён падсунуў свой біфштэкс так, што той апынуўся по
бач з цыгарэтамі, гэта значыць бліжэй да мяне. Затым ён перагнуўся 
над сталом у мой бок, спрабуючы з запалам нешта даказаць. Але я не 
мог улавіць, што ён гаворыць, бо ў гэты момант адчуў сябе ніякавата.

Нарэшце ён пашкадаваў мяне і сказаў:
– Я толькі што прадэманстраваў з дапамогай так званай мовы цела 

парушэнне ключавых правіл прасторавай камунікацыі!
Уражаны, я запытаўся:
– Якіх правіл?
– Я пагражаў табе на невербальным узроўні і такім чынам негатыўна 

на цябе ўздзей ні чаў. Я давёў цябе да стану, у якім ты мог быць перамо
жаным, і ця бе гэта вельмі непакоіла.

– Але як так? Што ты рабіў? – нічога не разумеючы, перапытаў я.
– Спачатку я перасунуў у твой бок свой пачак цыгарэт, – патлумачыў 

ён. – Па няпісаным законе стол дзеліцца напалову, гэта значыць адна 
палова стала мая, а другая – твая.

– Але я ж не ўсталёўваў ніякіх размежаванняў.
– Натуральна. Але, нягледзячы на гэта, такое правіла існуе. Кож

ны з нас у думках “маркіруе” сваю частку, і звычайна мы “дзелім” стол 
згодна з гэтым правілам. Аднак я, паклаўшы свой пачак цыгарэт на тваю 
палову, гэтую няпісаную дамоўленасць парушыў» [Фаст, 2006, с. 10].

Форма стала і яе ўплыў на камунікацыю
Квадратны стол.	Звычайна	квадратныя	сталы	выкарыстоўваюць	для	

правядзення	кароткай	дзелавой	размовы	або	для	падкрэслівання	ад	носін	
субардынацыі.	Квадратны	стол	стварае	атмасферу	супрацьстаяння	паміж	
роўнымі	па	сацыяльным	становішчы	людзьмі.

Круглы стол. Стол	круглай	формы	стварае	атмасферу	неафіцыйнасці	
і	на	ту	ральнасці.	Размова	за	круглым	сталом	з’яўляецца	найлепшым	спо-
сабам	 наладжвання	 дыялогу	 і	 паразумення	 паміж	 людзьмі	 аднолька-
вага	сацыяльнага	статусу,	таму	што	кожнаму	з	прысутных	у	такім	разе	
адводзіцца	аднолькавая	прастора.

Прамавугольны стол	(рыс.	7).	За	прамавугольным	сталом	месца	А	лі-
чыц	ца	галоўным.	На	сустрэчы	людзей	аднолькавага	сацыяльнага	ста-
тусу	чалавек,	які	 займае	гэта	месца,	будзе	аказваць	максімум	уплыву	
пры	ўмове,	што	ён	не	сядзіць	спінай	да	дзвярэй.	У	адваротным	выпадку	
галоў	ная	роля	пяройдзе	да	Б,	які	стане	сапернікам	для	А.	Калі	А	сядзіць
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Рыс. 7. Размяшчэнне	суразмоўцаў	
за	прамавугольным	сталом

на	чале	стала,	то	менавіта	Б	будзе	наступным	па	значнасці	чалавекам,	
пасля	–	В,	Г,	Д.

Паміж	В,	Г	і	Д,	хутчэй	за	ўсё,	будуць	усталёўвацца	стасункі	су	пра-
цоў	ніцтва,	паколькі	яны	сядзяць	за	сталом	побач,	прычым	ад	чалавека,	
які	сядзіць	справа,	бу	дзе	зыходзіць	больш	разумення,	чым	ад	таго,	хто	
сядзіць	злева.

Упэўненасць у сабе і камунікатыўная дыстанцыя

Адчуванне няёмкасці ад набліжэння іншых людзей праяўляецца 
ў рознай меры. Амерыканскі псіхолаг Ф. Зімбарда правёў маштаб
нае даследаванне такой даволі распаўсюджанай псіхалагічнай з’явы, 
як сарамлівасць. У прыватнасці, ён назіраў паводзіны наведвальнікаў 
студэнцкай сталовай. Зімбарда звярнуў увагу, што людзі, якія баяцца 
кантактаў, імкнуцца ў літаральным сэнсе засцерагчы сябе ад іх. Яны са
дзяцца на вольныя месцы і пры гэтым як мага далей ад соўваюць суседнія 
крэслы або імкнуцца пакласці на іх асабістыя рэчы, каб не дапусціць 
набліжэння магчымага суразмоўцы.

Імкненне захаваць дыстанцыю можа быць прыкметай недастатко
вай упэўненасці ў сабе і павышанай трывожнасці. І наадварот: спакой
ны, упэўнены ў сабе чалавек менш заклапочаны недатыкальнасцю «сваіх 
меж». Напорыстая ж, нават агрэсіўная асоба схільна да літаральнага 
пашырэння сваіх меж: пра гэта сведчаць, напрыклад, выцягнутыя або 
шырока расстаўленыя ногі і размашыстыя жэсты. У той жа час для лю
дзей, схільных да агрэсіі, характэрна абвостраная адчувальнасць да па
рушэння іх асабістай прасторы.

Праксемічныя паводзіны ў розных культурах. У	розных	культурах	пра-
вілы	вы	карыстання	асабістай	прасторы	могуць	вар’іравацца,	а	назва-
ныя	 вышэй	 дыстанцыі	 крыху	 змяшчацца	 ў	 той	 ці	 іншы	 бок.	 Напры-



96

клад,	у	паўноч	на	амерыканцаў	пераважаюць	зносіны	на	мяжы	асабі	стай	
і	грамад	скай	зон.	Жыхары	Бліжняга	Усходу	і	лацінаамерыканцы	ўста-
лёўваюць	кантакт	пераважна	ў	межах	асабістай	зоны.	Таму	ў	працэсе	
ка	муніка	цыі	 з	 арабам	 амерыканец	 будзе	 лічыць,	 што	 той	 умешваец-
ца	ў	яго	інтымную	зону,	і	пастараецца	павялічыць	дыстанцыю	зносін,	
а	араб,	на	адварот,	бу	дзе	 імкнуцца	гэтую	дыстанцыю	скараціць.	У	вы-
ні	ку	амерыканец	палічыць	араба	дакучлівым	і	нахабным,	а	араб	аме-
рыканца	–	халодным	[Hall,	1966].	Акрамя	таго,	у	індыйскай	культуры	
асабістая	прастора	можа	залежаць	ад	каставай	прыналежнасці	ўдзельні-	
каў	камунікацыі.

Э.	Хол	правёў	цікавы	эксперымент.	Ён	«су	ты	каў»	у	дзелавой	размо-
ве	незнаёмых	паміж	сабой	карэнных	грамадзян	ЗША	і	тыповых	прад-
стаўнікоў	краін	Лацінскай	Амерыкі.	Вучоны	звярнуў	увагу	на	тое,	што	
ў	працэсе	гутаркі	лацінаамерыканцы	неўсвядомлена	 імкнуліся	на	блі-
зіцца	да	партнёра,	які,	наадварот,	увесь	час	адступаў.	Ана	лі	зуючы	ўра-
жанні	пра	новага	знаёмага,	паўночнаамерыканец	заў	ва	жаў,	што	выха-
дзец	з	Лацінскай	Амерыкі	занадта	навязлівы,	бесцыры	мон	ны,	імкнец	ца	
хутка	ўсталяваць	блізкія	стасункі.	Прадстаўнік	ла	цінаа	ме	ры	кан	скай	кра-
іны	шчыра	лічыў,	што	паўночнаамерыканец	ха	лод	ны,	пыхлівы,	занадта	
афіцыйны.	Гэта	тыповая	ілюстрацыя	роз	ні	цы	ў	вы	ка	рыстанні	прасторы	
прадстаўнікамі	розных	культур.	Прымальная	для	грамадзян	ЗША	ды-
станцыя	дзелавых	зносін	здаецца	ла	ці	на	аме	рыканцам	вя	лі	кай,	таму	што	
яны	з	дзяцінства	засвоілі	прынятую	ў	іх	кра	інах	звычку	на	блі	жацца	да	
суразмоўцы	амаль	ушчыльную.

Усходнеславянскія	нормы	дыстанцыі	ў	большай	ступені	падобныя	
да	 паўночнаамерыканскіх,	 чым	 да	 лацінаамерыканскіх.	 У	 1973	 г.	 ма-
скоўскім	псіхолагам	А.	А.	Мешчараковай	было	праведзена	даследаванне	
з	мэтай	высветліць,	наколькі	адпавядаюць	параметры,	характэрныя	для	
заходніх	культур,	славянскім	умовам.	У	значнай	ступені	такая	адпавед-
насць	была	пацверджана,	і	было	вызначана,	што:

•		асабістая	дыстанцыя	ў	камунікацыі	седзячы	(нязмушаная	гутарка	
ў	непа	срэдных	абставінах)	складае	прыкладна	120	см.	Гэтая	адлегласць	
прыкметна	памяншаецца	ў	зносінах	паміж	маладымі	жанчынамі	(інтэр-
вал	 55–100	 см)	 і	 павялічваецца	 ў	 зносінах	 паміж	 маладымі	 і	 сталымі	
жанчынамі	(125–230	см),	а	паміж	мужчынамі	застаецца	прыкладна	ў	ад-
нолькавых	інтэрвалах	(100–150	см);

•		калі	ўдзельнікі	камунікацыі	стаяць,	то	сярэднія	паказчыкі	пры-
кладна	такія	ж:	маладая	і	сталая	жанчыны	–	120–125	см;	маладыя	жан-
чыны	 –	 30–100	 см;	 мужчына	 і	 жанчына	 –	 30–120	 см;	 мужчыны	 –	
120–175	см.



Спроба	ўдакладніць	сацыяльную	дыстанцыю	для	славян	не	дала	пе-
раканаўчых	вынікаў:	паказчыкі	вар’іраваліся	ад	30	да	840	см.	Аднак	было	
зафіксавана,	што	ўсталяваная	адлегласць	паміж	камунікантамі	падчас	
знаёмства	захоўвалася	і	надалей.

Пытанні і заданні

1.		Дайце	азначэнне	праксеміцы	і	апішыце	яе	асноўныя	ўласцівасці.
2.		Ад	чаго	залежыць	адлегласць,	якая	ўсталёўваецца	паміж	камунікантамі?	

Назавіце	асноўныя	віды	дыстанцыі.
3.		Змадэлюйце	канкрэтныя	сітуацыі	дзелавой	камунікацыі,	ілюструючы	фак-

тары,	якія	ўплываюць	на	дыстанцыю	зносін	яе	камунікантаў.
4.		Назавіце	асноўныя	культурна-спецыфічныя	правілы	праксемічных	па	во-

дзін	і	праілюструйце	на	прыкладах	са	сродкаў	масавай	камунікацыі.
5.		Са	сродкаў	масавай	камунікацыі	прывядзіце	прыклады	сітуацый,	калі	ды-

станцыя	зносін	успрымаецца	як	бар’ер.	У	чым	прычына?	Як	можна	выправіць	
сітуацыю	ў	падобных	выпадках?
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ГЛ А ВА 8 ХРАНЕМІКА

Х ранеміка –	 навука,	 якая	 вывучае	 структурныя,	 семіятычныя	
і	куль	турныя	функцыі	часу	ў	камунікатыўным	працэсе.	Час	з’яў	-	

ля	ецца	другой	(поруч	з	прасторай)	найбольш	важнай	філасофскай	катэ-
горыяй,	якая	вызначае	акаляючы	нас	свет,	таму	што	ўсё	вакол	існуе	ў	ме-
жах	часавых	вымярэнняў.	Змены,	што	адбываюцца	з	часам,	узаема	сувязь	
мінулага,	цяперашняга	і	будучага	заўсёды	прыцягвалі	ўвагу	філо	сафаў,	
культуролагаў,	антраполагаў	і	 іншых	навукоўцаў.	Частотнасць,	праця-
гласць	позірку,	паўзы,	тэмп	маўлення,	інтэнсіўнасць	рухаў	–	гэ	та	ўла	сна	
часавыя	характарыстыкі	невербальных	паводзін	асобы	і	невербальнай	
інтэракцыі.	Часавыя	характарыстыкі	зносін,	як	 і	прасторавыя,	ана	лі-
зу	юцца	ў	кантэксце	невербальных	паводзін	і	з	гледжання	арганіза	цыі	
зносін	у	цэлым.	Таму	час	разглядаецца	як	неад’емны	атрыбут	невербаль-
най	камунікацыі.

Хранеміка	вывучае	таксама	рытм,	рух	і	разлік	часу	ў	жыцці	чалавека	
(напрыклад,	у	буйных	гарадах	мы	звычайна	ідзём	па	вуліцах	значна	хут-
чэй,	чым	у	не	вялікіх	вёсках).

Вядома,	 што	 найбольшая	 колькасць	 інфармацыі	 аб	 камунікан-
тах,	стылі	ўзаемадзеяння	перадаецца	ў	першыя	дваццаць	хвілін	гутаркі.	
Час,	на	працягу	якога	адбываюцца	зносіны,	сведчыць	пра	сацыяльны	
ста	тус	субяседнікаў	(час	афіцыйнага	прыёму),	сфарміраваную	сістэму	
адно	сін.	Напрыклад,	падначалены,	які	больш	чым	звычайна	знаходзіц-
ца	ў	кі	раў	ніка,	выклікае	цікавасць	у	калег-супрацоўнікаў,	якія	імк	нуц-
ца	 вы	светліць	 на	 падставе	 гэтага	 факта	 форму	 і	 сутнасць	 яго	 зносін	
з	апошнім.

Для	камунікацыі	час	не	менш	важны,	чым	словы,	жэсты,	пастава	і	ды-
станцыя.	Час,	адведзены	для	выказванняў	у	групавых	і	дыядных	зносінах,	
абу	моўлены	ўплывам	сацыякультурных	дэтэрмінант.
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Розныя	культуры	выкарыстоўваюць	фармальны	і	нефармальны	па-
дыходы	да	часу.	Нефармальнае	ўспрыманне	часу	звязана	з	нявызнача-
ным	 адлікам:	 «праз	 не	като	ры	 час»,	 «пазней»,	 «у	 другой	 палове	 дня»,	
«апоўдні»	і	г.	д.,	а	фармаль	нае,	наадварот,	патрабуе	дакладнасці:	«да	дзвюх	
гадзін»,	«заўтра	ў	15.30»,	«а	дзясятай»	і	г.	д.	Адной	з	найбольш	частых	
перашкод	у	міжасобаснай	і	міжкультурнай	камунікацыі	з’яўляецца	сі-
туацыя,	калі	адзін	суразмоўца	фармальна	ставіцца	да	часу,	а	яго	апанент,	
які	належыць	да	іншай	культуры,	–	нефармальна.	Першы	прыходзіць	
на	 сустрэчу	 ў	 прызначаны	 час,	 а	 другі	 –	 значна	 пазней.	 Калі	 ў	 ЗША	
вы	спозніцеся	на	важную	сустрэчу,	то	гэта	будзе	расцэнена	як	адсут-
насць	цікавасці	да	справы	і	абразіць	партнёраў,	а	ў	Лацінскай	Амерыцы	
спазніцца	на	45	хвілін	–	звычайная	сітуацыя.	Таму	сустрэча	бізнесменаў	
з	ЗША	і	Лацінскай	Амерыкі	можа	скончыцца	няўдала	ў	выпадку	ўзаемнай	
недасведчанасці	ўдзель	ні	каў	перамоў	у	асаблівасцях	выкарыстання	ча-
су	ў	культуры	партнёраў.	Італьянцам	здаецца,	што	немцы	раўнадушныя	
і	жывуць	па	гадзінах;	немцам	жа	італьянцы	ўяўляюцца	як	людзі	неаба-
вязковыя,	якія	пастаянна	спазняюцца	і	бязладна	жэстыкулююць;	япон-
цы	назіраюць	за	ўсімі	і	спакойна	вучацца	ў	тых	і	ў	другіх.

Як	бачым,	каштоўнасць	часу	бясспрэчная	і	прызнаецца	самымі	роз-
нымі	культурамі,	аднак	стаўленне	да	гэтай	каштоўнасці	ў	той	ці	іншай	
культуры	можа	не	супадаць.	Адрозненні	вызначаюцца	такімі	параметрамі,	
як	гісторыя	краіны,	яе	ўзрост,	геаграфічнае	становішча,	клімат,	веравы-
знанне.	Так,	будысты	адмаўляюць	уласцівую	заходняму	свету	мітус	ню,	
паспешлівасць,	апантанасць	матэрыяльным.	Для	іх	час	уяўляе	хутчэй	
нейкую	форму	існавання,	але	ніяк	не	матэрыяльны	рэсурс,	у	адрозненне	
ад	успрыняцця	яго	амерыканцамі	–	прадстаўнікамі	культуры,	арыента-
ванай	на	матэрыяльны	дабрабыт.

Стаўленне	амерыканцаў	да	часу	неаднаразова	абмяркоўвалася	прад-
стаўнікамі	іншых	культур,	прычым	не	без	здзіўлення	і	нават	з	асуджэн-
нем.	Напрыклад,	нярэдка	крытыкуецца	іх	залішні	прагматызм.	Раздраж-
ненне	тлумачыцца	адносінамі	амерыканцаў	да	часу	як	да	матэрыяльнага	
рэсурсу,	які	можна	і	неабходна	вымяраць,	кантраляваць	і	планаваць,	эка-
номіць	і	аплачваць.	Менавіта	амерыканцамі	былі	ўведзены	ва	ўжытак	
такія	на	сёння	даволі	папулярныя	ў	мове	дзелавых	зносін	паняцці,	як	time	
management,	time	budgeting.	Гэтыя	выразы	даволі	складана	перакласці	
на	беларускую	мову,	паколькі	словазлучэнне	«планаваць	час»	не	зусім	да-
кладна	перадае	прыроду	англамоўных	выразаў	(яно	хутчэй	адпавядае	спа-
лучэнню	to	plan	ahead).	Таксама	слова	«бюджэт»	у	беларускай	мове	час-
цей	за	ўсё	ўжываецца	ў	адносінах	да	грошай,	а	не	да	ча	су.	Прагматычна	
арыентаваны	падыход	амерыканцаў	да	часу	як	да	матэрыяльнага	рэсурсу	
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выразна	праяўляецца	ў	дзелавых	зносінах.	Напрыклад,	пры	правядзен-
ні	канферэнцый	ці	сустрэч	дакладна	вызначаюцца	час	пачатку	і	час	за-
канчэння	гэтых	мерапрыемстваў.	У	ЗША	прынята	паважаць	не	толь-
кі	свой	час,	але	 і	час	партнёраў.	Такіх	жа	паводзін	прытрымліваюцца	
і	прадстаўнікі	многіх	еўрапейскіх	краін	–	немцы,	швейцарцы,	аўстралій-
цы.	Яны	ўпэўнены,	што	паслядоўнае	выкананне	задач	у	загадзя	запла-
наваныя	тэрміны	садзейнічае	высокай	прадуктыўнасці	і	спрыяе	павелі-	
чэнню	даходаў.

Паводле	адносін	да	часу	ўсе	нацыянальныя	і	рэгіянальныя	культуры	
ўмоўна	дзеляцца	на	тры	групы:

1)		монаактыўныя,	арыентаваныя	на	задачу,	для	іх	характэрна	даклад-
нае	планаванне	дзейнасці;

2)		поліактыўныя,	арыентаваныя	на	людзей,	улас	цівыя	рысы	–	ка-
мунікабельнасць	і	таварыскасць;

3)		рэактыўныя	–	інтравертыўныя,	арыентаваныя	на	захаванне	павагі	
да	партнёраў.

Монаактыўныя і поліактыўныя культуры. Прадстаўнікі	монаактыў-
ных	культур,	такіх	як	паўночнаамерыканская,	шведская,	швейцарская,	
дацкая	і	нямецкая,	у	пэўны	прамежак	часу	звычайна	робяць	адну	справу	
(лінейная	актыўнасць),	цалкам	засяроджваюцца	на	ёй	і	выконваюць	яе	
па	загадзя	складзеным	графіку.	Яны	лічаць,	што	пры	такой	арганізацыі	
працы	змогуць	дзейнічаць	больш	эфектыўна.

У	паліхроннай	мадэлі	няма	такога	строгага	падзелу,	чалавек	можа	
быць	заняты	некалькімі	справамі	адразу.	Час	тут	успрымаецца	ў	выглядзе	
ко	ла	або	спіральных	траекторый.	Крайнім	выпадкам	з’яўляюцца	культу-
ры,	у	мове	якіх	наогул	няма	слоў,	што	абазначаюць	час	(напрыклад,	паў-
ноч	наамерыканскія	індзейцы).

Прадстаўнікі	поліактыўных	культур,	напрыклад	лацінаамерыканцы	
або	 арабы,	 лёгка	 прыстасоўваюцца	 да	 розных	 абставін	 і	 сітуацый.	 Іх	
не	вельмі	турбуюць	расклады,	графікі,	дакладнасць	і	пунктуаль	насць.	
Даволі	часта	носьбіты	такіх	культур	робяць	выгляд,	што	выконваюць	
прадпісанні,	асабліва	калі	на	гэтым	настойваюць	«монаак	тыў	ныя»	парт-
нёры,	але	лічаць,	што	рэальнасць	больш	важная,	чым	усталяваны	рас-	
парадак.

У	поліактыўных	культурах	вялікае	значэнне	мае	сам	працэс	зносін,	
а	час	пачатку	і	заканчэння	выканання	працы/задання	неістотны.	Дзе-
лавыя	людзі	ў	такіх	краінах	часцей	састаўляюць	спісы	неабходных	су-
стрэч	і	спраў,	а	не	строгія	графікі.	Для	іх	нескладана	працягнуць	сустрэчу	
на	 15–20	 хвілін,	 каб	 паспяхова	 завяршыць	 працэс	 камунікацыі,	 што	
непрымальна	ў	краінах	з	монаактыўным	тыпам	культуры.	Спазненне	
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ў	поліактыўных	культурах	лічыцца	нармальным	і	цалкам	дапушчальным.	
Акрамя	таго,	не	пры	нята	пачынаць	сустрэчу	з	абмеркавання	праблемы:	
гэта	ня	вет	ліва.	Больш	важным	з’яўляецца	стварэнне	агульнага	кантэксту	
для	зно	сін	і	супрацоўніцтва:	наладжванне	нефармальных	сувязей,	пошук	
агуль	ных	знаёмых,	выяўленне	агульных	інтарэсаў	і	інш.

Для	поліактыўных	культур	час	з’яўляецца	пэўнай	суб’ектыўнай	велі-
чынёй,	якой	можна	распараджацца	ў	адпаведнасці	з	уласнымі	планамі	
і	на	мерамі.	Пры	гэтым	прадстаўнікі	дадзенага	тыпу	культуры	лічаць,	што	
чым	больш	спраў	яны	выканаюць	у	адзін	і	той	жа	час,	тым	лепш.	Плану-
ючы	свой	дзень,	яны	прымаюць	пад	увагу	найперш	аднос	ную	значнасць	
кожнай	сустрэчы.	Час	вымяраецца	не	толькі	каш	тоўнасцю	(у	грашовым	
выражэнні),	але	цікавасцю	і	важнасцю	запланаванага.	Вялікае	значэнне	
ў	жаданні	падстройвацца	пад	рытм	партнёра	мае	такі	фактар,	як	ступень	
знаёмства,	блізкасці	ці	сяброўства.

Натуральна,	што	на	падставе	адносін	да	часу	паміж	прадстаўнікамі	
мо	на	актыўных	і	поліактыўных	культур	узнікаюць	канфлікты.	Першыя	
будуць	скардзіцца	на	другіх	за	тое,	што	яны	не	выконваюць	работу	да	
ўста	ноў	ленага	тэрміну,	часта	спазняюцца	і	збіваюць	ім	план	дня,	другія,	
у	сваю	чаргу,	акажуцца	незадаволенымі	жорсткай	паслядоўнасцю	дзе-
янняў	і	ня	гнуткасцю	графіка.	Адзіны	спосаб	наладзіць	кантакт	у	такім	вы-
падку	–	прывыкнуць	і	прыстасавацца	адным	да	другіх,	іншымі	словамі,	
пайсці	на	кампраміс,	каб	дасягнуць	узаемаразумення.

Назіранні,	праведзеныя	англійскім	даследчыкам	Р.	Льюісам	адносна	
часавага	вымярэння	на	шведска-італь	янскім	прадпрыемстве,	паказалі,	
што	прадстаўнікі	абедзвюх	краін	пасту	пова	прыстасоўваюцца	і	вучацца	
адзін	у	аднаго.	Італьянцы	прызналі,	што	захаванне,	хаця	б	тэарэтычна,	
планаў,	тэрмінаў	вытворчасці	і	бю	джэтных	рахункаў	дазваляе	ім	зрабіць	
больш	 яснымі	 і	 дакладнымі	 мэты,	 а	 таксама	 кантраляваць	 выканан-
не	і	эфектыўнасць	вытворчасці.	Шведы,	у	сваю	чаргу,	прыйшлі	да	вы-
сновы,	што	больш	гнуткі	падыход	італьянцаў	да	арганізацыі	вытворча-
сці	дае	магчымасць	уносіць	карэктывы	ў	рабочы	працэс	у	адпаведнасці	
са	зменамі	на	рынку,	заўважаць	нябачныя	раней	недахопы	планаван-
ня	і	аператыўна	рэагаваць	на	сітуацыю.	У	выніку	першапачатковая	на-
пружанасць	 на	 прадпрыемстве	 змянілася	 плённым	 доўгатэрміновым	
супрацоўніцтвам.

Трэба	адзначыць,	што	шведы,	як	і	прадстаўнікі	іншых	скандынаў	скіх	
культур,	знаходзяцца	вельмі	высока	на	шкале	лінейнай	актыўнасці	(мо-
наактыўнасці),	бо	надаюць	вялікае	значэнне	аналізу	праекта,	дзеляць	яго	
на	канкрэтныя	этапы,	вырашаючы	ўсе	пытанні	ў	строгай	па	слядоўнасці,	
канцэнтруючыся	на	кожным	асобным	адрэзку	праекта.	Таму	ім	склада-
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на	наладжваць	адносіны	з	прадстаўнікамі	 іншых	культур	(напрыклад,	
міжземнаморскіх),	якія	працуюць	у	по	лі	актыўным	стылі.

Схільны	да	монаактыўнасці	 і	амерыканцы,	але	іх	стаўленне	да	ча-
су	 нетыповае,	 паколькі	 яны	 «жывуць	 у	 цяперашнім	 і	 будучым	 часе».	
Працуючы	 з	 немцамі,	 таксама	 прадстаўнікамі	 монаактыўнай	 культу-
ры,	амерыканцы	вымушаюць	іх	дзейнічаць	раней,	чым	яны	гатовы	да	
гэтага.	 Немцы	 звычайна	 імкнуцца	 растлумачыць	 амерыканскім	 пар-
тнёрам	сутнасць	сва	іх	дзеянняў,	каб	суаднесці	кожны	момант	у	працы	
з	пэўным	часавым	кантэкстам,	што	можа	раздражняць	амерыканцаў,	якія	
хочуць	«ісці	далей».

Шкала	лінейнай	актыўнасці	і	поліактыўнасці	(табл.	3)	прадстаўляе	
ранжыраванне	народаў	у	залежнасці	ад	ступені	аднесенасці	іх	да	той	ці	
іншай	мадэлі	выкарыстання	часу.	Так,	нямецкія	 і	 іншыя	еўрапей	скія	
ўплы	вы	ў	Чылі	робяць	чылійцаў,	на	думку	Р.	Льюіса,	менш	поліак	тыў	нымі,	
чым	іншыя	лацінаамерыканцы.	Добра	вядомы	адрозненні	ў	паводзінах	
паміж	паўночнымі	і	паў	днё	вы	мі	італьянцамі.	Аўстралійцы,	нягледзячы	
на	тое,	што	сярод	іх	шмат	выхадцаў	з	Паўднёвай	Еўро	пы,	становяцца	
менш	монаактыўнымі	і	больш	экстравертнымі	ў	параўнанні	з	больша-
сцю	паўночных	народаў.

Табліца 3

Шкала лінейнай 
актыўнасці і поліактыўнасці*

№ Народы

1 Немцы,	швейцарцы

2 Амерыканцы

3 Скандынавы,	аўстрыйцы

4 Брытанцы,	канадцы,	новазеландцы

5 Аўстралійцы,	паўднёваафрыканцы

6 Японцы

7 Датчане,	бельгійцы

8 Французы,	бельгійцы	(валоны)

9 Чэхі,	славакі,	харваты,	венгры

10 Жыхары	Паўночнай	Італіі	(Мілан,	
Турын,	Генуя)

*	Зверху	ўніз	–	ад	найбольшай	монаактыўнасці	і	найменшай	по	ліактыўна-	
сці	(1)	народа	да	найбольшай	поліактыўнасці	і	найменшай	мо	на	ак	тыўнасці	(17).
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№ Народы

11 Чылійцы

12 Рускія,	іншыя	славяне

13 Партугальцы

14 Палінезійцы

15 Іспанцы,	паўднёвыя	італьянцы,	
міжземнаморскія	народы

16 Індыйцы,	пакістанцы

17 Лацінаамерыканцы,	арабы,	афры-
канцы

У	 мона-	 і	 поліактыўных	 культурах	 спосабам	 камунікацыі	 з’яўля-
ец	ца	 дыялог.	 Пры	 гэтым	 прадстаўнікі	 монаактыўнага	 тыпу	 культуры	
рэдка	перапыняюць	суразмоўцу	і	адрозніваюцца	стрыманай	жэстыкуля-
цыяй	і	мімікай.	Прадстаўнікі	поліактыўнай	культуры,	у	сваю	чаргу,	ак-
цэн	туюць	увагу	не	толькі	на	тым,	што	гаворыцца,	але	і	на	тым,	як	га-	
ворыцца.	

Рэактыўныя (слухаючыя) культуры.	Адрозненне	рэактыўных	культур	
ад	мона-	і	поліактыўных	заключаецца	ў	адносінах	да	дзеяння.	Іх	прад-
стаўнікі	 рэдка	 выступаюць	 ініцыятарамі	 ў	 той	 ці	 іншай	 справе,	 дыс-
ку	сіі,	каб	не	закрануць	 інтарэсы	партнёра	па	камунікацыі.	 Звычайна	
яны	пачынаюць	гаварыць	і	дзейнічаць	толькі	пасля	таго,	як	выка	жац-
ца	парт	нёр,	тым	самым	дэманструецца	павага	да	яго.	Такім	чынам,	на-
роды	рэактыўных	культур,	напрыклад	японцы,	лічацца	лепшымі	ў	све	це	
слухачамі.	Прадстаўнікі	 такіх	 культур	 спачатку	слухаюць	 і	 вы	свят	ля-
юць	пазіцыю	іншага	боку,	аналізуюць	яе	і	фармулююць	улас	ную.	Акра-
мя	Японіі,	да	краін	з	рэа	ктыўнай	культурай	адносяц	ца	Кі	тай,	Сін	гапур,	
Карэя,	Турцыя	 і	Фінляндыя.	У	Еўропе	лічыцца,	што	толь	кі	фі	ны	ва-
лодаюць	ярка	выражанай	рэактыўнасцю,	аднак	бры	тан	цы,	тур	кі	і	шведы	
пры	неабходнасці	таксама	даволі	лёгка	пераходзяць	у	«рэжым	слухання».

Прадстаўнікі	рэактыўных	культур,	перад	тым	як	узяцца	за	выканан-
не	справы,	слухаюць,	канцэнтруюцца	на	словах	партнёра	па	ка	му	нікацыі,	
не	дазваляючы	сваім	думкам	пераключацца	на	іншае	(што	не	ўлас		ціва,	
да	пры	кладу,	лацінаамерыканцам).	Яны	практычна	ніколі	не	пе	ра	пы-
няюць	су	размоўцу,	пакуль	працягваецца	гутарка,	выступленне	або	прэ-
зен	тацыя.	Пасля	таго	як	суразмоўца	завершыць	сваё	выказванне,	прад-

Заканчэнне табл. 3
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стаўнікі	рэактыўных	культур	дэманструюць	павагу	да	яго,	пад	крэс	лі	ва	ючы	
значнасць	пачутага	імі	паведамлення.	Нават	калі	носьбіты	рэактыўнай	
культуры	пачынаюць	гаварыць,	яны	рэдка	адразу	выказваюць	сваё	мер-
каванне.	Больш	верагоднай	тактыкай	з’яўляецца	пастаноўка	пытанняў	
у	адносінах	да	пачутага	з	мэтай	удакладніць	намеры	і	чаканні	партнё-
ра	па	камунікацыі.	Так,	японцы	дэталёва,	па	некалькі	разоў	раз	біраюць	
кожны	фрагмент	сказанага	суразмоўцам,	каб	было	выклю	ча	на	любое	
непаразуменне.	Фіны,	хоць	яны	па	характары	рэзкія	і	пра	ма	лінейныя,	
у	камунікацыі	звычайна	пазбягаюць	канфрантацыі,	імк	нучыся	выпраца-
ваць	зносіны,	якія	б	задаволілі	абодва	бакі.

Носьбіты	рэактыўнай	культуры	–	інтраверты,	яны	звяртаюць	увагу	
на	невербальны	аспект	зносін	і	не	давяраюць	шматслоўю.	Іх	камунікацыя	
ажыццяўляецца	з	дапамогай	тонкай	мовы	рухаў	цела,	якія	не	маюць	нічо-
га	агульнага	з	жэстыкуляцыяй	лёгка	ўзбуджальных	лацінаамерыканцаў	
і	афрыканцаў.	«Монаактыўным»	рэактыўная	тактыка	здаецца	складанай	
для	разумення,	паколькі	яна	не	ўпісваецца	ў	лінейную	сістэму	(пытан-
не/адказ,	прычына/наступства).	«Поліактыўныя»	камуніканты,	звыклыя	
да	экстравертных	паводзін,	лічаць	прадстаўнікоў	рэактыўных	культур	
непранікальны	мі	асобамі	са	слабай	рэакцыяй.

У	рэактыўных	культурах	пераважным	спосабам	камунікацыі	з’яў	ля	-
ецца	прытрымліванне	паслядоўнасці	маналог – паўза – разважанне – 
маналог.	Паколькі	ў	монаактыўнай	і	поліактыўнай	культурах	распаўсю-	
джаны	дыялог,	прадстаўнікі	гэтых	культур	перапыняюць	«маналог»	сураз-
моўцы	частымі	каментарыямі,	пытаннямі,	якія	дэманструюць	вет	лівую	
ціка	васць	да	таго,	пра	што	ідзе	гаворка.	Яны	не	трыва	юць	працяглых	паўз	
паміж	выказваннямі.	Людзі,	якія	адносяцца	да	рэактыўнай	культуры,	не	
толь	кі	добра	вы	трымліваюць	паўзы	ў	гутарцы,	але	і	ўспрымаюць	іх	як	
вель	мі	важны	яе	складнік.	Яны	лічаць,	што	ўдалыя,	добра	сфармуляваныя	
аргументы	патрабуюць	працяглага	і	маўклівага	асэнсавання.

Рэактыўны	адказ-маналог,	такім	чынам,	фармулюецца	ў	прывязцы	да	
кантэксту	і	пра	дугледжвае	добрую	інфармаванасць	з	боку	слухача.	З	гэ-
тай	прычыны	японцы,	кітайцы	ці	фіны	часта	задавальняюцца	тым,	што	
выказваюць	сваё	меркаванне	не	да	канца,	даючы	магчымасць	партнёру	
дапоўніць	змест	гутаркі.	Так	выражаецца	своеасаблівы	камплімент,	які	
адзін	суразмоўца	робіць	другому.

Гэтаму	тыпу	культуры	ўласціва	пэўная	рытуальнасць	у	размове,	дзе	
абавязковымі	з’яўляюцца	традыцыйныя	фармальнасці.	Спачатку	пры-
вітанне,	затым	–	размяшчэнне	ў	адпаведнасці	з	пратаколам,	пасля	чаго	
на	працягу	15–20	хвілін	–	свецкая	гутарка	за	кубачкам	чаю.	І	толькі	пасля	
вытрымлівання	належнай	паўзы	галоўны	на	сустрэчы	аб’яўляе	аб	пера-
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ходзе	да	абмеркавання	пытанняў.	Такім	чынам,	пры	сустрэчы	з	прад	стаў-
нікамі	рэактыўнай	культуры	варта	дзейнічаць	у	адпаведнасці	з	наступ-
ны	мі	правіламі:

•		уважліва	слухаць;
•		старацца	зразумець	намер	суразмоўцы;
•		пэўны	час	захоўваць	маўчанне,	каб	ацаніць	значэнне	сказанага;
•		ставіць	удакладняючыя	пытанні	пасля	таго,	як	партнёр	завяршыў	

свой	маналог;
•		канструктыўна	рэагаваць;
•		падтрымліваць	пэўную	ступень	эмацыянальнай	непранікальнасці	

ў	час	зносін;
•		прыстасоўвацца	да	суразмоўцы,	адлюстроўваць	яго	сігналы	на	не-

вербальным	узроўні.
Лічыцца,	што	прадстаўнікі	рэактыўных	культур	(табл.	4)	маюць	вялікі	

энергетычны	запас,	бо	яны	эканомныя	ў	рухах	 і	намаганнях	 і	дарэм-
на	не	губляюць	час.	Гэта	дазваляе	ім	заўсёды	ствараць	уражанне	патэн-
цыйна	моцных	асоб.	Яны	рэдка	бываюць	агрэсіўнымі	і	не	імкнуцца	да	
лідарства	(у	выпадку	Японіі	гэты	факт	падаецца	дзіўным,	прымаючы	да	
ўвагі	яе	моц	на	міжнароднай	арэне	нароўні	з	Францыяй,	Вялікабрытаніяй	
і	ЗША,	якія	бралі	на	сябе	сусветнае	лідарства	ў	перыяды	сваёй	экана	міч-
най	ці	ваеннай	перавагі).

Табліца 4

Краіны, у якіх пераважае 
рэактыўная (слухаючая) культура

№ Краіны

1 Японія

2 Кітай

3 Сінгапур,	Ганконг

4 Фінляндыя

5 Карэя

6 Турцыя

7 В’етнам,	Камбоджа,	Лаос

8 Малайзія,	Інданезія

9 Фіджы,	Тонга	і	іншыя	кра-
іны	рэгіёна

10 Швецыя

11 Вялікабрытанія
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Уступаючы	ў	камунікацыю	з	прадстаўнікамі	рэактыўных	культур,	не-
абходна	ўмець	рэагаваць	на	сітуацыю,	прыстасоўвацца	да	іх	паво	дзін.	
Кітайцы,	 напрыклад,	 пазбягаюць	 паспешлівых	 рашэнняў,	 але	 вост	ра	
адчуваюць	 каштоўнасць	 часу,	 таму	 вельмі	 пунктуальныя.	 У	 Кітаі	 па-
важлі	вай	манерай	лічыцца	прыйсці	на	сустрэчу	за	15	хвілін	да	пачат-
ку	і	вырашыць	усе	праблемы	да	прызначанага	часу.	Разам	з	тым	кітай-
цы	чакаюць,	што	партнёры	не	пашкадуюць	свайго	часу	на	ўмацаванне	
асабістых	ад	носін.	У	Японіі	любая	працэдура	ці	працэс	мае	свае	эта-
пы,	пачатак	і	канец	якіх	дакладна	вызначаны.	Японцы	любяць	дзяліць	
час	на	часткі	і	раз	мяркоўваюць	яго	ў	адпаведнасці	з	правіламі	ветліва-
сці,	традыцыямі	і	інш.	Для	іх	важныя	сімвалы,	прыгажосць	абраду,	звы-
чаі.	Такім	чынам,	зразумеўшы	спе	цы	фіку	зносін	апісаных	тыпаў	куль-
тур,	няцяжка	спа	сціг	нуць	сутнасць	і	асаблівасці	камунікацыі	ў	іншых	
падобных	гра	мадствах.

Важным	крытэрыем	класіфікацыі	культур	з’яўляецца	спосаб	збору	ін-
фар	мацыі,	што	неабходна	ўлічваць	спецыялістам	сродкаў	масавай	ка	му-
ні	ка	цыі.	Народы	монаактыўнага	тыпу	культуры	намагаюцца	атрым	лі	ваць	
звесткі	з	аўтарытэтных	крыніц,	сярод	якіх	газеты,	часопісы,	тэлебачанне,	
радыё,	элект	рон	ныя	выданні,	разнастайная	даве	дач	ная	літаратура,	у	якой	
змяшчаецца	дакладная	інфармацыя,	што	вы	клю	чае	скажэнне	ці	магчы-
масць	індывідуальнай	асобаснай	трактоўкі	фак	таў.

Прадстаўнікі	поліактыўных	культур	аддаюць	перавагу	больш	нефар-
мальным	крыніцам.	Яны	бачаць	падзеі	 і	перспектывы	«ў	кантэксце»,		
таму	што	ўжо	валодаюць	вялікай	колькасцю	звестак,	атрыманых	у	час	ін-
тэрв’ю,	сустрэч,	гутарак.

Носьбіты	рэактыўных	культур	 імкнуцца	да	выкарыстання	баз	да-
ных	і	друкаваных	крыніц,	што	спалучаецца	з	натуральнай	схільна	сцю	
жыха	роў	 усходніх	 краін	 уважліва	 слухаць	 і	 ўступаць	 у	 добразычлівы	
дыя	лог.

У	сучасным	свеце	ва	ўмовах	навукова-тэхнічнага	прагрэсу	прад	стаў	-	
нікі	ўсіх	культур	арыентуюцца	пераважна	на	фармальныя	кры	ні	цы	ін-
фармацыі.	 Выбар	 на	 карысць	 таго	 ці	 іншага	 або	 некалькіх	 ін	фар	ма-
цый	ных	 каналаў	 ажыц	цяўляецца	 на	 аснове	 сфарміраванай	 сістэмы	
прэ	ферэнцый,	якія	традыцыйна	выкарыстоўваюцца	прадстаўнікамі	кан-	
крэтных	культур.

Такім	чынам,	час	з’яўляецца	га	лоўным	арганізатарам	чалавечай	дзей-
насці.	Розныя	падыходы	да	тлумачэння	і	ўспрымання	часу	могуць	пры-
весці	да	непаразумення,	канфліктаў,	праблем	у	зносінах.	Для	эфек	тыўнага	
су	пра	цоў	ніцтва	неабходна	навучыцца	разумець,	як	ацэньвае	час	ваш	пар-
тнёр	па	камунікацыі,	звяртаць	увагу	на	тэмп	жыцця	і	рытм	дзейнасці,	



прынятыя	ў	той	ці	іншай	культуры.	Паказчыкам	таго,	як	адносяцца	да	
часу	ў	розных	культурах,	з’яўляецца	стаўленне	людзей	да	пунктуальнасці	
і	да	планавання	спраў.

Пытанні і заданні

1.		Чаму	хранеміка	вылучаецца	як	асобная	сістэма	невербальнай	камунікацыі?
2.		Якія	мадэлі	выкарыстання	часу	вы	ведаеце?	Ахарактарызуйце	іх.
3.		Якім	чынам	адбываецца	часавая	арганізацыя	зносін	у	міжкультурным	кан-

тэксце?	Якія	фактары	неабходна	пры	гэтым	улічваць?
4.		Чым	абумоўлены	падзел	нацыянальных	 і	рэгіянальных	культур	павод-

ле	іх	адносін	да	часу?	Прывядзіце	канкрэтныя	прыклады	з	журналісцкіх	матэ-	
рыялаў.
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ГЛ А ВА 9 АЛЬФАКЦЫЯ

З начнасць	 пахаў	 у	 жыцці	 чалавека	 настолькі	 вялікая,	 што	 гэта	
прывяло	да	ўзнікнення	асобнай	сістэмы	ў	невербальнай	ка	му-

нікацыі	–	альфакцыі,	навукі	пра	мову	пахаў,	сэнсы,	што	перадаюцца	пры	
дапамозе	пахаў,	і	 іх	ролю	ў	камунікацыі.	Альфактарная	сістэма	невер-
бальнай	камунікацыі	заснавана	на	нюху	чалавека	і	адлюстроўвае	штуч-
ныя	і	натуральныя,	прыемныя	і	непрыемныя	пахі	навакольнага	асярод-
дзя.	Нюх	вылучаецца	сярод	іншых	чалавечых	адчуванняў.	Так,	зрок,	слых	
і	нюх	–	адчуванні,	якія	адлюстроўваюць	якасці	аб’ектаў,	што	знаходзяц-
ца	на	пэўнай	адлегласці	ад	органаў	пачуццяў,	але	нюх	найбольш	ін	ды-
відуальны,	таму	што	ў	большасці	выпадкаў	успрыманне	паху	магчыма	
толькі	на	невялікай	адлегласці	ад	яго	крыніцы.	Слых	 і	зрок,	у	адроз-
ненне	ад	нюху,	абслугоўваюцца	асобымі	сігнальнымі	сістэмамі	–	мовай	
і	музыкай,	тэкстам	і	вобразамі,	якія	складваюцца	ў	інстытуцыянальныя	
канструкцыі	(літаратура,	мастацтва	і	інш.).	Пахі,	у	сваю	чаргу,	не	з’яў-
ляюцца	ўстойлівымі,	пра	што	сведчыць	і	адсутнасць	у	мове	агульнапры-
нятай	сістэмы	спецыяльных	слоў	–	«мовы	пахаў»,	якую	неаднаразова	
спрабавалі	стварыць	для	іх	абазначэння.

Здольнасць	адчуваць	пахі	ўзбагачае	ўяўленні	пра	свет,	напаўняючы	
іх	новым	зместам.	Сэнсы	пахаў	не	«ўносяцца»,	не	насаджаюцца	звон-
ку	як	знешні,	прымусовы	пачатак	–	яны	«самаўзнікаюць»	у	свядомасці	
суб’ектаў	культуры	[Костяев,	2012].	Часам	адчуванні	паху	прывязаны	да	
пэўнай	крыніцы:	«пах	яблыкаў»,	«водар	руж»,	«пах	ладану».

Пах у жыцці чалавека. Пахі	ўваходзяць	у	знакавую	сістэму	цялеснасці	
разам	з	жэстамі,	паставай,	пластыкай	цела,	яго	прасторавай	арыентацы-
яй.	Кантралюючы	ўласны	пах,	чалавек	прытрымліваецца	неабвешча-
ных	нормаў	паводзін,	пры	нятых	у	той	ці	іншай	культуры.	Напоўненасць	
водарамі	 сітуацый	 і	 ме	сцаў	 утрымлівае	 ў	 сабе	 важныя	 эвалюцыйныя	
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функцыі	–	прыстасаванне	і	арыентацыю.	Любы	працэс,	у	тым	ліку	і	ад-
чуванне	паху,	мае	ў	сваёй	аснове	дакладны	механізм	і	алгарытм	дзеянняў.	
У	галаўным	мозгу	існуе	лім	бічная	сістэма,	якую	па-іншаму	называюць	
«жывёльным	мозгам».	Яе	асноўная	задача	–	забеспячэнне	інстынктыўных	
паводзін,	звязаных	з	задавальненнем	вітальных	запатрабаванняў	(здабы-
ванне	ежы,	сексуальныя	паводзіны,	нараджэнне	патомства,	самазаха-
ванне).	Лімбічная	сістэма	таксама	адказвае	за	эмацыянальнае	рэагаванне	
і	нюхальныя	адчуванні.	Уза	емадзеянне	інстынктыўных	паводзін	чалавека,	
яго	эмацыянальных	рэакцый	і	ўспрымальнасці	пахаў	абумоўлівае	функ-
цыянальнасць	лім	бічнай	сістэмы,	а	лакалізацыя	ўсіх	гэтых	працэсаў	у	ад-
ной	структуры	мозга	сведчыць	пра	іх	непарыўную	сувязь.

Нюх	–	адна	з	пяці	сэнсарных	сістэм,	дзякуючы	якой	чалавек	здольны	
адрозніваць	пахі.	Як	любая	пачуццёвая	сфера,	нюх	спараджае	мноства	па-
чуццёвых	малюнкаў	і	асацыяцый,	а	значыць,	і	шмат	эмоцый.	Успрыман-
не	пахаў	адбываецца	праз	нос.	Вядома,	што	гэты	орган	складаецца	з	на-
ступных	элементаў:

		• рэцэптары,	якія	займаюць	верхнюю	частку	насавых	хадоў;
		• нервовыя	валокны,	што	ідуць	у	галаўны	мозг;
		• нюхальная	цыбуліна	–	тая	частка	галаўнога	мозга,	у	якой	уласна	ад-

бываецца	аналіз	атрыманай	інфармацыі	і	фарміруецца	адказ	на	пытанне	
«чым	пахне?».

Пах	адыгрывае	важную	ролю	ў	жыцці	чалавека,	таму	спробы	даследа-
вання	гэтага	феномена	вядомы	са	старажытных	часоў.	Спачатку	яны	мелі	
прыродазнаўчы	характар,	паколькі	іх	мэтай	было	высветліць	будову	ню-
хальнай	сістэмы	(нюху)	і	апісаць	фізіялагічныя	механізмы	ўспрымання	
пахаў.	У	эпоху	Антычнасці	пах	вывучаўся	з	агульнафіласофскіх	і	агуль-
нанавуковых	пазіцый.	У	V	ст.	да	н.	э.	у	Старажытнай	Грэцыі	Алкмеон	
лічыў,	што	нос	служыць	для	ўцягвання	пахучых	рэчываў	у	мозг.	Ары-
стоцель	прыйшоў	да	высновы,	што	ўнутры	носа	размешчаны	нюхаль-
ныя	рэцэптары.	Атамісты	Дэмакрыт	і	Эпікур	меркавалі,	што	прыемныя	
пахі	выклікаюцца	гладкімі,	круглымі	часціцамі,	у	той	час	як	адчуванні	
рэзкіх	і	непрыемных	пахаў	узнікаюць	пры	ўздзеянні	няроўных,	крывых	
або	«кручкаватых»	атамаў,	якія	раняць	і	раздзіраюць	праходы	ў	стыму-
люемых	абласцях.	У	XVIII	ст.	–	эпоху	Асветніцтва	–	у	некаторых	кра-
інах	існавала	перакананне,	што	пахі	непасрэдна	звязаны	з	эмоцы	ямі	і	ду-
шэўным	станам	чалавека,	таму	водары	ў	гэты	час	шырока	прымя	ня	лі	для	
аздараўлення	паветра.	Толькі	ў	канцы	XIX	ст.	французскі	ўрач	і	анатам	
Фелікс	Вік-Д’Азір	абверг	меркаванні	аб	эфектыўнасці	араматычных	пароў	
або	рэчываў,	якія	ўжываліся	для	акурвання	памяшканняў.	Сёння	існуе	
даволі	выразная	і	дакладная	тэорыя	нюху,	важную	ролю	ў	распрацоўцы	
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якой	адыгралі	амерыканскія	вучоныя	Л.	Бак	 і	Р.	Аксел,	якія	ў	2004	г.	
атрымалі	Нобелеўскую	прэмію	за	даследаванне	нюхальных	рэцэптараў	
і	арга	ні	зацыі	сістэмы	органаў	нюху.

Сістэма	пахаў,	з’яўляючыся	безумоўным	невербальным	індыкатарам	
індывіда,	істотным	чынам	уплывае	на	фарміраванне	яго	вобраза,	такса-
ма	водары	здольны	перадаваць	эмацыянальны	стан,	настрой,	адценні	
пачуццяў	і	нюансы	паводзін	чалавека.	Парфумерныя	пахі	ў	розныя	эпохі	
выконвалі	магічную,	лячэбную,	гігіенічную	і	эстэтычную	функцыі.	У	той	
жа	час	яны	паказваюць	на	псіхічны	стан	асобы,	выступаюць	як	сродак	са-
цыяльнай	стратыфікацыі	і	гендарнай	дыферэнцыяцыі.	Найбольш	кант-
ралюемая	невербальная	актыўнасць	асобы	пры	дапамозе	нюхальнай	сіс-
тэмы	магчыма	толькі	ў	асяроддзі	штучных	пахаў,	таму	выкарыстанне	
пар	фумерыі	з’яўляецца	паказчыкам	культуры,	а	парфумерныя	пахі	па-
трабуюць	вывучэння	як	культурны	феномен.

У	дачыненні	да	сучаснай	культуры	ўяўляецца	цікавым	разгледзець	
пы	танне	аб	паху	як	сродку	фарміравання	іміджу.	Спосаб	прэзентацыі	ся-
бе	грамадству	з	дапамогай	пахаў	прынята	называць	альфактарнай сама
прэзентацыяй.	В.	А.	Лабунская	лічыць,	што	натуральныя	і	штучныя	па-
хі	з’яўляюцца	кампанентамі	знешняга	экспрэсіўнага	Я	асобы,	формай	
аб’ектывацыі	яе	ўнутранага	свету	і	адначасова	дзейсным	спосабам	ма-
скі	роў	кі	 [Лабунская,	 1986].	 Існуе	 нават	 пэўная	 міфалагізацыя	 па	хаў:	
пра	нека	торых	людзей,	да	якіх	адносіцца	і	Аляксандр	Вялікі,	гавораць,	
што	іх	пот	прыемна	пах	дзякуючы	нейкім	рэдкім	і	выключным	ула	сці	-	
васцям	іх	цела.

Інтэнсіўнасць	пахаў	з’яўляецца	паказчыкам	агульнага	ўзроўню	куль-
туры	чалавека.	Вядома,	што	жанчыны	больш	адчувальныя	да	пахаў,	чым	
мужчыны.	Напрыклад,	амерыканскія	даследчыкі	заўважылі,	што	жан-
чыны-паліцэйскія,	якія	сядзяць	у	засадзе,	нашмат	раней	адчуваюць	зло-
дзеяў-узломшчыкаў,	чым	паліцэйскія-мужчыны.	Таму	востры	нюх	можа	
быць	магчымым	тлумачэннем	жаночай	інтуіцыі.

Функцыі паху. У	выніку	даследавання	паху	як	культурнага	і	сацы-
яльнага	феноме	на	вызначаны	асноўныя	яго	функцыі:	камунікатыўная,	
сімвалічная,	рэ	прэзентатыўная,	атрактыўная,	эстэтычная,	лячэбная.

Камунікатыўная функцыя	абумоўлена	значнасцю	пахаў	для	наладж-
вання	зно	сін.	Маюцца	на	ўвазе	пахі	як	саміх	камунікантаў	 (пах	цела	
суразмоў	цы,	яго	кас	метыкі	і	парфумы),	так	і	таго	месца,	дзе	адбываец-
ца	камуніка	цыя.	Даказана,	што	прыемны	пах	можа	здымаць	прастора-
выя	і	іншыя	бар’еры	паміж	людзьмі.	Пры	адсутнасці	дрэннага	паху	людзі	
набліжаюц	ца	адзін	да	аднаго	і	больш	працяглы	час	знаходзяцца	побач	
у	адным	памяшканні.
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Сімвалічная функцыя	звязана	з	так	званым	феноменам	Пруста	–	уз-
нік	неннем	успамінаў	і	асацыяцый	праз	пах.	Іх	апісанне	можа	перадаваць	
найдрабнейшыя	ад	ценні	характару	і	настрою,	таму	часта	выка	ры	стоў	ва-
ец	ца	ў	маркетынгу	і	мастацкай	літаратуры.	Так,	феномен	Пруста	стаў	кры-
ні	цай	бясконцых	індывідуальных	варыяцый	у	многіх	аўтараў	(А.	дэ	Баль-	
зак,	Ш.	Бадлер,	О.	Уайльд,	М.	Багдановіч,	М.	Танк).

Сімвалічны	складнік	паху	шмат	у	чым	вызначаецца	яго	ацэначным	
успрыманнем.	Ацэнка	таго	ці	іншага	паху	залежыць	ад	многіх	фактараў:	
ад	успамінаў,	традыцыі,	кантэксту,	ад	кулінарных	пераваг,	гі	гіенічных	
установак,	папярэдніх	пахавых	уражанняў	і	інш.,	таму	аб’ектыўнай	ацэн-
кі	паху	няма	і	не	можа	быць.	Такім	чынам,	пахі	і	водары	ў	кантэксце	ка-
мунікацыі	–	гэта	эластычная	куль	турная	мадэль,	якая	ў	залежнасці	ад	
запатрабаванняў	пэўнага	моманту	кожны	раз	атрымлівае	новае	сім	ва-
лічнае	напаўненне.

Са	старажытных	часоў	спальванне	духмяных	раслін	і	пахучых	рэчываў	
выкарыстоўвалася	таксама	ў	магічных	і	рэлігійных	культах	як	сродак,	
што	выклікаў	складаныя	асацыятыўныя	вобразы,	абвастраў	пачуццё-
васць,	паляпшаў	мысленчы	працэс	і	нават	спараджаў	галюцынацыі.	Пахі	
надзяляліся	свяшчэнным	сэнсам.

Рэпрэзентатыўная функцыя.	Як	сведчыць	гісторыя	чалавецтва,	штуч-
ныя	пахі	з’яўляюцца	адным	з	самых	дзейсных	сродкаў	кіравання	ўра-
жаннем,	прэзентацыі	сацыяльнай	і	гендарнай	ідэнтычнасці	асобы.	Штуч	-	
ныя	пахі,	у	прыватнасці	духі,	з’яўляюцца	нібы	ўзмацняльнікам,	«афар	-	
мі	целем»,	«дэкаратарам»	натуральнага	паху	цела,	па-за	якім	пах	ду	хоў	
«мёртвы».	Духі	выкарыстоўваюць,	каб	падкрэсліць	сваю	інды	відуальнасць,	
надаць	значнасць	сваёй	асобе,	свайму	характару,	сваім	поспехам.	Да	таго	
ж,	купляючы	парфуму,	кожны	чалавек	ра	зам	з	пахам	набывае	гісторыю,	
з	якой	звязаны	выбраны	водар,	яго	«культурнае	поле»,	што	ўтрымлівае	
пэўныя	 каштоўнасныя	 ўстаноўкі.	 Гэтыя	 ўстаноўкі	 ўладальнік	 парфу-
мы	прымае	для	сябе	ў	той	момант,	ка	лі	пачынае	выкарыстоўваць	тыя	
ці	іншыя	духі,	праз	іх	адбываецца	яго	самаідэнты	фі	ка	цыя	ў	грамадстве.	
Іншымі	словамі,	духі	з’яўляюцца	своеасаблівым	дыс	плэ	ем	каштоўнасцей,	
абраных	і	прызнаных	іх	носьбітам.	Прыняцце	гэтага	каш	тоўнаснага	поля	
можа	быць	умоўным,	калі	водар	выбіраец	ца	мэ	та	накіравана	(напрыклад,	
для	стварэння	іміджу),	а	таксама	інтуі	тыў	ным	–	тым,	якое	адпавядае	са-
мой	сутнасці	чалавека	(маецца	на	ўвазе	любімы	водар,	які,	на	думку	яго	
ўладальніка,	дапамагае	выражаць	яго	ўнутранае	Я).

Атрактыўная функцыя.	Штучныя	пахі	з’яўляюцца	сродкам	спаку-
сы,	выступаюць	у	ролі	факта	ру,	які	вызначае	дынаміку	міжасобасных	
зносін,	а	таксама	ў	якасці	спе	цы	фічнага	сродку	сацыяльнай	і	гендарнай	
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дыферэнцыяцыі.	Мэта	ства	рэн	ня	парфумерыі	–	зрабіць	натуральны	пах	
больш	вытанчаным,	пад	крэсліць	пры	ваб	насць	карыстальніка	парфумы:	
водар	духоў	павінен	пры	цягнуць	увагу,	выклікаць	жа	данне	наблізіцца.

Эстэтычная функцыя.	За	кошт	эстэтызацыі	вядомасць	водару	рас-
паўсюджваецца	ў	сучасным	грамадстве	значна	шырэй,	чым	за	кошт	яго	
паху.	У	той	час	як	парфумерамі	ствараюцца	новыя	водары,	вакол	кожна-
га	з	іх	сёння	фарміруецца	цэлая	гісторыя:	яна	ўключае	ў	сябе	асноўныя	
характарыстыкі	паху,	якія,	як	лічыцца,	будуць	уласцівы	і	яго	носьбітам.	
Гэтыя	характарыстыкі	ўкладваюцца	ў	канцэпцыю	парфумы,	на	аснове	
чаго	пасля	ствараецца	рэклама.

Асаблівасці рэкламавання парфумернай прадукцыі

Складанасць рэкламавання парфумернай вады ў тым, што нель
га перадаць пах, за выключэннем выкарыстання дарагіх араматызава
ных старонак (семплінгаў), дзе прадстаўлены канкрэтны пах. Тым не 
менш можна перадаць настрой водару пры дапамозе наступных харак 
тарыстык:

1) колеравая гама. Пастэльныя колеры ружовых і бэжавых адцен
няў (мяккія і светлыя) у рэкламе сведчаць пра прыналежнасць духоў да 
кветкавых, фруктовых водараў. «Цяжкія» залатыя колеры аса цы іру
юцца з усходнімі пахамі, цёмныя адценні розных колераў, у першую 
чаргу карычневага, – з драўняным водарам, зялёныя – з па паратніка
вым, скураным водарамі;

2) форма і колер флакона. Чалавек робіць выбар на карысць таго ці 
іншага водару зыходзячы з афармлення флакона і, калі ён празрысты, 
колеру самой парфумы;

3) адзенне мадэляў (тых, хто рэкламуе). Гарсэты, пінжакі, плаш
чы ствараюць адчуванне цяжкага паху. Сукенкі рамантычнага сты лю 
з рознымі выразамі, аблягаючыя або свабодныя, дапамагаюць пера
даць свежасць і мяккасць водару. Адзенне з лёгкай тканіны асацыіру
ец ца з кветкавымі, фруктовымі водарамі, адзенне з сукна з выка ры  
стан нем грубых ліній малюе вобразы драўняных, папаратнікавых і ску 
раных пахаў.

Зыходзячы з вышэйсказанага, можна скласці агульную схему рэ
кламавання таго ці іншага водару:

  • для прэзентацыі драўняных, папаратнікавых водараў дарэчнымі 
будуць стро гія, дзелавыя касцюмы цёмных адценняў з цёплай тканіны, 
а таксама атласныя сукенкі і касцюмы, паколькі яны асацыіруюцца 
з элегантнасцю і матэрыяльнай забяспечанасцю;
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  • для прадстаўлення скураных водараў падыдуць тыя ж строгія дзе
лавыя касцюмы, дарагія аксесуары – як паказчык багацця, бо дадзены 
водар аса цы іру ецца з грашыма і статуснасцю;

  • характар кветкавых, цытрусавых, фруктовых водараў най лепш 
перадаваць праз касцюмы рамантычнага і творчага стылю, лёгкія тка
ніны, какетлівыя сукенкі – гэта больш «маладыя», «легкадумныя» па
хі. Сюды таксама можна ад несці атласныя сукенкі і касцюмы, але, у ад
рознен не ад рэк ламы драў няных, па  паратнікавых і скураных во дараў, 
у гэтым выпадку сукенкі могуць быць больш кароткімі і мець цёплую 
колеравую гаму;

  • усходнія водары асацыіруюцца з раскошай і мудрагелістасцю, та
му з імі гарманіруюць касцюмы залатых адценняў, аблягаючыя сукенкі, 
якія падкрэсліваюць фігуру, а таксама разнастайныя аксесуары. Не вар
та выкарыстоўваць дзелавы стыль адзення, а таксама адзенне з прамымі, 
вуглаватымі лініямі.

Ва	ўспрыманні	пахаў	важны	геданістычны	складнік,	які	непарыўна	
звязаны	з	працэсам	эстэтызацыі	водараў.	З.	Фрэйд,	зыходзячы	са	спецы-
яльных	даследаванняў,	прыйшоў	да	высновы,	што	прынцып	за	да	валь-
нення/асалоды/уцехі	 з’яўляецца	га	лоўным	натуральным	рэгуля	та	рам	
псіхічных	працэсаў	 і	душэўнага	ста	ну	асобы.	Аднак	у	працэсе	са	цы	я-
лізацыі	чалавек	быў	вымушаны	ўсё	больш	кантраляваць	сваё	імкнен	не	да	
задавальнення,	паколькі	ён	ста	навіўся	ўсё	больш	залежным	ад	аналагіч-
ных	імкненняў	іншых.	Такім	чынам,	паводле	Фрэйда,	працэс	развіцця	
культуры	–	гэта	працэс	паступовай	замены	прыроднага	ім	кнення	да	за-
давальнення	і	асалоды	задавальненнем,	абумоўленым	законамі	культуры.

Лячэбная функцыя.	Пахі	на	працягу	ўсёй	гісторыі	чалавецтва	былі	
цесна	звязаны	з	медыцынай.	Пахучыя	мазі	прымяняліся	ў	Шу	мерскім	
царстве,	Старажытным	Егіпце,	Індыі,	Кітаі,	Грэцыі,	Рыме.	Захаплен-
не	ароматэрапіяй	распаўсюдзілася	ў	Еўропе	ў	часы	крыжовых	паходаў,	
паколькі	рыцары	везлі	з	Усходу	пахучыя	курэнні	і	эфірнае	масла.	Са	зме-
намі	ўяўленняў	аб	гігіене	ў	Сярэднявеччы	лячэнне	водара	мі	страціла	па-
пулярнасць	–	судакрананне	вады	і	цела	лічылася	шкодным	для	здароўя.	
Аднак	у	гэты	час	водары	таксама	выконвалі	пэўныя	функцыі:	дапамагалі	
змагацца	з	непрыемнымі	пахамі	цела,	адпуджвалі	насякомых	(масла	ба-
зілі	ка,	напрыклад,	пазбаўляла	ад	мух,	камароў	і	тараканаў).

Новы	ўзлёт	ароматэрапіі	назіраецца	ў	канцы	XIX	–	пачатку	XX	ст.,	
калі	становяцца	папулярнымі	кальян	і	араматычныя	інгаляцыі.	Вайна	
ненадоўга	перапыніла	захапленне	водарамі,	аднак	ужо	ў	1960-я	гг.	арома-
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тэрапія	вярнулася	ў	Еўропу	і	Амерыку,	гэтаму	садзейнічала	культура	хіпі	
з	яе	ідэалогіяй	і	дэвізам	«Улада	кветак».	Сёння	ў	штодзённым	жыцці	людзі	
нярэдка	выкарыстоўваюць	пахі	ў	лячэбных	мэтах,	уплыў	пэўных	пахаў	
на	фізічны	і	псіхічны	стан	не	выклікае	сумненняў.

Сацыяльнае прызначэнне паху. У	наш	час	практычна	немагчыма	ўявіць	
са	бе	сферу	культуры,	у	якой	бы	не	выкарыстоўваліся	пахі.	Пах	мае	два-
істае	ўвасабленне.	З	аднаго	боку,	ён	належыць	свету	прыроднаму,	паколькі	
ўяўляе	сабой	сукупнасць	рэ	чываў,	якая	ўздзейнічае	на	нашу	сістэму	нюху.	
З	другога	боку,	у	большай	ступені	пах	для	чалавека	–	гэта	пэўныя	асацы-
яцыі,	перажы	ван	ні,	пачуцці,	значэнні,	іншымі	словамі,	гэта	культура.	
І	менаві	та	культура	вызначае	для	чалавека,	якія	пахі	будуць	больш	зна-
чымымі,	а	якія	не	стануць	адыгрываць	істотнай	ролі,	якія	будуць	лічыц-
ца	прыемны	мі,	а	якія	не.

У	сучаснай	культуры	адносіны	да	натуральных	пахаў	чалавека	ў	боль-
шасці	выпадкаў	негатыўныя,	парфумерная	прамысловасць	выпускае	са-
мыя	розныя	сродкі	барацьбы	з	непрыемнымі	натуральнымі	пахамі.	Шмат	
у	чым	гэта	абу	моўлена	развіццём	у	XIX–XX	стст.	гігіены,	што	прывяло	да	
змен	адносін	да	цела.	З	таго	часу,	як	у	дамах	пачалі	ўсталёўваць	ванныя	
пакоі,	прыём	ванны	ўвайшоў	у	звычку.	У	канцы	XIX	–	XX	ст.	з’яўляюцца	
тава	ры	«індустрыі	чысціні»:	зубныя	шчоткі,	зубная	паста,	вадкасці	для	
выда	лення	плям,	крэм	для	абутку	і	інш.,	гэта	азначае,	што	для	падтрымкі	
чысціні	і	ахайнасці	пачынаюць	вырабляць	спецыяльныя	сродкі.	Вялікае	
значэнне	ў	барацьбе	за	чысціню	адыграла	з’яўленне	ў	гарадскіх	дамах	
і	кватэрах	каналізацыі.	Гэта	не	толькі	садзейнічала	паляпшэнню	са	ні-
тарнага	стану	жылля,	але	і	дазволіла	пазбавіцца	ад	непрыемных	пахаў.	
З	развіццём	цывілізацыі	змя	няўся	лад	жыцця	людзей,	а	значыць,	змяняў-
ся	набор	пахаў,	што	суправаджалі	чалавека	на	жыццёвым	шляху,	транс-
фар	мавалася	іх	сэнсавае	напаўненне.

Пах узросту

Паводле вастрыні адчування пахаў і іх выпрацоўкі жыццё чала
века можна падзя ліць на чатыры перыяды: дзяцінства, юнацтва, ста
ласць, старасць. Кожны з іх мае свае асаблівасці. Дзяцінства – самы ад
чувальны да пахаў перыяд. Зрок у немаўляці развіты слаба, успрыманне 
гукаў скажонае, затое пах матчыных грудзей і малака дзіця дакладна 
ад рознівае ад іншых пахаў. Сувязь маці і нованароджанага трымаец
ца ў большай ступені менавіта на неўсвядомленым успрыманні пахаў.

Другім асаблівым этапам нашага жыцця з’яўляецца юнацтва. Гэта 
перыяд палавога фарміравання і ўступлення ў палавое жыццё, мэтай
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якога з’яўляецца працяг роду. Уваходжанне ў пубертат суправа джа
ецца актывізацыяй арганізма, яго інтэнсіўнай перабудовай. Непасрэдны 
ўдзел у гэтым працэсе прымаюць гармоны, якія сінтэзуюцца эн да крын
нымі залозамі і пастаянна паступаюць у кроў, у выніку чаго стымулю
ецца рост. Узбуджэнне эндакрыннай сістэмы абумоўлівае больш напру
жаную працу залоз унутранай і знешняй сакрэцыі. Адпаведна, адной 
з асаблівасцей падлеткавага перыяду з’яўляецца павышанае потавы
дзяленне ў зонах галавы (валасяное покрыва), падпахаў і пахвіны.

Перыяд сталасці характарызуецца адноснай стабільнасцю. Пах ста
лага чалавека – яго візітная картка. Ён індывідуальны і здольны вылу
чыць свайго ўладальніка сярод яго акружэння. Сталасць – гэта час, калі 
мужчына прывыкае чуць слова «тата», а жанчына – слова «мама». Кож
ныя тата і мама пахнуць непаўторна для свайго дзіцяці. Адчуваючы пах 
бацькоў з маленства, яно прывыкае да яго і здольна вылучаць рэчы, якія 
належаць маме, сярод іншых рэчаў толькі праз пах.

Калі эндакрынная сістэма пачынае працаваць паіншаму, то гэта 
ўплывае на сакраторныя працэсы, а значыць, і цела пачынае выстру
меньваць новы водар. Асаблівасцю старэючага арганізма з’яўляецца 
зніжэнне ўстойлівасці імуннай сістэмы, паслабленне функцыянальнай 
здоль насці ўнутраных органаў, памяншэнне трываласці касцей. Усё гэ
та прыводзіць да таго, што пажылы чалавек становіцца схільным да 
за хвор ванняў. Кожная хвароба «мае свой пах». Іншымі словамі, пры 
тым ці іншым захворванні цела чалавека пачынае пахнуць адпа вед ным 
чынам – так яно паведамляе пра свой стан. Медыцынскія работнікі з вя
лікім досведам працы ў рэанімацыі сцвярджаюць, што хаця б аднойчы 
адчувалі пах смерці [Антоненко, 2011].

Даследчыкі,	 якія	 вывучаюць	 паводзіны	 жывёл,	 выявілі,	 што	 яны	
выка	ры	стоўваюць	нюх	для	камунікацыі	з	прадстаўнікамі	свайго	віду.	Так-
сама	быў	вызна	чаны	механізм	вылучэння	некаторымі	залозамі	арга	ніз-
ма	асо	бых	сакрэтаў,	якія	служаць	для	«маркіроўкі»	жывёламі	меж	сваёй	
тэ	ры	торыі	ці	прыцягнення	ўвагі	партнёра	для	спарвання.	Гэтыя	сакрэ-
ты	атры	малі	назву	сацыяльных	гармонаў	ці	ферамонаў.	Чалавек	і	ін	шыя	
прыма	ты	ідэнтыфікуюць	пахі	значна	горш,	чым	большасць	відаў	жы-
вёл.	Тым	не	менш	наш	нюхальны	апарат	дастаткова	адчувальны	і	мы	ма-
ем	здольнасць	ад	роз	ніваць	пахі	адзін	аднаго.	Кожны	з	нас	валодае	сва	ім	
індывідуальным	па	хам,	які	дазваляе	іншым	людзям	бессвядома	вылучыць	
чалавека	сярод	акружэння.	Адны	пахі	нас	прыцягваюць,	другія	ад	штур-
хоўваюць,	таму	пры	на	ла	дж	ван	ні	зносін	важна,	каб	партнёры	станоўча	
ўспрымалі	пахі	адзін	ад	наго.
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Вядомы	даследчык	пахаў	у	сучаснай	псіхалогіі	амерыканскі	псіхіятр	
А.	Хірш	устанавіў,	што	пэўныя	пахі	выклікаюць	канкрэтныя	дзеянні,	
уплываюць	на	паводзіны	чалавека.	Вучоны	распыляў	спецыяльна	рас-
працаваную	эсэнцыю	ў	рознічных	аддзелах	магазінаў	і	выявіў,	што	ў	гэ	тых	
аддзелах	 значна	 павышаецца	 хуткасць	 продажу	 тавараў	 у	 па	раў	нан	ні	
з	«неабпыленымі»	секцыямі.	Пазней	ён	набраў	тры	тысячы	доб	ра	ах	вот-
нікаў	са	збыткоўнай	вагой	і	паставіў	ім	задачу	за	паўгады	пахудзець	на	
10	і	больш	кілаграмаў.	Мэта	была	дасягнута	наступным	чынам.	Як	толь	кі	
чалавек	ад	чуваў	голад,	ён	павінен	быў	панюхаць	спецыяльны	араматыза-
тар.	Чым	часцей	чалавек	яго	нюхаў,	тым	больш	вагі	ён	страчваў.

З	дапамогай	водараў	вучоны	навучыўся	павышаць	і	паніжаць	крывя-
ны	ціск,	замаруджваць	і	паскараць	сэрцабіццё,	узбуджаць	і	супакойваць	
чалавека.	Аказалася,	што	пэўныя	пахі	здымаюць	дэпрэсію	ў	хворых,	па-
ляпшаюць	іх	настрой.	Так,	эксперыменты	паказалі,	што	водары	лаван-
ды,	ра	монка	і	сандалавага	дрэва	паслабляюць	актыўнасць	галаўнога	моз-
га	хутчэй,	чым	любы	дэпрэсант.	А	язмін,	ружа,	мята	і	гваздзік	узбуджа	юць	
клеткі	шэрага	рэчыва	мацней,	чым	кава.

А.	Хірш	таксама	выявіў,	што	пахі	ўплываюць	на	прадуктыўнасць	пра-
цы	(творчыя	працэсы,	да	пры	кла	ду,	добра	стымулюе	пах	японскай	вішні).	
Гэты	факт	даволі	шырока	вы	ка	ры	стоўваецца	японскімі	фірмамі:	у	пэўны	
час	па	сістэме	кан	ды	цы	яні	равання	ў	службовыя	памяшканні	падаюцца	
дакладна	вывераныя	кам	бінацыі	пахавых	рэчываў,	што	дазваляе	павы-
шаць	вытворчасць	працы	персаналу	на	50	%	і	зніжаць	колькасць	памы-
лак	прыкладна	на	20	%.

Перад	дзелавымі	сустрэчамі	і	перамовамі	таксама	часам	прымяня-
юць	арама	тызатары	–	памяшканне	напаўняюць	пахамі,	якія	выклікаюць	
у	парт	нёраў	па	камунікацыі	пачуццё	расслаблення,	лагоднасці	і	даб	ра-
душна	сці.	Так,	вядома,	што	пах	пэўных	гатункаў	ружы	павышае	зга	вор-
лі	васць	і	па	да	т	лівасць,	пах	грушы	ўзбуджае	апетыт,	а	пах	лімона	вы	клі-
кае	агрэсіўнасць.

Знікненне	паху	азначае	знікненне	аб’екта,	які	не	проста	валодаў	ім,	
але	які	праз	яго	выражаў	сваю	сутнасць.	І.	Бунін	наступным	чынам	мета-
фарычна	азначыў	заняпад	культуры	дваранскай	сядзібы:	«Запах	антонов-
ских	яблок	исчезает	из	помещичьих	усадеб».

Маркетынгавыя прыёмы выкарыстання пахаў

Дакладна ўстаноўлена, што некаторыя водары маюць здольнасць 
выклікаць пэўныя эмоцыі, непадуладныя нашай свядомасці. Гэта тлу
мачыцца цеснай сувяззю ў чалавечым мозгу ад дзелаў, якія забяспеч
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ваюць успрыманне пахаў, з зонамі, адказнымі за ўзнікненне эмоцый.
Аднак выхаваны ў еўрапейскай рацыянальнай традыцыі чалавек вельмі 
часта не ўсведамляе ролю пахаў у паводзінах людзей. З прычыны та
кой «дзіцячай наіўнасці» часам мы наогул не заўважаем цэлага шэрагу 
маніпулятыўных прыёмаў, звязаных з выкарыстаннем пахаў.

На Захадзе дызайнеры ў літаральным сэнсе праектуюць пахі рэ
старанаў, атэляў, аэрапортаў, гандлёвых кварталаў, з дапамогай якіх 
плануецца ўплываць на паводзіны наведвальнікаў.

Сёння развіты магутныя галіны прамысловасці – парфумерыі і кас
метыкі, тытунёвых вырабаў і напояў, дзе пах адыгрывае ключавую ро
лю – ён адказвае за фарміраванне так званага імпульсу набыцця. На ву
коўца мі распрацоўваюцца аптымальныя пахі для крам, якія прада юць 
роз ніч ныя тавары. Для прадуктовых магазінаў найбольшы эфект дае 
свежы пах, напрыклад, агурка або кавуна. У крамах адзення павялічыць 
продаж дапамагаюць водары ванілі, лаванды, базіліка, мяты і лімона; 
у кра мах са скуранымі таварамі – пах скуры, асабліва калі ў асарты
менце прад стаў ле ны тавары з яе штучных аналагаў. Існуюць нават 
асаблівыя ду хі, якія прапануюцца прадаўцам для распырсквання ў са
лонах аўтамабіляў: так ствараецца атмасфера, якая ўзмацняе давер 
пакупніка. Дзякуючы араматызацыі паветра можна павялічыць аб’ём 
продажаў на 10–15 %.

Ускосна	пахі	выкарыстоўваюцца	таксама	ў	палітыцы	і	журналістыцы,	
таму	што	не	толькі	самі	водары,	але	і	іх	апісанне	вельмі	моцна	дзейніча-
юць	на	ўяўленне.	Так,	напрыклад,	пасля	вызвалення	за	ложнікаў	«Норд-
Оста»	ў	інтэрв’ю	аднаго	з	байцоў	спецпадраздзялення	прагучала:	«Калі	
мы	ўварваліся	ў	залу,	мы	адчулі	пах	чалавечай	бяды».	Звычайна	пад	уз-
дзеяннем	слоў	чалавек	нібы	адчувае	той	ці	іншы	пах.	Таму	мова	палітыкаў	
і	журналістаў	напоўнена	адпаведнымі	метафарамі:	«запахло	жареным»,	
«запах	измены»	і	інш.	Адна	з	найбольш	моцных	метафар	–	«запах	кро-
ви».	«Запускаючы»	яе	ў	масавую	свядомасць,	можна	выклікаць	і	адпавед-
ны	настрой	у	грамадстве.

Пах як феномен культуры. Еўрапейца	можа	ўсхваляваць	водар	цар-
коўнага	ладану,	стварыць	у	яго	асаблівы	духоўны	настрой.	Але	гэты	пах	
нічога	не	значыць	для	індыйскага	будыста,	над	якім	пануюць	незразу-
мелыя	і	дзіўныя	для	нас	водары	азіяцкіх	курэнняў.

На	думку	К.	Леві-Строса,	пахі	належаць	прыроднаму	і	сацыяльна-
му	свету	адначасова,	таму	знакі,	звязаныя	з	па	хамі,	ады	грываюць	пэў-
ную	ролю	ў	структураванні	светаўспрымання.	Пах	як	культурны	феномен	
уяўляе	сабой	ідэальную	форму,	на	паў	ненне	якой	залежыць	ад	культурнай	
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пры	на	леж	насці	асобы,	яе	ін	ды	відуальнага	вопыту,	сітуацыі.	Адпаведна	
і	ацэн	ка	таго	ці	іншага	паху	пераважна	звязана	не	з	яго	аб’ектыўнымі	ўлас-
ці	васцямі,	а	з	культурнымі	ўстаноўкамі.

Такім	 чынам,	 кож	ная	 куль	тура	 мае	 свае	 спе	цыфічныя	 пахі,	 якія	
з’яў	ляюцца	да	мі	нант	нымі	для	яе	нось	бітаў.	Ін	шы	мі	словамі,	пахі	–	гэта	
апа	зна	валь	ныя	 знакі	 культуры,	 што	 фар	мі	ру	юцца	 ў	 цеснай	 сувязі	 як	
з	 геа	графічнымі	 і	 пры	роднымі	 ўмовамі	 яе	 іс	на	вання	 і	 развіцця,	 так	
і	з	тра	дыцыямі,	звычаямі	і	абрадамі.	У	кар	ці	не	све	ту	кожнай	культуры	
абазначаны	пахі прыроды	(расліны,	жывёлы,	моры,	ля	сы,	горы,	стэпы,	
азёры,	рэкі,	пустыні	і	інш.),	пахі чалавека	(нату	ральныя	і	прыўнесеныя	–	
водары	парфумерыі,	рытуальныя	і	 інш.),	пахі кухні (прыправы,	напоі,	
стравы).

Ва	ўмовах	глабалізацыі	адбываецца	знікненне	ці	пераход	на	перыфе-
рыю	самабытных	і	непаўторных	пахаў	асобных	культур.	Паўсюдная	пе-
рамога	і	перавага	ўніверсальнай	пар	фумы	–	вядомых	ва	ўсім	свеце	во-
дараў	–	паступова	прыводзіць	да	таго,	што	па	хі	нацыянальных	культур	
страчваюць	сваю	яркасць,	вобразнасць	і	выразнасць.

Пах культуры

Паводле суб’ектыўных адчуванняў многіх людзей кожная культура 
захоўвае своеасаблівыя пахі і водары. Мангольская культура пахне ма
лаком, коньмі, юртай, нямецкая асацыіруецца з сінтэтычнымі чысцячымі 
сродкамі, кіслай капустай і сасіскамі. В’етнамскай культуры ўласцівы 
пах спецыфічнага расліннага шампуню. Паўднёвая Карэя пахне морам, 
ГвінеяБісау – свежасцю і зелянінай.

У Беларусі кожная пара года пахне пасвойму: зіма – марозам, 
снежнай чысцінёй, адлігай і віль гаццю; вясна – смалой маладых пупы
шак, першымі прамянямі сонца і першым лісцем; май пахне цюльпанамі, 
бэзам, кветкамі каштанаў і сонцам; лета ў горадзе пахне асфальтам, 
пылам, а ў вёсцы – скошанай травой, жывёлай, якая пасвіцца ў полі, 
ліпавым цветам; восень пахне садавіной і гароднінай.

Вядома,	што	пахі,	звыклыя	ў	адной	культуры,	могуць	здавацца	не-
прымальнымі	ў	іншай.	Напрыклад,	у	Японіі	і	ў	Паўднёвай	Карэі	звычай-
най	тэмай	пры	абмеркаванні	прадстаўнікоў	заходніх	культур	з’яўляецца	
празмернае	ўжыванне	тымі	парфумы	ў	побыце.	Ва	ўсходніх	краінах	існуе	
меркаванне,	што	замежнікі	недастаткова	ахайныя:	быццам	бы	іх	цела	мае	
занадта	моцныя	натуральныя	пахі,	таму	яны	«затушоўваюць»	іх	парфумай.	
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Жыхароў	Захаду,	у	сваю	чаргу,	даволі	часта	адштурхоўваюць	пахі	нацы-
янальных	страў	усходніх	народаў,	якія	разам	з	разнастайнымі	спецыямі,	
вострымі	соусамі	ў	вялікай	колькасці	ўжываюць	марскую	жыў	насць,	сы-
рую	цыбулю,	часнок	і	інш.

Сэнсавае напаўненне пахаў

У людзей розных культур адзін і той жа пах можа выклікаць роз
ныя асацыяцыі. Паказальным з’яўляецца наступны выпадак. У другой 
палове 1980х гг. на савецкі рынак сталі актыўна пранікаць заходнія 
вытворцы чысцячых і мыйных сродкаў: SCJohnson, Procter&Gamble 
і інш. Але нечакана ў мэтраў сусветнай хімічнай індустрыі здарыўся 
правал – нават пры безумоўнай любові да ўсяго замежнага савецкія 
людзі вельмі дрэнна куплялі заходнія адбельваючыя вадкасці і праль
ныя парашкі. Гэта было вельмі дзіўна, паколькі вырабы транснацы 
янальных карпарацый па якасці нашмат пераўзыходзілі прадукцыю 
«сацы я лі стыч най народнай гаспадаркі». Каб высветліць прычыну, кампа
ніі выдат ка ва лі на маркетынгавыя даследаванні каласальныя сродкі. Вы
вучала ся псі халогія савецкіх пакупнікоў, праводзіліся кроскультурныя 
да сле да ван ні пе раваг у выбары заходніх і савецкіх хатніх гаспадынь, 
арганізоўваліся дзясяткі сацапытанняў, запаўняліся тысячы анкет... Усё 
было дарэмна.

Адказ быў знойдзены зусім выпадкова і аказаўся поўнай нечаканас
цю для замежных вытворцаў. У заморскіх сродках для мыцця вокнаў 
і чысткі ўнітазаў нашым хатнім гаспадыням не хапала... вострага паху 
хлоркі, з якім звыкла атаясамлівалася прадукцыя савецкіх хімзаводаў. 
Таму замежныя вадкасці з прыемным пахам хвоі, яблыка або лімона не 
выклікалі ніякага даверу – яны ўспрымаліся як «несапраўдныя». Пах 
жа хлору ў савецкіх пакупнікоў устойліва асацыіраваўся з «надзейнас
цю», чысцінёй.

Спецыяльна для СССР заходнімі кампаніямі былі тэрмінова рас
працаваны дабаўкі, якія надавалі іх прадукцыі звыклы для савецкіх лю
дзей «водар». На працягу года аб’ём продажаў вырас у 5–7 разоў. Ры
нак быў заваяваны (Ароматный бум. URL: www.advertology.ru /article 
49686.html).

У	міжкультурнай	камунікацыі	пахі	адыгрываюць	вялікую	ролю:	яны	
могуць	быць	як	перашкодай,	так	і	спрыяльным	фактарам	у	зносінах.	Калі	
чалавек	трапляе	ў	іншакультурнае	асяроддзе	або	мае	зносіны	з	прад	стаў-



нікамі	не	сваёй	культуры,	ён	не	проста	звяртае	ўвагу	на	«чужыя»	пахі,	які-
мі	прасякнута	іншая	культура,	а	ўсведамляе	іх	і	ацэньвае,	параўноўваючы	
з	роднымі,	звыклымі	пахамі,	паколькі	пахі	–	паўнавартасная	частка	се-
міятычнага	поля	чужой	культуры.

Пытанні і заданні

1.		Што	вывучае	альфакцыя?	Акрэсліце	яе	ролю	ў	культуры	і	зносінах.
2.		Апішыце	складнікі	альфактарнай	сістэмы	камунікацыі.	Як	яны	ўплываюць	

на	камунікацыю,	як	адлюстроўваюцца	ў	СМІ?	Прывядзіце	прыклады.
3.		Пералічыце	асноўныя	функцыі	пахаў	і	ахарактарызуйце	іх	значэнне	ў	роз-

ных	сітуацыях.
4.		Чаму	пах	з’яўляецца	феноменам	культуры?	Абгрунтуйце	свой	адказ,	пра-

ілюструйце	яго	на	прыкладах.
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ГЛ А ВА 10 ГАСТЫКА

Т эрмін	гастыка	(варыянт	–	густыка)	атрымаў	распаўсюджанне	
ў	пачатку	ХХІ	ст.	дзякуючы	даследаванням	па	невербальнай	се-

міётыцы	Р.	Я.	Крэйдліна.	Гэта	раздзел	невербальнай	камунікацыі,	які	вы-
вучае	культурную	ролю	смакавых	адчуванняў,	рытуалаў,	традыцый,	звяза-
ных	з	ежай,	яе	спажываннем,	кухняй	як	адлюстраваннем	нацыянальнага	
менталітэту,	іншымі	словамі	–	навука	пра	знакавыя	і	камунікатыўныя	
функцыі	харчавання.

Філасофія	ежы,	на	думку	расійскага	культуролага	Г.	Гачава,	заключа-
ецца	ў	тым,	што	ежа	–	гэта	пасрэднік	паміж	нашым	унутраным	жыццём	
і	знешнім	светам,	паміж	вялікім	макракосмасам	вакол	чалавека	і	яго	мік-
ракосмасам.	Адно	з	ключавых	размежаванняў	у	філасофіі	ежы	–	яе	падзел	
на	натуральную і прыгатаваную.	Першы	тып	ежы	спажываецца	чалавекам	
без	папярэдняй	апрацоўкі	(гародніна,	садавіна,	арэхі,	ягады).	Другі	тып	–	
прыгатаванае	харчаванне	(апрацаванае	агнём	і	вадой).

Існуе	шмат	меркаванняў	пра	тое,	што	патрэбна	есці,	а	што	спажы-
ваць	не	варта.	На	гэты	конт	ствараюцца	разнастайныя	павер’і,	звычаі,	
прымхі.	Напрыклад,	каб	быць	моцным,	хуткім	і	смелым,	неабходна	ес	ці	
мяса	аленя,	птушак,	рыбу,	а	калі	ясі	свінню,	чарапаху,	то	станеш	ма-
рудлівым,	нязграбным	і	неразумным.	Туркі	кармілі	дзіця,	якое	доўга	не	
пачынала	гаварыць,	языкамі	птушак.	У	кожнай	мове	гастранамічныя	тэр-
мі	ны	складаюць	значны	слоўнікавы	пласт.	Апісанне	рэцэптаў	і	самога	
працэсу	падрыхтоўкі	страў,	упамінанне	ў	мі	фах	і	казках	чароўнай	ежы	
(малочныя	рэ	кі	з	кісельнымі	берагамі,	зерне	граната,	піражкі	і	гаршчо-
чак	масла,	суп	з	сякеры,	абрус-самабранка	і	інш.)	–	увесь	гэты	лек	сікон	
дазваляе	ўявіць	сацыяльна-культурную	своеасаблівасць	народа	ў	цэлым	
і	яго	прадстаўнікоў	у	прыватнасці.
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Культура ежы.	Культура	ежы	з’яўляецца	неад’емным	складнікам	агуль-
най	культуры	чалавека.	Тое,	чым	і	ў	якіх	умовах	ён	харчуецца,	істотна	
ўплывае	на	якасць	жыцця.	У	цэлым	семіятычнае	значэнне	ежы	звязана	
з	наступнымі	апазіцыямі:

1)	прыроднае	 (сырое)	/	культурнае	 (варанае).	Чым	больш	суровы	
і	ха	лодны	клімат,	тым	менш	апрацоўваюцца	прадукты.	Напрыклад,	на	
поўначы	Сібіры	рыбу	ядуць	ці	без	апрацоўкі	(тугун),	ці	прамыўшы	ў	рас-
творы	солі.	Тут	распаўсюджана	страганіна	–	замарожаная	рыба,	нарэзаная	
стружкай.	Сыраедзенне	традыцыйнае	менавіта	на	поўначы	з	пры	чыны	
амаль	абсалютна	стэрыльнага	асяроддзя,	адсутнасці	многіх	бія	лагічных	
працэсаў,	такіх	як	гніенне,	наяўнасці	лекавых	эфіраалейных	раслін	у	бай-
кальскай	тайзе	і	інш.;

2)	сваё	(капуста,	блінцы,	квас)	/	чужое	(сушы,	піца,	кола).	Вылу-
чаюцца	ацэначныя	адносіны	да	чужога	харчавання,	што	праяўляец	ца,	
напрыклад,	у	адмоўным	стаўленні	французаў	да	англійскай	кухні	і	на-	
адварот;

3)	жывёльнае/расліннае.	Вегетарыянства	супрацьпастаўляецца	спа-
жыванню	мясапрадуктаў	(ідэя	чыстага/нячыстага);

4)	мужчынскае/жаночае.	У	адпаведнасці	з	нямецкай	традыцыйнай	
мадэллю	харчавання	сырая	ежа	павінна	складаць	аснову	мужчынскага	
рацыёну,	вараныя	стравы	–	жаночага.	У	старажытнасці	жанчыне	забара-
нялася	есці	сырое	мяса	ахвяраванага	аленя.	У	беларускай	культуры	сма-
жаная	ежа	–	мужчынская,	вараная,	параная	(капуста,	буракі,	бульба)	ці,	
напрыклад,	абястлушчаны	тварог	–	жаночая;

5)	дарослае/дзіцячае.	Да	дзіцячага	харчавання	адносяцца	кашы,	пюрэ	
з	гародніны,	стравы	ў	выглядзе	зайчыкаў,	цукровых	пеўнікаў	на	палачцы,	
печыва	ў	выглядзе	розных	фігур,	кіндар-сюрпрызы;

6)	 прафанічнае/сакральнае.	 Звычайная	 ежа	 супрацьпастаўляецца	
пра	с	форы,	аплатцы,	велікодным	яйкам,	хлебу-караваю,	вясельнаму	тор-
ту	і	 інш.	Існуюць	забароны,	звязаныя	з	рытуаламі:	нельга	есці	пэўныя	
прадукты	ў	пэўны	час	(перадкалядны,	перадвелікодны	пост).	Харчаван-
не	можа	набываць	семіятычную	значнасць	і	выступаць	сімвалам	пэўнай	
падзеі	(«абмыванне»,	памінкі,	дзелавы	абед,	рамантычная	вячэра,	пры-
ём,	фуршэт	і	інш.);

7)	штодзённае/святочнае.	Вустрыцы,	труфелі,	лангусты,	васьміногі	
супрацьпастаўляюцца	простай	штодзённай	ежы	–	капусце,	буракам,	кат-
летам,	селядцу,	смажаніне;

8)	карыснае/шкоднае:	брокалі,	ёгурт,	тварог,	кашы,	кіслае/салодкае	
малако	супраць	чыпсаў,	гамбургераў,	чызбургераў,	колы,	спрайта;

9)	гарадское/вясковае;
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10)	гарачае/халоднае;
11)	вострае/нявострае;
12)	універсальнае/нацыянальнае	(нацыянальная	кухня	па-ранейшаму	

застаецца	візітнай	карткай	кожнай	краіны)	[Вигель,	2015].
Паводле	тэорыі	канадскага	філосафа	М.	Маклюэна,	свет	ператвара-

ецца	ў	«глабальную	вёску»,	дзе	сучасныя	людзі,	дзяку	ючы	найноўшым	
дасяг	ненням	 тэхнічнага	 прагрэсу,	 настолькі	 цесна	 ка	мунікуюць,	 што	
ўзні	кае	спецыфічнае	сацыякультурнае	асяроддзе,	якое	фарміруе	новыя	
нормы,	традыцыі	і	культы.	Так,	працэсы	глабалізацыі	змяшчаюць	ак-
цэнт	з	традыцыйнай	культуры	на	культ	ежы,	які	замяняе	для	большасці	
сучасных	людзей	жы	вапіс,	літаратуру,	мастацтва	і	 інш.	Псіхалагічныя	
асаб	лівасці	культу	ежы	выражаюцца	ў	празмернай	залежнасці	ад	пра-
вільнага	 харчавання	 або	 фастфуду,	 што	 змяняе	 мысленне	 і	 замяшчае	
традыцыйныя	каштоўнасці.	Вылучаюцца	нават	сацыякультурныя	сты-
мулятары	культу	ежы:	яе	экзатычнае	паходжанне,	элітарнасць,	звязаны	
з	яе	спажываннем	стыль	жыцця,	які	асацыіруецца	са	шчасцем,	поспе-
хам,	росквітам	і	з	«незвычайным	задавальненнем».	Паступова	адбыва-
ецца	дэканструкцыя	агульназначымай	аксіёмы:	«есці,	каб	жыць,	а	не	
жыць,	каб	есці»,	што	спа	раджае	новы	тып	каштоўнаснай	арыентацыі	
ў	глабалізаваным	су	светным	культурным	асяроддзі.

Традыцыі гастыкі як адлюстраванне нацыянальнай ідэнтычнасці. Ежа	
адыгрывае	значную	ролю	ў	працэсе	гістарычнага	развіцця	грамадства	
і	вы	вучаецца	ў	рамках	этнаграфіі,	антрапалогіі,	міжкультурных	і	між	асо-
басных	зносін,	яна	адносіцца	да	важнага	раздзела	матэрыяльнай	культуры	
чалавецтва.	Гэтая	сфера	патрабуе	не	менш	увагі,	чым	літаратура,	рэлігія	
і	нават	мараль.	Ежа	выступае	каштоўнай	крыніцай	інфармацыі	пра	народ,	
які	пражывае	ў	пэўным	рэгіёне,	паколькі:

1)	адлюстроўвае	яго	норавы;
2)	з’яўляецца	паказчыкам	цывілізаванасці,	ары	гі	наль	насці	і	асаб	лі-

васцей	нацыянальнага	мыслення,	узроўню	пры	ста	са	ванасці	да	прырод-
ных	умоў;

3)	нацыянальная	кухня	рэгіёна	–	адзін	з	крытэрыяў	вызначэння	псі-
хічнага	складу	нацыі,	які	адлюстроўваецца	ў	пануючых	кулінарных	густах	
і	харчовых	перавагах.

Асаблівасці	харчавання	народа	выяўляюць	спецыфіку	культуры	на-
цыі	на	чатырох	узроўнях:

1)	матэрыяльным	(прадукты,	кухонныя	прылады,	спосабы	прыгата-
вання	ежы);

2)	духоўным	(харчовыя	забароны,	пасты,	веравызнанне);
3)	паводзінавым	(паводзіны	за	сталом,	абрады,	звычкі	–	сыр	як	закуска	

ў	беларусаў	і	як	дэсерт	у	англічан	і	французаў;	«дзякуй» пасля	прыняцця	
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ежы;	іспанцы,	французы	хваляць	кожную	страву).	Калі	па	еўрапейскіх	
правілах	этыкету	за	сталом	прынята	спажываць	суп	без	лішніх	гукаў	(сёр-
бання),	то	ў	Кітаі,	каб	паказаць	павагу	да	гас	падыні	і	прадэманстраваць	
ёй	пахвалу,	вадкую	ежу	неабходна	вельмі	гучна	ўцягваць	у	рот;

4)	 арганізацыйным (час	 ежы	 на	 працягу	 сутак	 і	 года,	 харчаванне	
ў	сям’і	і	па-за	сваім	домам	(фастфуд	у	ЗША	і	грузінскае	застолле,	трады-
цыйнае	англійскае	снеданне	і	інш.)).

Можна	прасачыць	узаемасувязь	паміж	нацыянальнай	ежай	і	тыпам	
нацыянальнага	менталітэту.	Так,	у	ЗША	гамбургер	лічыцца	хуткай	ежай	
для	вельмі	занятага	дзелавога	чалавека,	для	якога	час	–	гэта	найперш	
грошы.	(На	сёння	хуткая	ежа	(фастфуд)	–	прамое	выражэнне	амерыкан-
скай	ментальнасці,	якая	ўсё	больш	запаланяе	і	заваёўвае	свет.)	Такі	пады-
ход	да	харчавання	прынцыпова	адрозніваецца	ад	сямейных	застолляў	як	
у	саміх	ЗША	(Дзень	удзячнасці),	так	і	ў	іншых	краінах:	беларускай	бясе-
ды,	азіяцкіх	вяселляў,	каўказскіх	шматлюдных	і	багатых	застолляў,	якія	не	
трываюць	індывідуалізму	і	паспешліва	сці	і	звычайна	збіраюцца	найперш	
для	задушэўных	зносін,	доўгачаканых	сустрэч.	

Асаблівасцю	 італьянскага харчавання з’яўляецца	спажыванне	ма	ка-
ронаў	самых	розных	гатункаў	і	выгляду:	кароткіх,	доўгіх,	зубчатых,	скрыў-
леных,	прамых	і	інш.	Вялікая	і	разнастайная	колькасць	форм	для	адной	
субстанцыі	адлюстроўвае	пластычную	адоранасць	народа,	што	назіраецца	
і	ў	скульптуры,	архітэктуры,	дызайне,	модзе	гэтай	краіны.

Прыкметы	французскай кухні	–	лёгкасць	і	пікантнасць,	вытанчанасць	
і	 незвычайнасць,	 арыгінальнасць,	 характэрныя	 для	 іх	 культуры.	 Для	
фран	цуза	ежа	не	занятак,	а	нібы	лёгкая	ўцеха:	мяккі,	пульхны	хлеб,	ві-
но,	вельмі	свежая	салата	(прычым	толькі	салатнае	лісце),	мяк	кая	са	ка	ві-
тая	рыба,	садавіна	і	пірожныя,	што	паліваюцца	лікёрам	і	пад	пальваюцца,	
шампанскае,	якое	звычайна	п’юць	на	святы.	Узорная	фран	цузская	кух-
ня	адлюстроўвае	палкасць,	уласцівую	нацыянальнаму	характару	народа,	
і	ўяўляе	сабой	адухоўленае	мастацтва.	Каралевай	гародніны	лі	чыцца	спар-
жа,	якая	падаецца	з	разнастайнымі	соусамі	і	цёртым	сырам.

Англічане	гавораць:	«Французы	жывуць,	каб	есці,	а	англічане	ядуць,	
каб	жыць».	Англійская кухня,	такім	чынам,	вылучаецца	прастатой	і	кан-
серватызмам.	Так,	ростбіф	і	біфштэкс,	аўсяная	каша	сваім	паходжаннем	
абавязаны	Англіі.

Нацыянальная	ежа	ў	значнай	ступені	фарміруецца	ў	залежнасці	ад	
клімату,	геаграфічных	умоў.	Напрыклад,	у Балгарыі	наладжана	адна	з	са-
мых	буйных	у	свеце	вытворчасцей	памідораў.	Адпаведна	ў	нацыянальным	
харчаванні	памідоры	ўваходзяць	у	многія	стравы.	Таксама	шырока	вы-
карыстоўваюцца	тут	часнок	і	арэхі. Лічыцца,	што	балгары	жывуць	доў	га	
та	му,	што	часта	п’юць	малако	і	штодзень	ядуць	ёгурт.
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Нідэрланды	вядомы	не	толькі	сваімі	цюльпанамі,	але	і	сы	рамі.	Калі	
ў	Францыі	сыры	падаюць	на	дэсерт,	то	ў	Нідэрландах	сыр	ядуць	і	ў	супе,	
і	ў	салаце,	 і	 з	рыбай,	 і	 з	вяндлінай.	Таксама	знакамітая	сваімі	сырамі	
і	Швейцарыя.	Нацыянальнай	стравай	тут	лічыцца	фандзю,	якое	гатуюць	
з	сыру	і	віна	ў	спецыяльным	посудзе	на	адкрытым	агні.

У	Чэхіі	нацыянальная	страва	–	смажаная	свініна	з	клёцкамі	і	капу-
стай,	шпякачкі	–	смажаныя	сасіскі,	павідлачкерлі	–	варэнікі	з	павідлам,	
а	ў	Славакіі	–	кнедлікі	і	рагалікі.	У	Венгрыі	любімай	стравай	з’яўляецца	гу-
ляш,	запраўлены	чырвоным	перцам.	Акрамя	таго,	характэрныя	для	вен-
герскай	кухні	стравы	–	пшанічная	каша	і	рыбны	суп.	Яны	лічацца	боскім	
дарам,	бо	з’яўляюцца	пладамі	зямлі	і	мора.

Ежа	яўрэяў	напоўнена	сімволікай	і	традыцыямі.	Самая	сімваліч	ная	
ежа	на	Вялікдзень	(дакладней	–	Песах)	–	гэта	маца,	незаквашаны	і	не-
салёны	хлеб,	які	нагадвае	пра	тую	паспешлівасць,	з	якой	яўрэі	пакіну-	
лі	Егіпет.

У	рускіх	асаблівыя	адносіны	да	харчавання.	Напрыклад,	па	тым,	як	ча-
лавек	есць,	характарызавалі	дбайнасць	работніка,	а	добры	апетыт	заўсёды	
лічыўся	прыкметай	фізічнага	і	душэўнага	здароўя.	Знакавыя	харчовыя	
прадукты	для	Расіі,	як	лічыцца	ў	свеце,	–	ікра	і	гарэлка.	Для	жыхароў	гэ-
тай	краіны	традыцыйныя	стравы	–	«шчы	(капуста)	і	каша	–	ежа	наша»,	
а	таксама	квас	і	кісель.	Для	Украіны	гэта	боршч	і	варэнікі,	для	Літвы	–	
цапяліны.	У	Польшчы	нацыянальнымі	стравамі	з’яўляюцца	флякі,	бігас,	
каўрыж	кі.	Для	каўказскай кухні	характэрна	вялікая	колькасць	сухога	віна,	
разнастайнай	зеляніны	(кіндза,	пятрушка,	кроп),	прыгатаванага	рознымі	
спосабамі	мяса,	рыбы,	фірменнай	стравай	лічыцца	плоў.	У	нямецкай кухні	
сярод	традыцыйных	страў	–	свіная	рулька	 і	кіслая	капуста,	а	таксама	
каўрыжкі.	Раней	у	гэтай	краіне	асноўнай	стравай	была	бульба.	У	Аўстрыі 
гонарам	кандытараў	лічыцца	яблычны	штрудзель.	Венская	кухня	рас-
працавала	шмат	рэцэптаў	мучных	страў	–	рулетаў,	рагалікаў,	шматлікіх	
гатункаў	пячэння.	З	прыдунайскіх	далін	у	свой	час	сюды	прыйшлі	гу-
ляш	і	чырвоны	перац,	з	Турцыі	–	ласункі	і	кава.	Характэрная	рыса	вен-
скай	кухні	–	змяшэнне	звычаяў	і	смакаў.	У	XV	ст.	венская	кухня	лічылася	
лепшай	у	Еўропе.

Шатландская кухня	вядома	разнастайнымі	гуляшамі.	Звычнымі	стра-
вамі	ірландскіх	беднякоў	былі	бульба,	селядзец	і	кіслае	малако,	нацыя-
нальнай	стравай	лічыцца	сцью	–	бараніна,	тушаная	ра	зам	з	буль	бай	у	цы-
булевым	соусе.	Мучныя	вырабы	традыцыйна	падаюцца	ў	гэтай	краіне	
ў	гарачым	выглядзе,	таксама	ў	Ірландыі	п’юць	вельмі	шмат	чаю.	

У	скандынаўскіх краінах	гарачае	спажываюць	адзін	раз	на	дзень,	пера-
важна	ў	абед.	На	працягу	дня	ядуць	бутэрброды,	якіх,	да	прыкладу,	у	Даніі	
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налічваецца	да	200	відаў.	Нацыянальнай	нарвежскай	стравай	з’яўляецца	
клопс,	які	гатуюць	з	бараніны	ці	рыбы	і	падаюць	у	белым	соусе.	Да	гэтай	
стравы	падаецца	і	шмат	піва.	У	Швецыі	да	многіх	страў	дадаюць	цукар.	
Напрыклад,	падсалоджваецца	крывянка,	якую	спажываюць	з	ягадным	
кампотам.	У	рацыёне	фінаў	шмат	рыбы,	прыгатаванай	рознымі	спосаба-
мі,	і	свежага	хлеба.	

Лічыцца,	што	ў	Японіі	«ядуць	вачыма».	У	гэтай	краіне	вельмі	важна,	
каб	страва	была	прыгожа	аформлена	і	прыносіла	найперш	эстэтычнае	за-
давальненне,	што	патрабуе	ад	повара	адпаведнага	эстэтычнага	выхаван-
ня.	А	ў	Індыі,	спажываючы	ежу,	«уступаюць	у	зносіны	з	багамі».	У	гэтай	
краіне	харчаванне	–	знак	далучэння	да	вышэйшых	духоўных	пачаткаў.	
Індыйцы	мыюць	рукі	перад	кожным	прыёмам	ежы.	Акрамя	таго,	яны	
абавязкова	чысцяць	зубы,	спецыяльным	скрабком	ачышча	юць	язык	і	па-
лошчуць	горла.

Прыведзеныя	прыклады	нацыянальных	страў	не	вычэрпваюць	усёй	
разнастайнасці	той	ці	іншай	этнічнай	кухні,	а	толькі	ўказваюць	на	нека-
торыя	яе	знакавыя	элементы	і	асаблівасці.

Замежнікаў	даволі	часта	адштурхоўваюць	пах,	смак	і	выгляд	нацыя-
нальных	страў	усходніх	народаў,	якія,	акрамя	выкарыстання	разнастайных	
спецый,	вострых	соусаў	у	вялікай	колькасці,	гатуюць	стравы	з	марской	
жыўнасці,	сырой	цыбулі,	часнака	і	інш.	Так,	спробы	расійскіх	хлебапёкаў	
у	Паў	днёвай	Карэі	атрымаць	прыбытак	ад	вытворчасці	і	продажу	жытняга	
хле	ба	аказаліся	беспаспяховымі:	карэйцы	заявілі,	што	нічога	больш	не-
прыемнага	 на	 смак	 ім	 не	 даводзілася	 каштаваць.	 Падобная	 сітуацыя	
назіраецца,	калі	прадстаўнікі	заходніх	культур	намагаюцца	адаптавацца	
да	харчавання	ў	далёкаўсходніх	краінах,	дзе	могуць	падаць	да	стала	жы-
вых	вусеняў,	сырое	мяса	або	рыбу.

Зносіны	падчас	харчавання	ў	культурна	маркіраваных	(ры	ту	алі	за	ва-
ных)	сітуацыях	падпа	радкаваны	нормам	паводзін,	вызначаным	пэўнымі	
нацыянальнымі	стэрэатыпамі.	Так,	напрыклад,	у	казахскай	куль	ту	ры	цэн-
тральным	паняццем	пры	прыёме	ежы	выступае	дастар хан,	якім	абазна-
чаецца	не	толькі	спажыванне	страў,	але	і	зносіны	ў	працэсе	частаван-
ня.	Абавязковым	атрыбутам	дастархана	з’яў	ляецца	бата	(бла	славенне).	
Асноўная	страва	пры	кожным	мэтавым	дастархане	–	ет,	ці	бешбармак	
(нацыянальная	страва	з	мяса),	які	з’яўляецца	канцэнт	раваным	выра-
жэннем	казахскай	імітатыўнай	магіі,	заснаванай	на	ўяў	ленні	аб	адзінай	
цэласнасці	чалавека	і	прыроды,	чалавека	і	хатніх	жы	вёл.	Пры	частаванні	
патрэбна	абавязкова	захоўваць	суадносіны	статусу	чалавека	(грамадскага	
статусу,	статусу	ў	сістэме	родавых	адносін)	і	сім	валічнай	значнасці	частак	
тушы	жывёлы.	Няведанне	падобнай	культур	най	інфармацыі	прыводзіць	
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да	камунікатыўных	няўдач	ці	непаразумення	падчас	міжкультурных	зно-
сін	(напрыклад,	напоўнены	віном	рог	на	Каў	казе,	поўная	піяла	чаю	ў	Ся-
рэдняй	Азіі	ці	галава	барана	ў	Казахстане	абавязкова	падаюцца	самаму	
пачэснаму	госцю	і	г.	д.).

Асаблівасці беларускай кухні. У	аснову	беларускай кухні	закладзены	
два	тыпы	гаспадарання:	здабыўнае і	вытворнае.	Першы	тып	праяўляецца	
ў	выкарыстанні	«дзікіх»	прадуктаў	і	жыўнасці:	грыбоў,	ягад,	зёлак,	карэн-
ня,	птушак,	звяроў,	дзікага	мёду,	рыбы,	ракаў	і	інш.	Другі	тып	(земляроб-
чы	характар	вытворчасці)	адлюстроўваецца	ў	пе	равазе	расліннай	ежы,	
у	тым,	што	асноўным	прадуктам	харчавання	з’яў	ляецца	хлеб	–	перша-
пачаткова	вадкі	(адсюль	і	слова	«хлеб» – спачатку	яго	(на	той	час	цюру,	
кашу)	хлябалі/елі лыжкамі	з	місак),	а	пазней	печаны.	І	па	сён	ня	накры-
ты	стол	нам	не	ўяўляецца	без	хлеба.	Адсюль	і	шматлікія	назвы	адрэзана-
га	кавалка:	«луста»,	«лусцень»,	«акраец»,	«скіба»	(параўн.:	«скіба	зямлі»	
і	«скіба	хлеба»).

Акрамя	таго,	для	беларускай	кухні	характэрна	сезоннасць	як	у	выбары	
прадуктаў,	так	і	ў	іх	прыгатаванні,	што	мае	ярка	выражаную	сувязь	з	гада-
вым	цыклам	ураджайнасці	тых	ці	іншых	культур.	Сюды	ж	можна	аднесці	
і	чатыры	асноўныя	царкоўныя	пасты,	якія	замацаваліся	таму,	што	калян-
дарна	супадалі	з	абмежаванасцю	харчовых	рэсурсаў,	а	мясаеды	супалі	ці	
з	забоем	скаціны,	ці	з	паляўнічым	сезонам	і	інш.

З гісторыі беларускай кухні. Асаблівасці	беларускай	кухні	абумоў-
ле	ны	складанай	этнічнай	і	палітычнай	гісторыяй	беларускага	народа:	
усходнеславянскімі	каранямі	беларусы	цесна	звязаны	з	рускімі	і	ўкраін-
ца	мі,	a	гістарычна	працяглы	час	былі	набліжаны	да	заходніх	суседзяў	–	
літоў	цаў	і	палякаў.

Найбольш	падрабязныя	звесткі	пра	харчаванне	заможных	беларусаў	
даюць	пісь	мовыя	крыніцы	XVI–XVII	стст.	Захавалася	мноства	інвентароў	
(падрабязных	апісанняў	маёмасці	землеўладальнікаў),	дзе	пе	ралічваюцца	
і	запасы	прадуктаў.	Мяркуючы	па	ix,	у	кладоўках	захоў	валіся	мяса,	сала,	
кумпякі,	кілбасы,	скабкі	(рэбры),	вэнджаныя	гусі,	лой,	языкі,	грудзінкі,	
карэйкі,	вантробы	свіней,	сыры,	масла.	Дзеля	посных	дзён	трымалі	рыбу:	
вэнджаных	шчупакоў,	ляшчоў,	асятроў.	У	свіранах	былі	ссыпаны	жыта,	
пшаніца,	каноплі,	гарох,	ільняное	семя,	авёс,	пшанічны	і	ячменны	солад	
для	прыгатавання	піва.	З	гародніны	назапашвалі	буракі,	капусту,	цыбу-
лю,	часнок,	хрэн,	салёныя	агуркі,	рэпу.	У	якасці	прыпраў	ужывалі	перац,	
цынамон	(карыцу),	гваздзіку,	кардамон,	імбір,	шафран,	гарчыцу,	лаўровы	
ліст,	міндаль,	кмен,	аніс.	Частка	панскіх	запасаў	была	разлічана	і	на	хар-
чаванне	слуг,	але	найбольш	дарагія	прадукты,	безумоўна,	прызначаліся	
менавіта	для	сям’і	гаспадара.
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Захавалася	шмат	апісанняў	страў,	якімі	харчавалася	знаць	у	XVIII	ст.:	
расол,	боршч,	смажаніна,	тушаная	капуста	з	кавалкамі	рознага	мяса,	
каў	басы	і	саланіны	–	так	званы	гультайскі	бігас;	затым	–	гусяціна,	зва-
раная	са	смятанай	і	з	дробна	парэзанымі	сушанымі	грыбамі,	засыпаная	
ячнай	кашай;	чорная	гусь.	На	абед	у	шляхты	сярэдняй	заможнасці	па-
даваліся,	напрыклад,	белены	боршч	з	галёнкай,	кавалак	мяса	з	хрэнам,	
парасяціна	і	смажаны	заяц,	грэцкая	каша	ca	скваркамі	(скваркі	на	зыва-
лі	яшчэ	«шведамі»).	У	святочныя	дні	былі	крупнік	з	паўгускамі,	капуста	
з	мясам	і	яблыкамі.	На	розных	балях	і	сяброўскіх	вячэрах	частавалі	мя-
дзведжымі	лапамі,	зайчацінай,	ласяцінай,	галовамі	і	кумпякамі	дзікоў,	
дзікімі	птушкамі.	Спажывалі	таксама	квашаніну	і	расол	з	блінцамі.	На	
першае	звычайна,	як	і	цяпер,	елі	які-небудзь	суп,	напрыклад	літоўскі	
боршч,	грыбную	поліўку,	расол	(кіслы	суп),	а	з	канца	XVIII	ст.	–	булёны.	
На	другое	падавалася	мяса,	якое	варылі,	смажылі	або	пяклі.	Для	дэсерту	
былі	прыгатаваны	пірагі,	торты,	рознае	печыва,	вырабы	з	цукру,	варэння,	
садавіна.	Ужо	ў	XVI	ст.	дзе-нідзе	на	Палессі	вырошчвалі	вінаград.

Асаблівасцямі	шляхецкай	кухні	ў	Рэчы	Паспалітай	былі	празмерная	
тлустасць	ежы,	перанасычанасць	яе	рознымі	прыправамі,	салодкасць	
страў.	Масла	дадавалі	нават	у	гарэлку	і	гарбату.	У	стравы	без	меры	кла-
лі	перац,	хрэн,	гарчыцу,	імбір,	шафран,	мускатны	арэх,	соль,	дабаўлялі	
воцат.	Замежныя	падарожнікі	не	раз	адзначалі	добрую	якасць	ежы,	але	
прасілі	накарміць	іх	нечым	менш	вострым.	На	балях	шмат	пілі.	Разам	
з	замежнымі	вінамі	па	старой	звычцы	ўжывалі	пітны	мёд.

Пітвом,	 характэрным	 для	 беларусаў,	 літоўцаў	 і	 палякаў,	 з’яўляўся	
круп	нік,	які	варылі	з	гарэлкі	або	спірту,	куды	дадавалі	мёд,	перац,	кары-
цу,	гваздзіку,	мускатны	арэх	і	іншыя	прыправы.

Сяляне	і	гарадскія	нізы,	што	жылі	за	кошт	сваёй	працы,	зразумела,	
не	маг	лі	дазволіць	сабе	такую	гастранамічную	раскошу.	Каб	спячы	хлеб,	
у	не	ўрад	лівыя	гады	да	мукі	дадавалі	тоўчаную	кару	або	мякіну.	Хлеб	вельмі	
ша	на	валі:	калі	луста	падала	на	зямлю,	яе,	падняўшы,	цалавалі,	про	ся	чы	
прабачэння.	Для	дзяцей	ласункам	лічыўся	пражаны	хлеб	–	яго	кавалкі	
намочвалі	ў	квасе,	пасыпалі	соллю	і	падсмажвалі	ў	пе	чы.

Пшанічныя	булкі	адыгрывалі	значна	меншую	ролю	ў	штодзённым	
жыцці	беларусаў.	У	гарадах	ра	меснікі-пекары	выпякалі	на	продаж	белы	
хлеб,	сітніцу,	калачы,	аба	ран	кі,	пірагі.	Гэтыя	вырабы	ўжо	тады	мелі	стан-
дартную	велічыню	і	вагу.	Да	пірагоў	дадавалі	мак,	у	некаторых	выпад-
ках	запякалі	ў	ix	яйкі.	З	глыбокай	старажытнасці	вядома	прыгатаванне	
бліноў,	аладак,	каш.

У	XVI	ст.	мяса	свіней,	ялавічына,	куры,	гусі	і	яйкі	ўваходзілі	ў	склад	
сялянскага	аброку	землеўладальнікам.	На	стале	простага	чалавека	мяс-
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ныя	стравы	з’яўляліся	больш	рэдка,	чым	у	шляхты,	але	ўсё	ж	нельга	сцвяр-
джаць,	што	тагачаснае	сялянства	харчавалася	толькі	лебядой	і	хлебам	з	ка-
рой.	Пры	цяжкай	земляробчай	працы	неабходна	было	з’есці	і	кавалак	
сала.	Рыбу	(соленую,	вяленую,	сушаную,	свежую)	асабліва	часта	ўжывалі	
ў	перыяды	шматлікіх	пастоў.	Поснай	стравай	лічыліся	і	бабровыя	хвасты.

Значную	ролю	ў	харчаванні	адыгрывалі	разнастайныя	малочныя	пра-
дукты.	Вывучаючы	гісторыю	малочнай	жывёлагадоўлі,	латвійскі	этнограф	
Л.	Думпе	зрабіла	выснову,	што	для	Беларусі	і	краін	Балтыі	з	даўніх	часоў	
характэрна	наступная	паслядоўнасць	апрацоўкі	малака:	1)	закісленне	без	
дадавання	закваскі;	2)	здыманне	з	закіслага	малака	смятаны;	3)	збіванне	
са	смятаны	масла;	4)	спажыванне	або	перапрацоўка	ў	тварог	рэшты	кіс-
лага	малака.

Па	этнаграфічных	апісаннях	пачатку	XX	ст.	вядома,	што	ў	ежу	ў	сы-
рым	выглядзе	на	ўсходзе	Беларусі	ўжывалі	шчаўе,	пер’е	лугавой	цыбулі	
і	 галоўкі	 палявога	 часнаку,	 карэнне	 зайцавай	 капусты.	 У	 аера	 з’ядалі	
асяродак	кораня.	Спажывалі	таксама	маладыя	парасткі	і	суквецці	сас-
ны,	яшчэ	не	зацвярдзелую	абалону	асіны	і	бярозы,	якую	называлі	мяз-
гой	(яе	выскрабалі	доўгім	нажом	з-пад	кары),	пялёсткі	кветак	яблыні	
і	шыпшыны,	высмоктвалі	нектар	з	кветак	гарбузоў,	медуніцы	і	 іншых	
раслін.	Шмат	нарыхтоўвалі	беларусы	капусты.	Адрознівалі	капусту	са-
лёную	і	квашаную	(кіслую).	Буракі	і	бурачнае	бацвінне	таксама	квасі-	
лі	ў	бочках.

Са	 старажытных	 часоў	 ужываўся	 на	 Беларусі	 мак,	 які	 трапіў	 сю-
ды	з	Міжземнамор’я.	Аладкі	з	макам	былі	абавязковай	стравай	на	ка-
лядную	куццю.	Мак	служыў	прыправай	да	пірагоў	і	абаранкаў,	макавае	
малако	спажывалі	ў	пост.	Апошняе	выкарыстоўвалася	яшчэ	ў	язычніц-	
кім	рытуале.

Яшчэ	 ў	 праславянскія	 часы,	 гэта	 значыць	 не	 пазней	 сярэдзіны	
1	тыс.	н.	э.,	было	распаўсюджана	бортніцтва	–	здабыванне	мёду	дзікіх	
пчол,	якія	па	сяляліся	ў	дуплах	дрэў.	Мёд	елі	ў	чыстым	выглядзе,	рабілі	
мядовую	сыту,	якой	прыпраўлялася	куцця,	варылі	і	настойва	лі	хмельнае	
пітво.	Перша	па	чаткова	асноўнымі	алкагольнымі	напоямі	бы	лі	розныя	
мядовыя	напіткі,	папулярныя	ў	тым	ліку	і	сярод	шляхты.	Са	старадаўніх	
часоў	бы	ло	вядома	на	Беларусі	піва.	У	кожным	заможным	маёнтку	рабі	лі	
солад	і	вырошчвалі	хмель.	З	XVI	ст.	даволі	шырока	распаўсюдзіўся	продаж	
гарэлкі,	якую	на	зывалі	«акавіта»	(ад	лацінскага	aqua	vitae	–	‘вада	жыцця’).	
Вытворчасць	гэтага	напою	з’яўлялася	прывілеяй	шляхты	і	магнатаў,	про-
стым	людзям	вырабам	такіх	напіткаў	звычайна	займацца	забаранялася.	
З	глыбокай	старажытнасці	вядомы	беларусам	бярозавы	сок.	Яго	ўжывалі	
не	толькі	простыя	людзі,	але	і	шляхта	[Зайкоўскі,	1995].
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Абрадавыя стравы беларусаў

Асаблівае месца ў беларускай нацыянальнай кухні займаюць абра
давыя стравы. Яны рыхтаваліся да сямейных свят або свят народнага 
кален дара. На Каляды, якія да прыняцця хрысціянства былі прымер
каваны да зімовага сонцастаяння, было прынята з 24 снежня да 6 сту
дзеня (паводле старога стылю) адзначаць тры куцці. Вечарам 24 снеж
ня, напярэдадні Божага Нараджэння, была вялікая, або посная, куцця. 
Адвячоркам 31 снежня, напярэ дад ні Новага года, спраўлялася шчодрая, 
або багатая, куцця, а вечарам 6 сту дзеня, перад Вадохрышчам, – галод
ная, ці вадзяная (пра ва слаўныя гэ тыя даты адзначалі па новым стылі). 
Ва ўсе тры вечары абавязковай стравай была сама куцця – каша з яч
ных круп. Стол для вячэры раз мяшчаўся ў куце хаты. На яго спачат
ку клалі сена, а затым засцілалі белым абрусам. Было прынята ставіць 
на стол 6, 12 ці 18 страў.

На вялікую куццю (перад якой быў пост) звычайнымі па частункамі 
былі рыба, аладкі на алеі, якія елі з макам, суп з крупамі, пос ная вераш
чака, суп з сушаных грыбоў (або тушаныя грыбы), аўсяны кі сель, ва
раны гарох і куцця, у якую маглі дадаваць мядовую сыту. У некаторых 
мясцінах куццю прыпраўлялі канапляным алеем.

У час вячэры першым пачынаў есці гаспадар, які сядзеў на покуці, 
a ўслед за ім – астатнія члены сям’і па старшынстве. Перш чым пачаць 
есці куццю, гаспадар казаў, звяртаючыся да акна ці стукаючы ў сцяну: 
«Мароз, мароз, хадзі куццю есці!».

Было прынята варажыць па даўжыні выцягнутых зпад абруса сцяб
лінак сена, ці добры летам вырасце лён. На наступны дзень сена аддавалі 
свойскай жывёле.

На Шчодры вечар куцця прыпраўлялася маслам або салам. Увесь 
астатні пачастунак таксама ўжо не быў посны: на стале можна было 
ўбачыць смажанае сала (звычайна на Каляды калолі парсюка), каўбасы 
з кашай і рознымі падліўкамі, разнастайныя мясныя стравы, квашаніну 
(студзень). Па некаторых звестках, быў распаўсюджаны звычай піць 
на Каляды піва. У тых месцах, дзе на багатую куццю шчадравалі (хадзілі 
па хатах з віншаваннямі), калядоўшчыкам клалі ў торбы сала, сырыя 
каўбасы, блінцы, сыр і г. д.

На вадзяную (галодную) куццю стравы ізноў былі посныя, як і на 
першую, толькі ix было менш. На Магілёўшчыне ў ячменную кашу, 
выняўшы гаршчок з печы, ставілі зроблены з лучыны крыж, які на другі 
дзень апускалі ў раку або калодзеж.

Перад Вялікім пастом (за сем тыдняў да Вялікадня) адзначаліся «за
пускі» на каўбасу і мяса. Этнографы ўказвалі, што ежа гатавалася звы
чайная, толькі багата запраўлялася салам і свежанінай. Варыліся капуста



і тлусты квас. У верашчаку клалі скваркі, каўбасы. Каша і крупяны 
суп павінны былі «плаваць у тлушцы». Абавязковай стравай лічылася 
квашаніна, якая гатавалася са свіных ног, вушэй і галавы.

На Масленіцу першыя дватры дні трэба было пячы аржаныя, аў ся
ныя і ячныя бліны, а трохі пазней – бліны з грэцкай мукі. Елі іх з пят роў
скім (ад Пятроўскага посту) тварагом. Такі тварог рыхтаваўся на ступ
ным чынам: пераціраўся з соллю, заліваўся ў якойнебудзь па су дзі не 
гарачым маслам і захоўваўся аж да Масленіцы. Бяднейшыя му сілі за
давальняцца канапляным алеем. Масленіца завяршалася «запускамі» 
на малако, якія наладжваліся ў нядзелю. У гэты дзень вячэра складала
ся з адных малочных страў: сыру, масла, тварагу з малаком.

У Вялікі пост было забаронена ўжываць скаромныя стравы (мяса, 
сала, масла, яйкі і інш.), піць гарэлку. Па апісаннях XIX ст., у пост на 
снеданне елі вараную (часцей у мундзірах) бульбу, саладуху з хле
бам ці бульбай, на абед – вараную капусту ці квас, крупеню, аржа
ную кашу, гарохавы суп. На вячэру ізноў варылі бульбу ці якуюне
будзь кашу. У святочныя і нядзельныя дні пяклі бліны, рабілі верашчаку 
з гры ба мі, селядцовым расолам і малаком з канаплянага семя [Зайкоў 
скі, 1995].

Такім	чынам,	вырашальнымі	ў	фарміраванні	беларускай	кухні	былі,	
бадай,	перыяды	Вялікага	Княства	Літоўскага,	а	потым	Рэчы	Паспа	лі-
тай.	У	рамках	гэтых	дзяржаў	адбываўся	плённы	працэс	узаемаўзбага-
чэн	ня	тра	дыцый	насяляўшых	ix	народаў:	беларусаў,	літоўцаў,	украінцаў,	
па	ля	каў,	яўрэяў	і	інш.	У	прыватнасці,	кухня	беларускага	сялянства	пры	
параўнальным	 вывучэнні	 выяўляе	 шмат	 агульнага	 з	 кухняй	 літоўцаў,	
асабліва	па	меж	най	часткай	Літвы	–	Віленшчынай.

Пытанні і заданні

1.		Што	вывучае	гастыка	як	сістэма	невербальнай	камунікацыі?
2.		Як	працэсы	глабалізацыі	і	«макданалізацыі»	ўплываюць	на	культуру	хар-

чавання?
3.		У	чым	сутнасць	і	асаблівасці	нацыянальнай	кухні	вашай	роднай	краіны?
4.		Якім	чынам	традыцыі	гастыкі	фарміруюць	нацыянальную	ідэнтычнасць?	

Праілюструйце	свой	адказ	прыкладамі	з	уласнага	жыцця	і	са	сродкаў	масавай	
камунікацыі.
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ГЛ А ВА 11 СІСТЭМАЛОГІЯ

С істэмалогія	–	навука	пра	сістэмы	і	сістэмныя	арганізацыі	пра-
цэсаў	і	з’яў	прыроды,	грамадскіх	фармацый,	функцыянальных	

утварэнняў	і	структур.	Як	міждысцыплінарная	навука	сістэмалогія	пра-
нікае	 ў	 прыродазнаўчыя	 і	 гуманітарныя,	 тэарэтычныя	 і	 прыкладныя	
навукі,	абагульняючы	розныя	звесткі	пра	сістэмы	і	выво	дзячы	асноўныя	
заканамернасці	 іх	 узнікнення,	 развіцця	 і	 пераўтварэння.	 Яна	 тлума-
чыць	аб’екты	як	сістэмы	з	пэўнай	структурай	і	з’явы	як	сістэмы	са	шмат-
узроўневай,	складанай	арганізацыяй	узаемадзеянняў,	уключаючы	ўнут-
раныя	і	знешнія	сувязі.

Тэрмін	«сістэма»	ў	перакладзе	з	грэчаскай	мовы	азначае	цэлае,	скла-
дзенае	 з	 частак,	 ці	 злучэнне	 частак	 у	 цэлае.	 Характарыстыкі	 сіс	тэ	мы	
задаюцца	не	столькі	характарыстыкамі	яе	элементаў,	колькі	ха рак та
рыстыкамі іх узаемасувязей.	Адны	і	тыя	ж	элементы	могуць	утвараць	роз-
ныя	па	сваіх	уласцівасцях	сіс	тэмы,	як,	напрыклад,	з	адных	і	тых	жа	кан-
струкцый	можна	складваць	розныя	бу	дын	кі.

Такім	чынам,	сістэмалогія	–	гэта	навука	пра	сістэмы	аб’ек	таў,	якімі	
напоўнены	свет	чалавека,	пра	іх	функцыі	і	сэнсы	ў	працэсе	камунікацыі.

Любая	сістэма	характарызуецца	на	яў	насцю	элемен	таў	і	сувязей	па-
між	 імі.	Яе	тлумачаць	як	гар	мо	нію	звязаных	адно	з	адным	прадметаў	
і	з’яў	у	прыродзе	 і	 грамадстве.	Сістэмай	з’яўляецца	наш	Сусвет,	таму	
што	ўсе	зоркі,	усе	планеты	ўзае	мадзейнічаюць	адна	з	адной.	Сярод	сістэ-
мастваральных	вылучаюцца	наступныя	складнікі:

•		матэрыяльныя	 аб’екты	 (нябесныя	 целы,	 дэталі	 машыны,	 стан-	
ка	і	г.	д.);

•		суб’екты	(чалавек,	анатамічныя	органы	жывых	істот	і	г.	д.);
•		ідэальныя	аб’екты	(сістэма	аксіём,	сістэма	асноўных	паняццяў	ме-

ханікі,	праект	тэхналагічных	ліній	і	г.	д.).
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Сістэмы	бываюць	натуральнымі	(крышталі,	сонечная	сістэма,	жывыя	
ар	ганізмы)	і	штучнымі,	створанымі	рукамі	чалавека	(дом,	самалёт,	завод).	
Адпаведна	акружэнне	чалавека	ў	абагульненым	уяўленні	складаецца	з	на
туральнага	(геаграфія,	атмасферныя	ўмовы,	экалогія)	і	штучнага	асярод-
дзя	(архітэктурныя	элементы	і	элементы	дызайну,	адзенне,	упрыгажэнні,	
аксесуары).

Архітэктура і рухомыя аб’екты.	Амерыканскі	даследчык	Э.	Хол	назваў	
ар	хі	тэктуру	і	аб’екты	нашага	акружэння	адпаведна	зафіксаванай	і	на паў
за фік са ва най	прасторамі.	Зафіксаваная	прастора	абмежавана	дакладна	
акрэсленымі	межамі	(пакой	або	дом);	на	паўзафіксаваная	складаецца	з	ру-
хомых	аб’ек	таў	(крэслы,	сталы,	іншая	мэбля).	І	пер	шая,	і	другая	пра-
сторы	аказваюць	значны	ўплыў	на	камунікатыўныя	па	водзіны	чалаве-
ка	[Hall,	1966].

Жыллё. Перш	за	ўсё	дом	–	найважнейшае	прамежкавае	звяно,	якое	
злучае	розныя	ўзроўні	ў	агульнай	карціне	сусвету.	З	аднаго	боку,	дом	на-
лежыць	чалавеку,	увасабляе	яго	цэласнае	рэчыўнае	асяроддзе,	з	іншага	–	
звязвае	 яго	 з	 наваколлем,	 з’яўляючыся	 ў	 пэўным	 сэнсе	 паменшанай	
копіяй	апошняга.	Дом	знаходзіцца	на	мяжы	двух	светаў:	прыватнага	і	гра-
мадскага	жыцця.	У	ім	рэалізуецца	дыхатамія	макракосмас/мікракосмас	
і	ад	лю	строў	ваюцца	прасторавыя	апазіцыі	знешні/унутраны,	неабмежава-
ны/абмежаваны,	адкрыты/закрыты	і	пад.	Унутраны	свет	значна	меншы	
за	знешні,	прастора,	якую	займае	чалавек,	вельмі	абмежавана	і	адмежава-
на	ад	натуральнага	асяроддзя.	Структура	дома	нібыта	паўтарае	структуру	
знешняга	свету:	столь	–	неба,	падлога	–	зямля.	Падлога	і	столь	дзеляць	
прастору	дома	на	тры	зо	ны	(гарышча,	жылая	прастора,	падвал).	Дах	ад	мя-
жоў	вае	сваё	(унутраную	прастору)	ад	чужога	(знешняга).	Сім	во	ліка	вок-	
наў	таксама	заснавана	на	апазіцыях	знешні/унутраны	і	бачны/нябачны.

Адным	з	аспектаў	даследавання	сістэмалогіі	з’яўляецца	напаўненне	
культурнымі	сэнсамі	розных	частак	жылля	чалавека.	Так,	са	старажытных	
часоў	верхняя	частка	дома	ўспрымаецца	як	чыстая,	а	ніжняя	–	як	нячы-
стая.	Таму,	напрыклад,	бельэтаж,	у	адрозненне	ад	першага	паверха,	тра-
дыцыйна	лічыцца	прэстыжным	для	пражывання.	Найбольш	значнымі	
элементамі	дома	ў	семіятычным	плане	з’яўляюцца	яго	межы	–	сцены,	
дах/столь,	падлога.	У	якасці	меж	у	славянскім	жытле	выступаюць	так-
сама	лакатывы	(печ,	стол	і	 інш.).	Рэгламентаваную	сувязь	са	знешнім	
светам	ствараюць	дзверы:	яны	аддзяляюць	прыватнае	ад	грамадскага	
і	становяцца	правадні	ком	паміж	светам	агульных	і	светам	асабістых	зна-
чэнняў.	Адпаведна	адчыненыя	дзверы	–	знак	гатоўнасці	да	кантакту,	сім-
вал	добразычлівасці	і	даверу	да	іншага,	зачыненыя	–	сведчанне	нежадан-
ня	камунікаваць,	ад	чужанасці,	закрытасці.	Існуе	шмат	рытуалаў,	загадак,	
прыказак,	звязаных	з	дзвярыма.
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У	рамках	сістэмалогіі	таксама	разглядаюцца	паняцці	двара,	кухні,	
лесвіцы.	Іх	семантыка	ў	розных	культурах	неаднолькавая.	Свае	культур-
ныя	сэнсы	і	функцыі	ўтрымліваюць	склепы,	каморы,	гарышчы	–	цём-
ныя	ча	сткі	дома.

Знакавы	сімвалізм	выяўляецца	і	ва	ўспрыманні	су	ад	носін	прасторавай	
арганізацыі	жылля	з	асаблівасцямі	сацыяльнага	жыцця	яго	насельнікаў,	
а	таксама	паводзінамі	людзей	у	гэтай	замкнёнай	прасторы.	Звычайна	вя-
лікая	і	свабодная	прастора	–	прывілея	моцнага	і	багатага	чалавека.	Лі-
чыцца,	што	бедныя	і	слабыя,	як	правіла,	маюць	маленькае,	цеснае,	ня-
зручнае	і	неабароненае	жыллё.

Семіётыка прадметаў. Прадмет	–	феномен	культуры,	які,	дзякуючы	
сва	ёй	здольнасці	акумуляваць	у	сабе	традыцыі,	сацыяльна-псіхалагічныя	
ўстаноўкі,	эстэтычныя	запатрабаванні,	набывае	аксіялагічнае	гучанне.	
Іншымі	 словамі,	 праз	 матэрыяльна-прадметныя	 характарыстыкі	 вы-
яўляюцца	духоўныя	запыты	чалавека.	Са	старажытнасці	прадметы	вы-
карыстоўваюцца	ў	якасці	знакаў,	сімвалаў	сацыяльнага	палажэння.	Сёння	
рэчы	адлюстроўваюць	лад	жыцця,	які	становіцца	падобным	ва	ўсіх	кра-
інах,	у	той	час	як	раней	характарыстыкі	прадметаў	усведамляліся	зыхо-
дзячы	з	культурнага	кантэксту	–	указвалі	на	спецыфічнасць	побыту	ў	той	
ці	іншай	краіне.

Вядомы	культуролаг	Р.	С.	Кнабе	вылучае	наступныя	ўласцівасці	зна	ка-
васці	бытавых	прадметаў:	1)	гістарычнасць	іх	семантыкі	(акрамя	сін	хрон-
ных	апазіцый,	ён	вылучае	дыяхроннасць	семантыкі	бытавых	прад	метаў);	
2)	здольнасць	распазнаваць	гэтую	знакавасць	толькі	пэўнай	сацыяльна-
культурнай	групай,	аб’яднанай	перажытым	грамадскім	вопытам;	3)	«эма-
цыянальнасць	прадмета»,	якая	актуалі	зуе	тыя	абертоны	памяці,	што	ма-
юць	карані	ў	сацыяльнай	пад	свядома	сці	і	часта	самім	чалавекам	нават	
не	распазнаюцца.

Прадметы	не	існуюць	асобна,	як	нешта	ізаляванае,	яны	звязаны	па-
між	сабой.	У	адных	выпадках	мы	маем	на	ўвазе	функцыянальную	су	вязь	
і	тады	гаворым	пра	адзінства	стылю,	у	 іншых	сцвярджаем,	што	прад-
меты	«маюць	памяць».	Яны	навязваюць	нам	манеру	паводзін,	тым	са-
мым	 ствараючы	 вакол	 сябе	 пэўны	 культурны	кантэкст.	Вобраз	прад-
мета,	паводле	Кнабе,	разгортваецца	ў	трох	вымярэннях:	сацыяльным,	
духоўным	і	сацыялагічным,	якім	адпавядаюць	тры	спосабы	ўспрымання	
яго	ўладальніка.	Сацыяльны	аспект	характарызуе	ўладальніка	прадмета	па	
прыкметах,	якія	вызначаюць	месца	чалавека	ў	соцыуме;	духоўны	пера-
дае	атмасферу	пачуццяў	і	перажыванняў	асобы,	звязаных	з	канкрэтным	
прадметам,	неза	лежна	ад	яго	матэрыяльнай	або	эстэтычнай	значнасці;	
сацыялагічны во	б	раз	прадмета	ўяўляе	сабой	«зонд,	апушчаны	глыбока	
ў	грамадскую	падсвядомасць,	у	тыя	глыбіні	штодзённага	быцця,	дзе	рас-
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крываецца	непасрэдна	чалавечая	тэкстура	гістарычных	працэсаў»	(цыт.	
па:	[Махлина,	2009,	с.	63]).

Кожная	эпоха	і	сацыяльная	група	накладваюць	адбітак	на	ўсе	прад-
меты,	якія	ў	іх	існуюць	і	іх	ствараюць.	Калі	ўзяць	які-небудзь	прадмет	по-
быту	–	напрыклад,	крэсла	–	і	прасачыць	яго	змены	і	мадыфіка	цыі	сін-
хрон	на	(па	краінах)	і	дыяхронна	(у	часе),	то	мы	атрымаем	уяўлен	не	пра	лад	
жыцця	людзей,	развіццё	тэхнікі,	моды,	гэта	значыць	у	прад	меце	адаб’юц-	
ца	асноўныя	асаблівасці	пэўнай	культуры	і	пэўнага	часавага	перыяду.

Важным	 элементам,	 які	 выкарыстоўваецца	 для	 аздаблення	 прад-
метаў,	частак	дома,	з’яўляецца	арнамент.	Гэта,	да	прыкладу,	аконныя	
разь	бя	ныя	ўпрыгажэнні,	упрыгажэнні	на	каньку	даху,	на	адзенні	і	г.	д.	
Ар	на	мент	уяўляе	сабой	знакавую	сіс	тэму,	якая	рэпрэзентуе	эстэтычную	
і	мі	фа	паэтычную	інфармацыю,	што	характарызуе	этнічную	цэласнасць.
На	родная	дробная	пластыка	таксама	дае	магчымасць	эстэтычнай	рас-
шыфроўкі	семантыкі	прадметаў,	дазваляе	вызначыць	прасторавыя	і	ча-
савыя	межы	распаўсюджвання	той	ці	іншай	культуры.	Аналізуючы	мас-	
	тацкія	сродкі	выразнасці,	можна	дэкадзіраваць	структурныя	тыпы	мас-
тацкага	адлюстравання	свету	ў	свядомасці	лю	дзей,	якія	стварылі	той	ці	
іншы	арнамент.	Прычым	нярэдка	мастацкі	тып	структуры	арнаменту	па-
добны	да	тыпаў	моўных	структур.

Сучаснае	грамадства	выводзіць	новыя	ўтылітарныя	заканамернасці:	
прадме	ты,	напрыклад,	змяняюцца	з	усё	большай	хуткасцю.	Раней	рэчы	
вы	ка	ры	стоў	валіся	па	доў	гу,	пераходзілі	ад	бацькоў	да	дзяцей	і	ўнукаў,	іх	
пакідалі	ў	спадчыну,	яны	лічыліся	фамільным	гонарам.	У	сучасным	све-
це	высокіх	тэх	налогій	прадметы,	з’яўляючыся	на	кароткі	час,	вельмі	хутка	
губ	ляюць	сваю	значнасць	і	вартасць	і	замяняюцца	на	іншыя:	выпускаюцца	
ўсё	новыя	і	но	выя	мар	кі	электрапліт,	халадзільнікаў,	тэлевізараў,	аўтама-
бі	ляў,	замест	прайгравальнікаў	–	магнітафоны,	замест	магнітафонаў	–	
MP3-плэеры,	замест	друкавальных	машынак	–	камп’ютары,	планшэты,	
смартфоны	і	г.	д.

Інтэр’ер. Відавочна,	што	прадметы	не	 існуюць	самі	па	сабе,	а	на-
паў	няюць	пэўны	інтэр’ер.	Слоўнікі	вызначаюць	паняцце	«інтэр’ер»	як	
архітэктурна	і	па-мастацку	аформленае	ўнутранае	памяшканне	будын-
ка.	Сучаснае	разуменне	гэтага	паняцця	зводзіцца	да	«ўнутранага	ўбрання	
памяшкання».	Даследчыкі	дзеляць	інтэр’еры	на	вытворчыя,	грамадскага 
прызначэння	і	жылыя.

Звернем	увагу	на	жылы	інтэр’ер.	Цікавасць	да	таго,	як	жылі	і	жывуць	
людзі,	існавала	заўсёды.	Пабачыць	інтэр’ер	–	амаль	тое	ж,	што	зазірнуць	
у	душу,	убачыць	застылыя	ў	прадметах	густы	і	звычкі	яго	стваральнікаў,	
паколькі	дом	–	гэта	прастора,	дзе	чалавек	жыве,	працуе,	мае	зносіны	
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з	іншымі	людзьмі,	выхоўвае	дзяцей.	Дом	па	стаянна	пераўтвараецца,	на-
бывае	новыя	рысы,	абумоўле	ныя	разнастайнымі	і	шматлікімі	фактарамі	–	
зменлівымі	сацыяльнымі	і	матэрыяльнымі	ўмовамі	жыцця.

Часам	мы	бачым	у	абсталяванні	дома	вельмі	выразную	і	дакладную	
інфармацыю	пра	тых,	хто	ў	ім	жыве.	Арганізацыя	розных	па	функ	цы-
янальным	прызначэнні	месцаў	у	доме	(спецыялізаваных),	сімвалізм	прад-
метаў	і	спосабы	ўпрыгажэння	могуць	шмат	сказаць	пра	ўза	ема	адносіны,	
напрыклад,	сямейнай	пары.	На	нас	аказвае	ўплыў	настрой,	які	ства	раецца	
шпалерамі,	парадкам	размяшчэння	рэчаў,	карцінамі	на	сценах,	а	таксама	
вартасцю	і	якасцю	прадметаў	у	доме.

Жылы інтэр’ер як паказчык нашых паводзін

Жыллё, аздобленае пэўным чынам, можа аказваць уплыў на па во
дзіны ці адлюстроўваць іх. У адным з даследаванняў былі разгледжаны 
83 фотаздымкі пакояў, дзе жылі студэнты каледжа. Прааналізаваўшы 
фа таграфіі пакояў студэнтаў, якіх адлічылі з навучальнай установы 
праз паўтара года, даследчыкі адзначылі, што іх пакоі былі аздоблены 
прадметамі, звязанымі са школай або домам; амаль нічога ў дызайне не 
нагадвала пра ўніверсітэцкую супольнасць (гл.: [Нэпп, 2007]).

Інтэр’ер	не	толькі	сцвярджае	і	адлюстроўвае	пэўны	лад	жыцця,	але	
і	выражае	ўсе	супярэчнасці,	асаблівасці	той	ці	іншай	культуры.	Жыллё-
выя	пабудовы	любога	народа	ўяўляюць	сабой	культурна-быта	вы	ком-
плекс,	які	звязаны	з	рознымі	бакамі	жыцця:	клі	ма	тычнымі	ўмовамі,	ла-
дам	гаспадаркі,	формамі	сямейнага	побыту,	грамадскімі	традыцыямі.	
Уплываюць	на	асаблівасці	 інтэр’ера	маёмас	ныя	 і	класавыя	адносіны,	
узровень	развіцця	тэхнікі	і,	вядома	ж,	эстэтыч	ныя	ідэалы	ўладальніка.	
Апошнія,	у	сваю	чаргу,	шмат	у	чым	вызначаюцца	агульным	культурным	
узроў	нем	народа,	краіны,	асобнага	індывіда,	нацыянальнымі	асаблівас-
цямі,	рэлігійна-магічнымі	ўяўленнямі.	Але	ёсць	і	агульныя заканамерна
сці,	уласцівыя	інтэр’ерам	усіх	краін	і	народаў,	сярод	якіх	–	прасторавыя 
характарыстыкі	(паводле	заўвагі	рускага	лі	та	ра	ту	раведа	М.	В.	Гершан-
зона,	у	санскрыце	нягода	і	цесната	вы	яў	ляюц	ца	адным	і	тым	жа	сло-
вам,	прастора	і	дабрабыт	таксама	маюць	тоеснае	аба	значэнне;	параўн.	
з	беларускімі	прымаўкамі:	«цяснота	–	не	крывота»,	«дзе	цесна,	там	па-
цешна»,	«цесна	сядзець,	ды	добра	глядзець»	–	 і	 з	рускай:	«в	тесноте,	
да	не	в	обиде»).
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Стыль інтэр’ера ў грамадскіх месцах

Пэўны час у ЗША будынкі банкаў праектаваліся так, каб у лю дзей 
стваралася адчуванне сілы і бяспекі. Архітэктура такога будынка ўклю
ча ла вялікія мармуровыя калоны, металічныя парэнчы і дзверы, непакры
тыя падлогі і голыя сцены. Аднак гэты стыль ствараў у наведвальнікаў 
адчуванне холаду і безаблічнасці. Пазней банкіры зразумелі неабход
насць пераабсталявання і стварэння сяброўскай і цёплай атмасфе ры, 
у якой лю дзям будзе прыемна знаходзіцца і адначасова абмяркоўваць 
фінансавыя пытанні і праблемы. Таму банкаўскі інтэр’ер паступова па
чаў мяняцца: з’явіліся дываны, крэслы, метал змяніла дрэва; для боль
шай утульнасці памяшканні ўпрыгожылі вазонамі і карцінамі.

У сваю чаргу, уладальнікі начных клубаў і рэстаранаў ведаюць, што 
цьмянае асвятленне і гуканепранікальная паверхня (дываны, парцьеры, 
абабітая тканінай столь) ствараюць атмасферу інтымнасці і спрыяюць 
узнікненню ў кліентаў жадання зноў вяртацца сюды, таму праектуюць 
інтэр’еры клубаў, выкарыстоўваючы адпаведныя дэталі.

Адваротную рэакцыю наведвальнікаў выклікае абсталяванне нека
торых грамадскіх месцаў, дзе не прадугледжана, каб людзі затрым лі ва
ліся надоўга. Гэта выяўляецца на прыкла дзе канструкцый крэ с лаў у та кіх 
месцах – яны звычайна не разлічаны на камфорт. Так, крэслы з на 
хілам у 10 градусаў у некаторых рэстаранах хуткага харчавання вымуша
юць наведвальнікаў, паеўшы, адразу вызваляць месца для ін шых. Экспе
рымент з падобнымі вынікамі быў праведзены на некаторых аўтобусных 
станцыях у НьюЁрку: там старыя драўляныя ся дзенні былі заменены 
на адкідныя пластыкавыя глыбінёй усяго 8 ца ляў (каля 20 сантыметраў), 
якія патрабуюць большай канцэнтрацыі для таго, каб на іх уседзець, 
так што спаць ці проста засе джвацца на такіх лавах немагчыма. Пасля 
такой мадэрнізацыі бяздомныя перасталі спаць на сядзеннях вакзалаў.

Характар	інтэр’ера,	яго	асаблівасці	ў	значнай	ступені	вызначаюцца	
модай	 і	выбраным	стылем.	З	аднаго	боку,	мода	аказвае	больш	карот-
качасовы	і	павярхоўны	ўплыў	на	трансфармацыю	бытавых	рэчаў,	чым	
стыль.	З	іншага	боку,	яна	з’яўляецца	папярэднікам	і	асновай	нараджэн-
ня	апошняга.	Цыкл	распаўсюджвання	новых	прадметаў	побыту	адпавядае	
заканамернасці	пашырэння	моды:	ад	папулярнасці	сярод	яе	за	канадаўцаў	
да	практычна	ўсеагульнай	захопленасці.

Структура і дызайн. Значную	колькасць	часу	мы	праводзім	у	памяш-
каннях,	абсталяваных	для	забеспячэння	прадуктыўнасці	працы	або	кам-
форту	асабістага	жыцця.
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Напрыклад,	афіцыйныя	будынкі	ў	ЗША	ўзводзяцца	па	стандартным	
плане,	які	адлюстроўвае	іерархічную	піраміду	арганізацыі.	Значная	коль-
касць	супрацоўнікаў	адначасова	падпарадкоўваецца	некаль	кім	кіраўні-
кам,	якія	маюць	больш	асабістай	прасторы,	іх	кабінеты	раз	мяшчаюцца	
ў	лепшых	месцах	і	пераважна	на	высокіх	паверхах.	Вуглавыя	кабінеты,	
вялікія	вокны	і	асабістыя	ліфты	таксама	асацыіруюц	ца	з	высокім	стату-
сам	і	ўладай.	Паказчык	прэстыжу	–	размяшчэнне	працоўнага	месца	побач	
з	кабінетам	кіраўніка.	Працоўныя	месцы	служачых	ніжэйшага	рангу	ча-
ста	знаходзяцца	ў	вялікім	агульным	па	мяш	канні.	Іх	так	званыя	«кабінеты»	
(на	самай	справе	проста	сталы)	не	пра	дугле	джва	юць	ніякай	асабістай	пра-
сторы,	на	што	звычайна	гэтыя	служачыя	скардзяцца.

Некаторыя	інтэрнаты	будуюцца	па	плане	бізнес-цэнтраў	ці	старых	
атэляў.	Гэта	«калідорныя»	будынкі	са	строгім	інтэр’ерам.	У	параўнанні	
з	інтэрнатамі	пакаёвага	тыпу	яны	ўспрымаюцца	як	больш	населеныя,	
менш	інтымныя.	У	такім	будынку	вельмі	цяжка	стварыць	адчуванне	ед-
на	сці	 і	адказнасці	за	жылую	прастору.	Акрамя	таго,	 існуе	мноства	ін-
шых	структурных	рашэнняў,	якія	ўскладняюць	зносіны:	агароджы,	што	
раздзяляюць	два	ры,	ствара	юць	відавочны	бар’ер	паміж	суседзямі;	раз-
мяшчэнне	пральняў	у	цёмных,	ізаляваных	частках	жылых	будынкаў	не	
спрыяе	іх	выкарыстанню	і	г.	д.	Спрыяльныя	ўмовы,	наадварот,	палягча-
юць	камунікацыю:	жыхары	дамоў,	што	знаходзяцца	ў	сярэдняй	частцы	
кварталаў,	як	правіла,	уключаюцца	ў	міжасобасныя	ўзаемадзеянні	часцей,	
чым	іх	суседзі	з	дамоў	на	ўскраінах.	Дамы	са	зручнай	пад’язной	дарогай	
прыцягваюць	суседзяў	і	нібы	запрашаюць	да	камунікацыі.

Для	таго	каб	будынак	спрыяў	сацыяльнаму	ўзаемадзеян	ню,	у	ім	па-
вінна	быць	месца,	дзе	людзі	маглі	б	сустракацца.	У	апошнія	гады	ар	хі-
тэктары,	распрацоўваючы	дамы	для	пажылых	людзей,	пачалі	пры	маць	
пад	увагу	іх	патрэбу	ў	міжасобасных	кантактах.	У	такіх	будынках	кватэры	
на	кожным	паверсе	маюць	выхады	ў	прасторны	агульны	хол.	Гэта	істотна	
павышае	магчымасці	сацыяльных	зносін	у	параўнанні	з	будынкамі,	у	якіх	
дзверы	размешчаны	толь	кі	на	адным	баку	доўгага	калідора.

Адрозненні	ў	частаце	камунікавання	нярэдка	звязаны	з	адлегласцю,	
якую	трэба	пераадолець	для	выканання	пэўнага	дзеяння.	Напрыклад,	па-
раў	наем	дзве	школы:	у	першай	усе	кла	сы	знахо	дзяцца	ў	адным	або	двух	
бу	дын	ках,	а	ў	другой,	спраектава	най	у	стылі	кампуса,	яны	раўнамерна	
раз	мер		ка	ваны	па	некалькіх	карпусах.	Даследаванне	паказала,	што	ў	дру-
гой	шко	ле	на	вучэнцы	на	5–10	%	больш	размаўлялі	ў	холах,	на	лесвіцы	
і	ў	весты	бюлях,	але	пры	гэтым	у	класах	яны	камунікавалі	адзін	з	адным	
менш	на	7–10	%,	а	зносіны	паміж	вучнямі	 і	настаўнікамі	да	заняткаў	
і	пасля	ад	бы	валіся	радзей	на	20	%	(гл.:	[Нэпп,	2007]).	Акрамя	частаты	



139

і	працягласці	раз	мо	вы	паміж	настаўнікамі	і	вучнямі,	архітэктура	школы	
ў	пэўнай	ступені	мо	жа	паўплываць	і	на	тое,	пра	што	яны	гавораць,	на	ма-
тывацыю	да	вучобы	і	да	выкладання.	Старыя	планіроўкі	будынка	школы	
спрыяюць	падтры	ман	ню	строгай	дысцыпліны,	падкрэсліванню	статус-	
ных	адрозненняў	па	між	ты	мі,	хто	вучыцца,	і	тымі,	хто	навучае,	мі	ні	мі-
зуюць	нефармальныя	зносіны.

Камунікатыўны патэнцыял барнай стойкі

Верагоднасць зносін паміж незнаёмымі людзьмі ў бары залежыць 
ад магчымых варыяцый размяшчэння людзей адносна барнай стойкі. 
Як правіла, разрыў у тры барныя крэслы з’яўляецца максімальнай ад
легласцю для пачатку размовы паміж кліентамі. Адзначым, што ў трох 
абсталяваных парознаму памяшканнях бара (рыс. 8) наведвальнік мае 
зусім розныя магчымасці для сустрэчы з суразмоўцамі, абмену позіркамі 
і фізічнай блізкасці. Большасць бараў мае планіроўку другога тыпу (гл. 
рыс. 8, б), найменш зручную для зносін.

Рыс. 8. Розныя тыпы планіроўкі стоек у барах

Як	бачым,	планіроўка	будынка	і	арганізацыя	яго	ўнутранай	прасто-
ры	можа	спрыяць	пэўным	тыпам	ка	му	нікацыі,	вызначаць	аб’ём	і	агульны	
змест	узаемадзеянняў	яго	на	сельнікаў,	на	вед	вальнікаў	і	інш.

Колер. Гэта	адна	з	найважнейшых	характарыстык	жылля,	актыўны,	
выразны	сродак	фарміравання	інтэр’ера,	які	ўплывае	на	эмацыянальную	
сферу	жыццядзейнасці	чалавека	–	стварае	радасны	ці	прыгнечаны	на-
строй.	Колер	звязаны	з	цеплавымі,	слыхавымі,	смакавымі	адчуваннямі,	
адчуваннем	цяжару	і	лёгкасці.

Сучасныя	даследчыкі	падкрэсліваюць	знакавую	функцыю	колеру	
ў	культуры.	Прафесар	Л.	М.	Міронава	вылучае	чатыры	галоўныя	ты	пы	
колеравых	асацыяцый:	1)	візуальныя,	калі	колер	асацыіруецца	з	бач	нымі	
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прадметамі	і	з’явамі;	2)	абстрактныя,	калі	колер	узнаўляе	ў	свя	домасці	
чалавека	фізічныя,	эмацыянальныя,	антрапалагічныя	ха	рак	тарыстыкі	
прадметаў	і	з’яў,	надбудоўваючыся	над	значэннямі	асацы	яцый	перша-
га	тыпу;	3)	сацыяльна-культурныя	(надбудоўваюцца	над	першымі	дву-
ма	тыпамі);	4)	пачуццёвыя	(надбудоўваюцца	над	усімі	іншымі	тыпамі	
асацыяцый).	Падобныя	асацыяцыі	не	адвольныя:	у	кожнай	культурнай	
традыцыі	ўстаяліся	і	за	мацаваліся	пэўныя	колеравыя	значэнні,	кожны	ко-
лер	псіхалагічна	дэ	тэрмінаваны,	ён	аказвае	ўздзеянне	на	чалавека	на	трох	
узроўнях	–	свядомым,	падсвядомым	і	несвядомым.

Здольнасць	матэрыялаў	рознага	колеру	ў	той	ці	іншай	ступені	адбі	-	
ваць	або	паглынаць	святло	ўплывае	на	характар	інтэр’ера,	яго	ўспры-
манне	–	з	улікам	гэтай	уласцівасці	можна	карэкціраваць	недахопы	па-
мяшкання.	Напрыклад,	маленькі	пакой	зрокава	павялічыцца,	калі	вы-
карыстоўваць	светлую	колеравую	гаму:	столь	павінна	быць	белай,	цёмнай	
можа	быць	толькі	падлога.	Каб	візуальна	наблізіць	аддаленую	сцяну	ў	пра-
мавугольным	памяшканні,	 трэба	пафарбаваць	яе	ў	больш	цём	ны	ко-
лер.	Мэбля	ж	цёмнага	тону	абцяжарвае	пакой.	Спрыяльнае	ўздзеянне	
на	нервовую	сістэму	аказваюць	светлыя,	мяккія,	прыглушаныя	адценні.	
Яркія,	інтэнсіўныя	колеры	ўзбу	джаюць,	а	інтэр’еру	надаюць	дынамічны,	
выразны	характар.

Колер і характар чалавека. Характар	чалавека	адлюстроўваецца	ў	ко-
леравых	перавагах.	Лічыцца,	напрыклад,	што	экстраверту	падабаюц-
ца	больш	яркія	колеры,	чым	інтраверту.	Але	колер	можа	быць	звязаны	
і	з	кантэкстам зносін	(вяселле	ці	пахаванне,	лекцыя	ці	абарона	ды	сер-
тацыі);	роляй	(жаніх	ці	нявеста,	палітык	ці	журналіст).

Гэтай	праблематыцы	прысвечаны	шэраг	даследаванняў,	у	выніку	якіх	
з’явіліся	добра	вядомыя	тэст	Люшэра,	колеравае	кола	Ньютана,	трактат	
Гётэ.	Так,	швейцарскі	псіхолаг	М.	Люшэр	на	аснове	метаду	функцыяналь-
най	псіхалогіі	стварыў	колеравы	тэст,	сутнасць	якога	абгрунтаваў	і	рас-
тлумачыў	у	сваёй	кнізе	«Закон	гармоніі	ўнутры	нас».

Тэст Люшэра заснаваны	на	гіпотэзе	пра	тое,	што	выбар	колеру	падыс-
пытным	ад	люстроўвае	яго	скіраванасць	на	пэўную	дзейнасць,	на	строй	
і	найбольш	устойлівыя	рысы	характару.	Прапанаваны	даследчыкам	шэраг	
уключае	ў	сябе	чатыры	асноўныя	і	чатыры	да	дат	ко	выя	колеры.	Асноўныя 
колеры:	сіні/блакітны	(сімвалізуе	спакой,	за	даволенасць);	сіне-зялёны	(па-
чуццё	ўпэўненасці,	настойлівасць);	аранжава-чырвоны	(валявыя	высілкі,	
агрэсіўнасць,	наступальнасць,	узбуджэнне);	светла-жоўты	(актыўнасць,	
імкненне	да	зносін,	весялосць).	Дадатковыя колеры:	фіялетавы,	карыч-
невы,	чорны,	шэры.	Яны	выяўляюць	не	гатыўныя	тэндэнцыі,	такія	як	
стрэс,	трывожнасць,	засмучэнне,	страх.	Значэнне	колераў	абумоўліваецца	
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іх	узаемным	размяшчэннем.	Асноўныя	колеры,	на	думку	Люшэра,	указ-
ваюць	на	псіхалагічныя	за	патрабаванні	асо	бы:	сіні	–	на	неабходнасць	ад-
чуваць	задаволенасць,	спакой,	устойлівую	станоўчую	прыхільнасць;	зялё-
ны	–	на	імкненне	да	самасцвярджэння;	чырвоны	–	на	жа	данне	актыўна	
дзейнічаць	і	дася	гаць	поспеху;	жоўты	–	на	неабходнасць	у	акрэсленай	
пер	спектыве,	спадзяванне	на	лепшае.

Аналізуючы	выбраныя	чалавекам	колеры,	Люшэр	ацэньваў	яго	пра-
цаздольнасць	і	перспектывы	ў	гэтым	кірунку,	выяўляў	паказчыкі	трывогі,	
яе	прычыны	і	інш.	Міжнародныя	даследаванні	паказалі,	што	выкары-
станне	 методыкі	 Люшэра	 і	 яе	 інтэрпрэтацыя	 дазваляюць	 вызначыць	
разнастайныя	асаблівасці	індывіда,	яго	характару	і	паводзін.	Аднак	не	
варта	давяраць	даволі	распаўсюджанаму,	але	спрошчанаму	меркаван-
ню,	што	чырвонаму	колеру	аддаюць	перавагу	толькі	фізічна	здаровыя	
людзі,	што	тыя,	хто	выбірае	зялёны,	маюць	на	мэце	самасцвярджэнне,	
а	сіні	–	колер	флегматыкаў.

Колеравыя асацыяцыі

Амерыканскі навуковец Л. Векснер прапанаваў 94 падыспытным су 
аднесці 8 колераў і 11 адценняў настрою. Вынікі эксперымента (табл. 5) 
паказалі, што з некаторымі адценнямі настрою асацыіруецца толькі 
адзін колер, з іншымі – два колеры і больш.

Табліца 5
Сувязь паміж колерам і настроем

Настрой Колер Частата выбару

Узбуджэнне, стымуляцыя чырвоны 61

Бяспека, камфорт сіні /блакітны 41

Дрэнны настрой, непакой, трывога аранжавы 34

Пяшчота /ласкавасць, супакаенне сіні 41

Абарона /абароненасць чырвоны
карычневы
сіні
чорны
барвовы

21
17
15
15
14

Паныласць, сум /смутак, прыгне ча
насць, меланхолія

чорны
карычневы

25
25

Спакой, мір, гармонія сіні
зялёны

38
31
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Заканчэнне табл. 5

Настрой Колер Частата выбару

Годнасць, веліч барвовы 45

Весялосць, какецтва, радасць жоўты 40

Варожасць, пярэчанне, выклік чырвоны 
аранжавы
чорны

23
21
18

Улада, моц чорны 48

Таксама	 варта	 ўлічваць,	 што	сімволіка	 колеру	 не	заўсёды	 супадае	
ў	розных	культурах.	Так,	у	за	ходніх	культурах	чырвоны	колер	успрыма-
ецца	як	сімвал	прыгажосці,	высокай	энергетыкі,	любові.	Ва	ўсходніх	ён	
асацыіруецца	з	крывёй,	смерцю,	бунтам.	Жоўты	колер	у	многіх	заходніх	
культурах	–	гэта	сімвал	здрады,	ва	ўсходніх	–	росквіту,	багацця,	поспеху.	
У	Еўропе	чорны	колер	часта	азначае	смутак,	змрок,	жалобу,	на	Далёкім	
Усходзе	гэта	колер	урачыстасці	і	арыстакратыі.

Асвятленне. Асвятленне	таксама	дапамагае	сфарміраваць	успрыман-
не	навакольнага	асяроддзя	і,	такім	чынам,	уплывае	на	тып	адпраўляемага	
намі	камунікатыўнага	паведамлення.	У	асветленым	свечкамі	пакоі	мы	га-
ворым	больш	ціха,	садзімся	бліжэй	адзін	да	аднаго	і	размаўляем	звычай-
на	на	прыватныя	тэмы.	Калі	асвятленне	становіцца	больш	яркім,	зносіны	
мя	няюцца	на	супрацьлеглыя.	Таму	калі	ў	начным	клубе,	дзе	звычайна	
цьмянае	асвятленне,	уключаецца	яркае	святло,	 гэта,	як	правіла,	слу-
жыць	сігналам	да	таго,	што	клуб	хутка	зачыняецца	–	змяняецца	настрой	
кліентаў,	якія	ахвотней	пакідаюць	рэзка	асветленае	памяшканне.

Адсутнасць	святла	з’яўляецца	сур’ёзнай	праблемай	для	людзей,	якія	
пакутуюць	на	«сезоннае	эмацыянальнае	расстройства»	ў	форме	дэпрэ-
сіі	(часцей	гэта	адбываецца	зімой	ці	восенню).	Тэрапеўты	лечаць	такіх	
людзей,	падвяргаючы	іх	тэрапіі	яркім	святлом	на	працягу	некалькіх	га-
дзін	 кожную	 раніцу.	 Як	 паказалі	 даследаванні,	 у	 такім	 выпадку	 най-
больш	дзейсным	з’яўляецца	штучнае	асвятленне	з	поўным	спектрам,	
як	у	сонца.

Касцюм і адзенне ў сістэме невербальных знакаў. Адным	з	невербаль-
ных	камунікатыўных	знакаў	з’яўляецца	манера апранацца.	У	тым,	як	ча-
лавек	выглядае,	праяўляецца	яго	ўнутраная	пазіцыя,	тая	роля,	якую	ён	
хоча	выконваць	у	грамадстве.

Касцюм	 –	 гэта	 комплекс	 пэўным	 чынам	 узгодненых	 паміж	 сабой	
прад	метаў,	як	непасрэдна	апранутых	на	цела	(адзенне,	абутак,	галаўны	
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ўбор,	пальчаткі	і	інш.),	так	і	спадарожных	ім	дапаўненняў	(сумка,	пара-
сон	і	інш.),	які	гістарычна	склаўся	і	пастаянна	знаходзіцца	ў	раз	віцці	[Пе-
трова,	2001].	Менавіта	такі	комплекс	з’яўляецца	выразнікам	сацыяльнай	
і	індывідуальнай	характарыстык	чалавека,	яго	матэрыяльных	магчымас-
цей	і	прафесійнага	статусу,	узросту,	полу,	характару,	эстэтычнага	густу.

Касцюм	выконвае	дзве	асноўныя	функцыі:	утылітарнапрактычную	
і	грамадскасімвалічную.	Першасная	функцыя	–	утылітарна-практычная.	
Гэта	абарона	чалавека	ад	неспрыяльнага	ўздзеяння	навакольнага	асярод-
дзя.	Грамадска-сімвалічная	функцыя	заключаецца	ў	тым,	што	касцюм	
служыць	сродкам	сацыяльнай	ідэнтыфікацыі	чалавека,	выконвае	ролю	
ўпрыгажэння,	з’яўляецца	выражэннем	яго	ін	дывідуальнасці.

Апошняя	функцыя,	у	сваю	чаргу,	падзяляецца	на	наступныя	больш	
спецыфічныя	функцыі самавыражэння:

1)	функцыя	ідэнтыфікацыі	–	з	дапамогай	касцюма	чалавек	перш	за	
ўсё	імкнецца	ўпісацца	ў	тое	ці	іншае	сацыякультурнае	асяроддзе.	У	за-
лежнасці	ад	таго,	якую	ролю	індывід	збіраецца	выконваць	у	пэўнай	сі	ту-
ацыі,	ён	апранаецца	адпаведным	чынам.	Адсутнасць	дастатковага	набору	
адзення	на	розныя	выпадкі	жыцця	можа	паставіць	чалавека	ў	скла	данае	
становішча.	Напрыклад,	савецкія	акцёры	часта	расказвалі	гісторыі	пра	
по	шукі	смокінга	ці	вячэрняй	сукенкі	для	цырымоніі	атрымання	прэміі	
на	прэстыжных	замежных	кінафестывалях;

2)	 функцыя	 самарэгуляцыі.	 Кожны	 чалавек	 заўважаў,	 што	 адзен-
не	прымушае	нас	паводзіць	сябе	ў	адпаведнасці	з	яго	прызначэннем.	
Хатняя	адзежа	расслабляе,	афіцыйнае	адзенне	абавязвае	падцягнуцца,	
урачыстая	вопратка	стварае	святочны	настрой	і	г.	д.	Такім	чынам,	з	да-
памогай	адзення	чалавек	можа	істотна	паўплываць	на	свой	настрой,	са-
бранасць,	самаадчуванне,	стварыць	пэўную	ўстаноўку	на	будучае	ўзае-	
мадзеянне;

3)	функцыя	ўвасаблення	індывідуальнасці.	На	думку	расійскага	псі-
холага	М.	І.	Кілашэнкі,	касцюм	дапамагае	стварыць	канвенцыянальны	
вобраз	чалавека	і	з’яўляецца	срод	кам	самапрэзентацыі	асобы	[Килошен-
ко,	2001,	с.	109].	Праз	касцюм	мы	можам	сігналізаваць	аб	сваёй	закрытасці	
ці	адкрытасці,	 імк	ненні	да	мі	на	ваць	або	падпарадкоўвацца,	праяўляць	
актыўнасць	або	быць	па	сіўнымі,	прыцягваць	увагу	акаляючых,	вызна-
чаць	ступень	інтымна	сці	зносін.

Цялесная	і	псіхалагічная	адкрытасць	звязаны	паміж	сабой.	Няцяж-
ка	заўважыць,	што	мода	на	працягу	ўсёй	яе	гісторыі	прадпісвала	«агален-
не»	жанчыны	і	глухую	вопратку	для	мужчын.	Некаторыя	даследчыкі	тлу-
мачаць	гэта	як	праяву	мужчынскага	сексізму,	паколькі	моду	ствараюць	
мужчыны.	Аналагічна	можна	прасачыць	і	большую	псіхалагічную	ад-
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крытасць	жанчын	у	параўнанні	з	мужчынамі.	У	сучасным	свеце	пачынае	
ўзнікаць	мода	на	аголенасць	мужчын,	а	таксама	пераглядаюцца	ўстаноўкі	
ў	выхаванні	хлопчыкаў	у	бок	заахвочвання	да	больш	адкрытага	выказ-
вання	сваіх	пачуццяў,	якое	вы	яўляецца	таксама	праз	манеру	апранацца;

4)	функцыя рэгуляцыі міжасобасных адносін	заключаецца	ва	ўздзеян	ні	
на	акаляючых	праз	пэўны	вобраз.	Кожны	чалавек	сваім	выглядам	аказ-
вае	ўплыў	на	іншых.	Аднак	далёка	не	кожны	валодае	мастацтвам	кіраваць	
людзьмі	праз	уласнае	адзенне.	У	большай	ступені	гэтая	здольнасць	раз-
віта	ў	жанчын	–	у	параўнанні	з	мужчынамі	яны	больш	вынаходлівыя	
ў	выражэнні	пачуццяў	і	манеры	апранацца.	Увогуле,	чым	большы	аўта-
рытэт	чалавека	і	чым	больш	удала	ён	адлюстроўвае	сябе	ў	манеры	апра-
нацца,	тым	больш	людзей	імкнецца	яе	пераймаць.	Асабліва	гэта	тычыцца	
публічных	асоб,	чыё	аблічча	бачаць	і	абмяркоўваюць	мільёны.

Развіццё	індустрыі	моды	і	лёгкай	прамысловасці	спрыяе	таму,	што	
павялічваецца	разнастайнасць	фасонаў,	пашыраюцца	тэхналагічныя	маг-	
чы	масці	іх	увасаблення	–	чалавек	набывае	ўсё	боль	шую	свабоду	ў	пла	не	
выбару	касцюма	ў	адпаведнасці	з	асабістым	густам.	Такім	чынам,	гар	нітур	
нясе	ў	сабе	ўсё	большую	інфармацыю	пра	яго	ўладальніка,	дазваляе	ад-
люстраваць	індывідуальнасць	чалавека.	Як	дакладна	адзначылі	расій	скія	
дызайнеры	сёстры	Сорыны,	«адзенне	–	гэта	Я-канцэпцыя,	якую	мы	но-
сім	на	сабе».	Не	абавязкова	мець	шмат	грошай	–	каб	быць	унікальным,	
дастаткова	фантазіі	і	імкнення	вылучацца	сярод	іншых.	Аднак	нават	у	су-
часным	свеце	чалавек	абмежаваны	многімі	правіламі	выбару	тых	ці	іншых	
відаў	адзення	і	аксесуараў,	таму	што	кожны	касцюм	утварае	складаную	
сімвалічную	сістэму,	абумоўленую	яго	формай,	колерам,	стылем	і	скла-
дам,	якая	перадае	акаляючым	пэўныя	звесткі	пра	асобу.

Адзенне,	з’яўляючыся	моцным	невербальным	сігналам,	выклікае	па-
стаянную	цікавасць	у	спецыялістаў	у	галіне	міжасобаснай	камунікацыі	
і	іміджмейкінга,	у	такіх	кірунках,	як	сістэмалогія (Р.	Я.	Крэйдлін)	і	артэ
фактыка	(І.	П.	Якаўлеў).

Па-першае,	адзенне	з’яўляецца	тонкім	 індыкатарам,	які	дазваляе	
мер	каваць	пра	ўнутраны	свет	чалавека,	яго	псіхічны	стан	і	асобасныя	
характарыстыкі,	іншымі	словамі,	уяўляе	сабой	камунікатыўны	знак.

Па-другое,	вопратка	паведамляе	інфармацыю,	якую	складана	пера-
даць	вербальна.	Напрыклад,	для	дэманстрацыі	высокага	сацыяльнага	
статусу	 нярэдка	 звяртаюцца	 менавіта	 да	 атрыбутаў	 дарагіх	 касцюмаў	
і	аксесуараў.

Па-трэцяе,	адзенне	персанажа	на	сцэне	раскрывае	вобраз,	абагульняе	
яго	і	«разгружае»	свядомасць.	У	выніку	тое,	што	можна	было	тлумачыць	
на	словах	даволі	доўга,	перадаецца	вокамгненна.
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Важнасць	адзення	як	невербальнага	канала	зносін	звязана	са	з’явай	
«візуалізацыі»	ў	сучасным	грамадстве.	Г.	Р.	Пачапцоў	паказвае	на	пра-
яўлен	ні	«візуальнага	сіндрому»,	калі	ўсю	інфармацыю	спрабуюць	пераве-
сці	ў	візуальную	форму	[Почепцов,	2001].	Аб	ролі	візуалізацыі	гаворыць	
і	фарміраванне	такіх	галін	ведаў,	як	візуальная	са	цыялогія	і	візуальная	
камунікацыя.	Візуальная	камунікацыя	ўключае	ў	ся	бе	знешняе	аблічча	
чалавека	як	абавязковы	кампанент.	Касцюм,	манера	апранацца	–	адзін	
з	элементаў	культуры	ў	яе	гісторыка-антрапалагічным	разуменні.	Адзен-
не	можа	многае	расказаць	пра	духоўную	сутнасць	чалавека,	што	вельмі	
важна	як	для	наладжвання	паспяховых	міжасобасных	зносін,	так	і	для	
міжкультурнай	камунікацыі	ў	цэлым.

Расійскай	даследчыцай-псіхолагам	А.	А.	Пятровай	было	распраца-
вана	псіхасеміятычнае	апісанне	185	візуальных	знакаў	касцюма,	якія	яна	
падзяліла	на	знакісімптомы, знакірэгулятары, знакіінфарматары:

1)		знакі	–	сімптомы	стану	(радасць,	сум,	настальгія,	смеласць	і	інш.),	
працэсу	(паглыбленасць	у	сябе,	дынамічнасць),	мадальнасці	(спачуван-
не,	павага,	афіцыйнасць,	традыцыйнасць	і	інш.);

2)		знакі-рэгулятары	(фатычныя,	канататыўныя,	пабу	джальныя);
3)		знакі-інфарматары	(прыналежнасць	да	пэўнай	прафесіі,	на	цы-

янальнасці,	полу,	узросту	і	інш.)	[Петрова,	2001].
Такім	чынам,	касцюм	адлюстроўвае	шэраг	характарыстык,	такіх	як	

класавая	дыферэнцыяцыя,	узровень	дастатку,	рэспектабельнасць,	пола-
вая,	этнічная	прыналежнасць,	густ	чалавека,	узровень	культуры,	тэмпе-
рамент,	камунікатыўныя	якасці	і	інш.

Разгледзім,	якім	чынам	сацыяльна-культурныя	асаблівасці	вы	яў	ля-
юцца	ў	касцюме	чалавека.

Узрост.	Да	XVII	ст.	не	існавала	паняцця	дзіцячага	адзення,	як	і	па-
няцця	дзяцінства.	У	антычным	свеце	адзенне	па	фасоне	было	адноль-
кавым	для	ўсіх	узроставых	катэгорый,	і	таму	праблема	дзіцячай	вопраткі	
не	ўзнікала.	Пры	гэтым	у	XVI–XVII	стст.	дзяцей	прымушалі	насіць	туфлі	
на	абцасах,	тугія	гарсэты,	такія	ж,	як	у	дарослых.	Пасля	з’яўлення	спе-
цыяльнага	дзіцячага	адзен	ня	дзіця	павінна	было	прайсці	шэраг	узроста-
вых	этапаў,	пакуль	дасягала	права	на	нашэнне	вопраткі	для	дарослых.	
Яшчэ	ў	пачатку	ХХ	ст.	захоўваўся	звычай	апранаць	хлопчыкаў	у	сукенкі	
да	4–5	гадоў	і	ў	кароткія	штонікі	да	школьнага	ўзросту.

Сёння	адзначаецца	тэндэнцыя	насіць	маладзёжную	вопратку	людзь-
мі,	якія	выйшлі	з	маладога	ўзросту.	Гэта	выяўляецца	ў	выбары	імі	спар-
тыў	на	га	стылю,	нашэнні	джынсавага	адзення,	а	таксама	ў	вы	ка	ры	станні	
вузкіх	або	вельмі	адкрытых	мадэляў	вопраткі,	што	тлумачыцца	імкненнем	
сучасных	людзей	заўсёды	выглядаць	энергічнымі	і	маладымі.
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Пол.	Гэта	другая	 істотная	дэтэрмінанта	ў	выбары	адзення	для	лю-
бога	чалавека,	паколькі	ідэнтыфікацыя	з	уласным	полам	вельмі	важная	
і	прыналежнасць	да	таго	ці	іншага	полу	больш	відавочная,	чым	прына-
лежнасць	да	пэўнай	узроставай	групы.	Мужчынскі	і	жаночы	касцюмы	
істотна	адрозніваліся	ва	ўсе	часы	і	ва	ўсіх	народаў	па	многіх	параметрах:	
сілуэце,	тканіне,	колеры,	аксесуарах.	У	сярэдзіне	ХХ	ст.	з’явіла	ся	тэндэн-
цыя	да	маскулінізацыі	жаночага	гардэроба,	сёння	ж	мода	скіроўваецца	
на	фемінізацыю	мужчынскага	адзення.	Гэта	з’яўляецца	адлюстраваннем	
нарастаючага	 лібералізму	 ў	 ідэнтыфікацыі	 чалавека	 з	 прад	стаўнікамі	
свайго	біялагічнага	полу,	прызнаннем	правоў	сексуальных	меншасцей	
на	нетрадыцыйнае	афармленне	сваёй	знешнасці.	Узнік	ла	таксама	мода	
на	ўнісекс,	гэта	значыць	на	вопратку,	якая	не	выяў	ляе	прыкмет	полу	(кра-
соўкі,	джынсы,	кашулі,	курткі	і	інш.).	Яна	найбольш	папулярная	сярод	
моладзі,	паколькі	зручная	і	не	патрабуе	стараннага	догляду.

У	залежнасці	ад	сітуацыі	(дзелавыя	зносіны,	адпачынак,	сямейныя	
стасункі)	чалавек	можа	падкрэсліваць	свой	пол	або	апранацца	нейтраль-
на.	Вялікія	магчымасці	для	гэтага	маюць	жанчыны,	паколькі	яны	трыва-
ла	ўвайшлі	на	«мужчынскую	тэрыторыю»,	заваяваўшы	права	насіць	прак-
тычна	ўсе	віды	мужчынскага	адзення,	нават	ваенную	форму.	Тым	не	менш	
адзенне,	якое	не	адпавядае	памеру,	узросту,	полу	чалавека	або	сітуацыі,	
выклікае	смех.

Нацыянальная прыналежнасць	слаба	прачытваецца	ў	вопратцы	еўра-
пейцаў,	але	да	гэтага	часу	яскрава	праяўляецца	ў	адзенні	прадстаўні-
коў	краін	Азіі	і	Афрыкі,	што	сведчыць	пра	большы	кансерватызм	гэтых	
рэгіёнаў.

Сацыяльны статус	адлюстроўваецца	пераважна	ў	якасці	адзення	і	спа-
дарожных	аксесуараў,	а	таксама	ў	сілуэце,	які	пры	высокім	сацыяльным	
становішчы	асобы	павінен	набліжацца	да	выцягнутага	прамавугольніка.

Прафесійная прыналежнасць	найбольш	поўна	можа	быць	выража	на	
праз	уніформу	(ваенную,	лётную,	спартыўную	і	 інш.).	Часам	яна	вы-
яў	ляецца	толькі	праз	асобныя	элементы	вопраткі,	аксесуары	(шапкі/
капелюшы	вы	пускнікоў	пэўнай	ВНУ	або	значкі).	Акрамя	таго,	у	кож-
ным	пра	фе	сійным	асяроддзі	існуюць	тыповыя	віды	адзення,	якія	за	ма-
цаваліся	традыцыяй	(напрыклад,	джэмпер	у	мастакоў,	класічны	касцюм	
у	прадстаўнікоў	дзелавой	сферы).

Элементы	адзення,	акрамя	ўсяго,	служаць	знакамі групавой пры на
лежнасці,	і	для	самога	«носьбіта»	касцюма,	і	для	тых,	хто	побач.	У	най-
больш	выразным	выглядзе	гэта	праяўляецца	ў	маладзёжных	групах,	якія	
прадстаўляюць	розныя	субкультуры.	Дастаткова	параўнаць	стыль	адзен-	
ня	і	атрыбутыку	хіпі,	рокераў,	панкаў,	«металістаў»	і	 інш.	Напрыклад,	
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знешні	выгляд	панкаў	тлумачыцца	іх	імкненнем	адлюстраваць	сваё	кры-
тычнае	стаўленне	да	грамадства	і	палітыкі.	Іх	касцюм	уключае	ў	сябе	такія	
элементы,	як	ланцугі,	заклёпкі,	шпількі,	напульснік	з	шыпа	мі,	нашыйнікі,	
заплечнікі	з	заклёпкамі,	чаравікі	на	высокай	падэшве	або	кеды,	рваныя	
джынсы,	«касуха»	(скураная	куртка	з	за	клёп	камі,	шыпа	мі	і	нашыўкамі),	
падраныя	ці	парэзаныя	размаляваныя	пінжакі	і	г.	д.	

З	павелічэннем	ступені	іерархічнасці,	фармалізаванасці	грамадства	
або	яго	частак	і	асобных	інстытутаў	расце	роля	касцюма	як	апазнаваль-
нага	зна	ка.	Напрыклад,	у	арміях	усяго	свету	статус	заўсёды	фіксуецца	
праз	мун	дзір,	цяжка	ўявіць	сабе	войска	без	формы.	У	любым	грамадстве	
ў	часы	панавання	таталітарнай	улады	абавязкова	разглядаюцца	пытанні	
ўні	формы	і	для	насельніцтва	(у	Чылі	(ваенная	хунта	Аўгуста	Піначэта)	
і	Іспаніі	часоў	Франсіска	Франка	форменнае	адзенне	–	мундзір;	на	Кубе	
пад	 кіраўніцтвам	Фідэля	 Кастра	 –	 берэт	 і	 ваенная	форма;	 у	 Германіі	
ў	часы	Адольфа	Гітлера,	Расіі	ў	перыяд	праўлення	цара	Мікалая	I	разгля-
далася	пытанне	аб	спецыяльнай	форме	нават	для	кухарак	і	інш.).

Разам	з	дэмакратызацыяй	грамадства	афіцыйная	роля	адзення	змяня-
ецца,	на	што	ўказвае	адсутнасць	забарон	і	правіл,	калі	кожны	можа	апра-
наць	усё,	што	захоча	(напрыклад,	у	гады	перабудовы	ў	СССР	адмаўляліся	
ад	школьнай	формы).	Тым	не	менш	сувязь	касцюма	і	сацыяльнай	ролі	яго	
ўладальніка	застаецца	дастаткова	моцнай.

Даследаванні	паказваюць,	што	амаль	усе	дарослыя	могуць	па	вопрат-
цы	вызначыць	статус	чалавека	і	род	яго	заняткаў.	У	адным	са	шматлі	кіх	
эксперыментаў	некалькім	групам	падыспытных	прадстаўлялі	не	знаём-
ца,	якога	патрэбна	было	ахарактарызаваць.	Сутнасць	доследу	заключа-
лася	ў	тым,	што	перад	рознымі	групамі	паўставаў	адзін	і	той	жа	мужчына	
вель	мі	пасрэднай	знешнасці,	які,	аднак,	кожны	раз	быў	апрануты	па-
новаму:	у	белы	халат,	у	армейскі	мундзір,	у	адзенне	святара.	Паказаль-
на,	што	псі	халагічныя	характарыстыкі,	якія	ён	атрымаў	ад	розных	груп,	
істотна	адрозніваліся.	«Урача»	ўспрынялі	як	інтэлігентнага	і	гуманна-
га,	хоць,	магчыма,	і	крыху	цынічнага,	«афіцэра»	–	як	прамалінейнага,	
можа	быць,	грубаватага,	але	дысцыплінаванага	і	сур’ёзнага,	«святара»	–	
як	душэўнага,	шчырага	і	бес	карыслівага.	Кожны	раз	касцюм	стыму	ля-
ваў	падыспытных	 пры	пісваць	 зусім	 незнаёмаму	 чалавеку	 тыя	якасці,	
якіх	 ён	 ніяк	 не	 праяўляў,	 але	 якія	 асацыіруюцца	 з	 адпаведнай	 роляй	
(гл.:	[Нэпп,	2007]).	Псі	холагі	вызначаюць	гэтую	з’яву	як	эфект арэолу.	Ча-	
ста	ён	дапамагае	нам	хутка	і	даволі	дакладна	ацаніць	чалавека	адносна	
яго	сацыяльнага	статусу.

У	су	часным	жыцці	выпрацоўваюцца	пэўныя	стэрэатыпы,	якія	тычац-
ца	ме	навіта	манеры	апранацца:	бізнесмен	абавязкова	ў	дзелавым	пінжаку	
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і	гальштуку,	«алімпійскі	рэзерв»	–	у	спартыўных	касцюмах,	навучэнцы	
гімназій	–	у	спецыяльнай	форме,	у	рэкламных	роліках	хатняя	гаспады-
ня,	настаўніца,	шматдзетная	маці	будуць	угадвацца	па	адпаведнай	во-
пратцы	і	аксесуарах.

Адзенне	можа	з’яўляцца	сімвалам	аўтарытэту.	Напрыклад,	дзелавы	
касцюм	вы	клікае	павагу	акаляючых.	У	Тэхасе	было	праведзена	даследа-
ванне,	у	рамках	якога	малады	чалавек	неаднаразова	парушаў	правілы	да-
рожнага	руху,	пераходзячы	вуліцу	на	чырвоны	сігнал	святлафора.	У	адным	
выпадку	ён	быў	апрануты	ў	дзелавы	касцюм	з	тканіны	ў	тонкую	пало-
ску	з	гальштукам,	у	другім	на	ім	былі	рабочыя	штаны	і	кашуля.	У	выніку	
ў	3,5	разы	больш	пешаходаў	скіроўваліся	ўслед	за	парушальнікам,	калі	ён	
быў	апрануты	ў	дзелавы	касцюм.	Як	відаць	з	прыкладу,	на	людзей	можна	
ўплываць	з	дапамогай	аднаго	толькі	знешняга	выгляду.

Такім	чынам,	з’яўляючыся	ключавым	складнікам	візуальнага	вобра-
за	чалавека,	адзенне	стварае	ўражанне	пра	яго	ўладальніка.	Знешні	вы-
гляд	уздзейнічае	на	падсвядомасць,	спрыяе	ўзнікненню	комплексу	эма-
цыянальных	імпульсаў,	таму	праз	сваю	вопратку	чалавек	можа	выклікаць	
смех	(эфект	блазна),	шкадаванне	і	спагаду	(эфект	жабрака),	пакорлі-
васць	і	паслухмянасць	(эфект	улады),	зрэшты,	давер	(форма	ваеннага,	
паліцэйскага,	урача).

У	цэлым	у	манеры	апранацца	выяўляюцца	дзве супярэчлівыя тэндэнцыі	
чалавечай	натуры:	гэта,	з	аднаго	боку,	імкненне да інтэграцыі,	агульнасці	
і	падабенства	з	іншымі,	з	другога	–	жаданне сцвердзіць сваё Я,	вылучыц-
ца	з	масы.	Гэтыя	схільнасці	адлюстроўваюцца	галоўным	чынам	праз	крой	
вопраткі	і	аксесуары,	а	таксама	любімыя	колеры адзення.

Імкненне	зліцца	з	натоўпам	выяўляецца	ў	выбары	нейтральных	ко-
лераў.	Выбар	яркага	адзення	ўказвае	на	процілеглую	тэндэнцыю.	Калі	
цёмным,	манатонным	колерам	аддаюць	перавагу	людзі	сталага	ўзросту,	
то	стракатая	колеравая	гама	характэрна	для	маладзёжнай	моды,	паколькі	
ў	маладосці	асабліва	моцнае	імкненне	да	самасцвярджэння.	Маладому	
чалавеку	ўласцівы	і	некаторая	няўпэўненасць,	супярэчлівасць	пачуццяў,	
пакутлі	выя	пошукі	сэнсу	свайго	існавання.	Яркае	адзенне	–	непасрэдны	
паказ	чык	гэтых	настрояў.	Нездарма	псіхолагі	звярнулі	ўвагу	на	тое,	што	
людзі	сталага	ўзросту	ў	пэўныя	пераломныя	моманты	свайго	жыцця	–	
змена	працы,	расстанне	з	каханым,	сталенне	дзяцей	–	схільны	апранацца	
ў	яркія,	крыклівыя	колеры,	якія	былі	не	характэрны	для	іх	дагэтуль.	Вядо-
ма,	што	ў	летні	час	перавага	аддаецца	светлай	гаме,	а	ў	зімовы	–	цёмнай,	
асабліва	ў	тых	краінах,	дзе	змена	пораў	года	даволі	выразная.

Колер	адзення	ў	некаторых	выпадках	таксама	паказвае	на	сацыяль-
ную	дыферэнцыяцыю	па	статусе,	узросце	і	мае	сацыяльную	значнасць,	
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асабліва	ў	рытуалах,	цырымоніях.	Так,	пурпур	–	«каралеўскі»	колер,	сіні	–	
колер	кансерватыўнай	партыі	Вялікабрытаніі	і	г.	д.	Апазіцыя	па	колеры	
сімвалізуе	супрацьстаянне,	напрыклад:	«чырвоныя	–	белыя»	падчас	Гра-
мадзянскай	вайны	ў	Расіі;	«сінія	–	шэрыя»	падчас	Грамадзянскай	вай-
ны	ў	ЗША;	Вайна	Пунсовай	і	Белай	ружы	ў	XV	ст.	за	англійскі	трон	і	інш.

Асаблівай	увагі	 заслугоўвае	чорны колер,	які	ўяўляе	сабой	поўную	
ад	сутнасць	колеру,	яго	адмаўленне,	сімвалізуючы	ідэю	небыцця,	не	вя-
домасці.	Чорная	вопратка	–	абавязковы	атрыбут	свяшчэннаслужыцеляў,	
яна	стварае	адчуванне	вы	бранасці,	замкнёнасці,	далучанасці	да	таямніцы.	
За	ўважана:	варта	апрануць	глухі	чорны	світар	ці	закрытую	сукенку	–	
і	рукі	самі	сашчапляюцца	ў	замок,	нібы	імкнучыся	стварыць	вакол	ча-
лавека	замкнёную	рамку.	На	думку	нямецкага	псіхолага	Х.	Брэма,	чор-
ны	–	гэта	колер	дыстанцыі.	Мужчыны	і	жанчыны	ў	глухой,	пад	горла	
і	з	доўгімі	рукавамі,	чорнай	вопратцы,	чорных	панчохах	і	чаравіках	нібы	
сігналізуюць	акаляючым:	нікога	да	сябе	не	падпушчу.	Многія	падлеткі	
з	дапамогай	чорнага	колеру	несвядома	дыстанцыруюцца	ад	навакольна-
га	свету,	і	перш	за	ўсё	ад	бацькоў.	Аднак	у	спалучэнні	з	яркімі	насычаны-
мі	 колерамі	 чорны	 стварае	 зусім	 процілеглы	 эфект:	 чорны	 з	 аранжа-
вым	сімвалізуе	адкрытасць	і	гатоўнасць	да	размовы;	камбінацыя	чорнага	
з	чырвоным	падкрэслівае	сексуальную	прывабнасць.	Да	таго	ж	пры	штуч-
ным	асвятленні	чорны	пасуе	амаль	кожнай	жанчыне,	выгадна	адцяняючы	
скуру.	Адсюль	зразумела,	чаму	маленькая	чорная	сукенка	(вельмі	карот-
кая,	дэкальтаваная,	з	адкрытымі	рукамі)	такая	папулярная	на	вечарынах	
і	дыскатэках,	–	у	ёй	жанчына	выглядае	асабліва	прывабнай.

У	самым	агульным	выглядзе	можна	вылучыць	дзве	асноўныя	тэн-
дэнцыі	ў	стылі адзення	–	кансерватыўную	 і	экстравагантную.	Экстра-
вагантнасць	у	адзенні	практычна	заўсёды	адлюстроўвае	прэ	тэнзію	на	
значнасць.	Вельмі	часта	арыгінальна	і	кідка	апранаюцца	лю	дзі,	якія	ад-
чуваюць,	што	недаатрымліваюць	жаданага	прызнання	і	заах	вочвання.	
Кансерватызм	у	адзенні	таксама	адлюстроўвае	ўнутраны	стан	асобы,	яе	
адносіны	да	жыцця.	Як	правіла,	гэты	стыль	выбіраюць	людзі,	упэўненыя	
ў	сабе,	і	тыя,	чый	статус	у	грамадстве	прадугледжвае	прытрымліванне	
пэўных	нормаў	знешняга	выгляду.

Важнае	значэнне	мае	і	сілуэт касцюма.	Як	для	жанчын,	так	і	для	муж-
чын	строгім	лічыцца	сілуэт,	які	набліжаецца	да	выцягнутага	пра	ма	ву	голь-
ніка,	з	падкрэсленымі	вугламі,	свабодным	–	блізкі	да	шара,	з	ак	руг	лы	мі	
лініямі.	Строгі	сілуэт	больш	адпавядае	дзелавым	зносінам,	сва	бодны	–	
нефармальным	 сітуацыям.	 Калі	 чалавек	 пастаянна	 пры	трым	ліваец	ца	
аднаго	 сілуэту,	 гэта	 сведчыць	 пра	 яго	 схільнасць	 або	 да	 даклад	насці,	
парад	ку	і	дысцыпліны,	або,	наадварот,	да	натхнёнай	імпра	візацыі.
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Адзенне як мастацкі прыём

У творах мастацтва і літаратуры адзенню як сацыяльнай з’яве ад во
дзіцца вялікая роля. Адзін з герояў мастацкага фільма ў жанры ан ты
ўтопіі «Кіндзадза!» (1986) рэжысёра Г. М. Данэлія выкрыквае: «Ка лі 
ў грамадства няма колеравай дыферэнцыяцыі штаноў, то няма мэты...». 
Герой фантастычнага рамана «Дзеці Бога» пісь менніцы М. Д. Расэл 
сцвярджае, што «мэта адзення не абарона і ўпры гож ванне, а адроз
ненне, каб кожнага трымаць на адпаведным яму мес цы, каб вітанні бы
лі правільна адмераны, а павага належным чынам размеркавана. І каб 
усталяваць дыстанцыю паміж кіраўнікамі і пад началенымі».

Як адзначаў А. П. Чэхаў, «для таго, каб падкрэсліць беднасць жаб
рачкі, не трэба гаварыць шмат слоў, не патрэбна распавядаць пра яе 
бездапаможны, няшчасны выгляд, а варта толькі заўважыць, што яна 
была ў рудой тальме». І сучаснікі вялікага рускага пісьменніка разумелі, 
што схавана за «рудой тальмай», простай доўгай жаночай накідкай без 
рукавоў.

Гаворачы пра мову адзення, можна назваць таксама танцавальны 
прыём руху спадніцы ў цыганскіх або іспанскіх танцах, такіх як фла
менка, або знакавыя маніпуляцыі, якія здзяйсняюцца эфіопамі з то
гай, і інш. Варта згадаць і сімвалізм спалучэння тыпу касцюма і яго 
колеру ў кітайскай культуры, у прыватнасці ў класічным кітайскім тэ
атры. Напрыклад, узрост, сацыяльнае становішча чалавека, яго прафе
сія, занятак ці дзеянні, што здзяйсняюцца персанажам, яго фізічны ці 
псі хічны стан – усе гэтыя прыкметы перадаюцца на сцэне складанай 
кам бінацыяй тыпу касцюма, яго крою, колеру: маладыя героі носяць 
свет лую, часцей за ўсё белую вопратку, а старыя – цёмную, звычай
на цёмнакарычневую або чорную; у жабрака ўсё адзенне, уключа ючы 
галаўны ўбор, павінна быць зношаным, пакрытым латамі; мандарын 
на сцэне ходзіць у доўгім, да падлогі, верхнім адзенні, а абутак у яго 
павінен быць выключна на высокіх драўляных падэшвах. Па вопратцы 
асаблівага крою могуць быць адрознены персанажы: падарожнік, хво
ры, ваенны, чалавек, які толькі што падняўся пасля сну з ложка. Да таго 
ж розныя рухі рукавом адзення з’яўляюцца знакамі прыцягнення ўвагі, 
выражэння сімпатыі аднаго чалавека да другога, пазнакай сарамліва 
сці, збянтэжанасці і інш.

Як	адзначалася	вышэй,	у	сучасным	грамадстве	распаўсюджваецца	
тэндэнцыя	маскулінізацыі	жаночага	вобраза	і	фемінізацыі	мужчынска-
га,	што	ўсё	часцей	адлюстроўваецца	і	ў	 іміджы	рэкламных	герояў.	Ту-
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алетную	 ваду	 Tous	 In	 Heaven,	 напрыклад,	 дэманструе	 юнак,	 апрану-
ты	ў	вузкія	джынсы	і	аблягаючую	футболку	з	выразам.	Жаночы	ж	убор	
дзяўчыны	ў	гэтай	рэкламе	пераймае	ўсе	элементы	мужчынскага	касцю-
ма.	Такіх	узораў	у	рэкламнай	практыцы	вялікая	колькасць.	Яшчэ	адзін	
паказальны	прыклад	–	рэкламны	плакат	Burberry	Sport:	малюнак	дэ-
манструе	дзяўчыну	і	хлопца	ў	куртках	і	штанах	аднолькавага	крою	і	сты-
лю.	Маскуліннасць	жаночага	адзення	мае	асаблівае	значэнне	ў	стылі	
жанчын,	якія	заняты	ў	сферы	бізнесу	і	палітыкі.	Касцюм	са	штанамі	–	
неад’емны	атрыбут	гардэроба	паспяховай	дзелавой	лэдзі	і	вядомы	сімвал	
улады	 і	сілы.	Падобны	вобраз	можа	быць	выкарыстаны	рэкламістамі	
пры	стварэнні	прадукцыі,	звернутай	да	адпаведнай	мэтавай	аўдыторыі.	
Тым	не	менш	у	часопісах	прыкладаў	рэкламы,	у	якіх	жанчына	валодае	
яркімі	 феміннымі	 рысамі	 ў	 вопратцы,	 таксама	 нямала.	 Агульнапры-
нятыя	стэрэатыпы	па-ранейшаму	з’яўляюцца	асновай	канструявання	
рэкламнага	паведамлення.

Паводле	кошту,	стылю,	статусу	адзенне	падзяляецца	на	тры	класы:	
мас,	мідл	і	прэміум.

1.	Mass (мас)	–	найбольш	шматлікі	клас:	сюды	адносіцца	ўся	масавая	
прадукцыя,	у	тым	ліку	і	тавары	класа	эканом	(«Gloria	Jeans»,	«Jennyfer»,	
«Promod»,	«Terranova»	 і	 інш.).	Галоўная	яго	прыкмета	–	кошт	 і	месца	
продажу.	Гэта	адносна	танная	і	агульнадаступная	прадукцыя,	прадаец-
ца	практычна	ўсюды	(ад	рынкаў	і	правінцыйных	крам	да	супермаркетаў	
і	буй	ных	універмагаў).	Прычым	дыяпазон	кошту	і	якасці	ў	гэтым	кла-
се	даволі	вялі	кі.	У	рэкламе	прадукцыі	брэндаў	класа	мас	героям	час-
цей	за	ўсё	ўласцівы	такія	стылі	адзення,	як	кэжуал,	спартыўны,	унісекс	
або	рамантычны.

2.	Middle (мідл).	Тавары	гэтага	класа	займаюць	сярэдняе	ста	но	віш	ча	
па	між	мас	і	прэ	міум	(«Beneton»,	«Motivi»,	«Мехх»,	«Euro	Shi»,	«DKNY»	
і	інш.).

3.	Premium (прэміум)	арыентаваны	на	тых,	хто	зацікаўлены	паказаць	
і	даказаць	сваю	статуснасць,	прадэманстраваць	поспех.	Аднак	асноў-
ны	мі	спажыўцамі	тавараў	прэміум-марак	(«Armani»,	«Gucci»,	«Moёt	&	
Chandon»)	звычайна	з’яўляюцца	не	самыя	багатыя	людзі.	Гэта	найбольш	
паспяховы	верхні	пласт	сярэдняга	класа	–	прадпрымальнікі,	мене	джа	ры,	
вядомыя	крэатары.	«Прэміяльныя»	тавары	адрозніваюцца	высокай	якас-
цю	і	цаной.	Пры	гэтым	варта	адзначыць,	што	спажывец	плаціць	не	столь	кі	
за	якасць,	колькі	за	брэнд.	Месцам	продажу	тавараў	да	дзе	нага	класа	вы-
ступаюць	буцікі,	салоны.	Стыль	адзення	рэкламных	пер	санажаў	–	або	ра-
мантычны,	гламурны,	або	кансерва	тыў	ны.	Аднак	прыкладаў	такой	рэкла-
мы	менш,	чым	ролікаў	з	рэкламай	тава	раў	класаў	мас	і	мідл.



152

Манера	 апранацца	 эвалюцыянуе	 разам	 з	 маральнасцю.	 Вопратка	
гаворыць	пра	гісторыю	чалавека	ці	эпоху.	Яна	ёсць	пасярэднік	паміж	
нашым	Я	і	светам.	У	той	жа	час	адзенне	–	выдатны	спосаб	прыкрыць	або	
скарэкціраваць	нашы	недахопы.	Імідж	асобы	выяўляецца	ў	выбары	ёй	
традыцыйнага	або	арыгінальнага,	класічнага	або	моднага,	разнастайнага	
або	кансерватыўнага	адзення.

У	розных	культурах	існуюць	свае	манеры	апранання	і	тыпы	адзен-
ня.	Але	прадстаўніку	любой	культуры	варта	звяртацца	да	ўніверсальнага	
прынцыпу	падбору	гардэроба	–	да	прастаты.	Яна	прадугледжвае	эле-
гантнасць,	тонкасць,	стрыманасць,	практычнасць.	«Проста»	апранац-
ца	могуць	дазволіць	сабе	якраз	заможныя	людзі,	пад	крэсліваючы	гэтым	
сваю	занятасць	і	самадастатковасць.

Дзелавая вопратка. Запатрабаванасць	прэзентатыўнасці,	універ	саль-
насці	і	дэмакратызму	ў	іх	устойлівых	адзінках	выявілася	ў	феномене	дзе
лавы касцюм,	які	абазначаны	досыць	канкрэтна	і	таму	лёгка	пазнавальны.	
Яго	(як	жано	чы,	так	і	мужчынскі)	адрозніваюць	асаблівы	стыль,	замаца-
ваны	ў	кам	бі	наторыцы	(пінжак,	штаны	ці	спадніца),	спалучэнні	абавяз-
ковых	ак	се	суараў	(гальштук,	кашнэ,	шалік	або	хустачка),	абмежаванне	
ў	колеравай	гаме,	канструкцыя	сілуэта	і	інш.

Узнікненне	мужчынскага	дзелавога	касцюма	адносяць	да	пачатку	
ХІХ	ст.,	эпохі	бурнага	развіцця	прамысловых	прадпрыемстваў.	Жаночы	
дзелавы	касцюм	заявіў	пра	сябе	на	стагоддзе	пазней	у	сувязі	з	пашырэн-
нем	занятасці	ў	невытворчай	сферы:	справаводстве,	агенцтвах,	сістэме	
паслуг.	У	грамадстве	абазначыўся	попыт	на	адзенне	зручнае,	някідкае,	
але	прэзентабельнае.

У	шэрагу	асноўных	патрабаванняў	да	дзелавога	этыкету	манера	апра-
нацца	займае	асаблівае	месца.	У	некаторых	арганізацыях	і	ўстановах,	
каб	выключыць	самавольства,	індывідуальныя	прыхільнасці	або	не	да-
сведчанасць/безгустоўнасць,	патрабаванні	да	знешняга	выгляду	склад-
ваюцца	ў	кодэксы	і	пастановы,	паслядоўнае	прытрымліванне	якіх	ад-
сочвае	менеджар	па	кадрах.	Стратэгіі	дзелавога	адзення	рас	пра	цоўваюць	
кансультанты	па	іміджы.

Дзелавую	вопратку	адносяць	да	разраду	«нястрогай	уніформы»,	якая	
выражае	асаблівасці	пэўнай	краіны,	характар	працы,	а	таксама	паказвае	
на	пасаду	і	статус	супрацоўнікаў.	Як	«нястрогая	ўніформа»	адзенне	адлю-
строўвае	ідэалогію	арганізацыі,	умацоўваючы	карпаратыўны	дух	і	прэзен-
туючы	яе	ві	зуальны	вобраз.	У	сістэме	сацыяльнай	камунікацыі	дзелавое	
адзенне	служыць	своеасаблівым	кодам,	па	якім	распазнаюць	дачыненне	
чалавека	да	той	ці	іншай	сацыяльнай	дзейнасці.
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Дзелавой	вопратцы	ўласцівы	дэманстратыўны	характар.	Яна	не	па-
срэд	на	сведчыць	пра	тое,	што	яе	носьбіт	належыць	да	пэўнага	пласта	
грамадства,	мае	пэўную	прафесію	і	ўвасабляе	той	маральна-псіхалагічны	
патэн	цыял,	якім	валодае	ці	павінна	валодаць	асоба.	Так,	дзе	лавое	адзен-
не	надае	абліччу	чалавека	строгасць,	сур’ёзнасць,	акуратнасць,	сабра-
насць	–	усё,	без	чаго	нельга	абысціся	пры	афіцыйных	зносінах.	Чалавек	
можа	і	не	быць	такім,	якім	здаецца	ў	адпаведным	уборы,	але	імк	нец	ца	
адпавядаць	створанаму	вобразу,	такім	хочуць	бачыць	яго	іншыя	ў	пэў-	
ных	абставінах.

Упрыгажэнні. У	той	частцы	касцюмнага	цэлага,	з	якой	фарміруецца	
вобраз,	найбольшую	цікавасць	уяўляюць	упрыгажэнні.	Да	іх	непасрэд	на	
адносяцца	брошкі,	паясы,	спражкі,	гузікі,	бляхі	і	іншыя	вырабы,	ство-
раныя	спецыяльна	для	пэўнага	тыпу	адзення.	Таксама	сродкамі	ўпры-
гожвання	з’яўляюцца:	наколкі,	татуіроўкі,	прычоска,	парфума,	мані	кюр,	
макіяж,	аксесуары.

Часам	складана	разважаць	пра	характар	чалавека	па	яго	ўпрыгажэн-
нях,	калі	яны	перадаліся	па	спадчыне	ці	былі	атрыманы	ў	якасці	падарун-
ка.	Звычайна	ў	вочы	кідаюцца	асабліва	буйныя	ўпрыгажэнні	або	іх	вялі-
кая	колькасць,	з	дапамогай	якіх	пасылаецца	сігнал:	«Я	з’яўляюся	больш	
аўта	рытэтнай	асобай,	чым	ты;	я	пераўзыходжу	цябе».

Можна	вылучыць	наступныя	функцыі ўпрыгажэнняў:	антрапалагіч-
ную,	абрадавую	(рытуальную	або	магічную),	полаўзроставую,	сацыяль-
ную	(статусную),	палітыка-ідэалагічную,	эстэтычную.	Усе	гэтыя	функ	цыі	
непасрэдна	звязаны	з	утылітарнай.

Першай	з	пералічаных	функцый	узнікла	антрапалагічная:	менавіта	
праз	упрыгажэнні	чалавек	су	праць	пастаўляў	сябе	прыродзе,	 імкнуўся	
вы	лучыцца	з	прыроднага	свету	ў	першабытную	эпоху.	З	дапамогай	та-
туіровак,	размалёўвання	свайго	цела	нашы	продкі	маглі	расказаць	пра	
сваю	адвагу,	смеласць	і	вылучыцца	сярод	іншых.

Разам	з	антрапалагічнай	функцыяй	упрыгажэнняў	фарміруецца	абра
давая,	ці	рытуальная.	У	розных	этнічных	групах	існавалі	пэўныя	абрады	
і	звычаі,	святочныя	рытуалы,	а	ўпрыгажэнні	з’яўляліся	неад’емнай	част-
кай	рытуальнага	касцюма.	Напрыклад,	агульнавядома,	што	пры	сустрэчы	
вясны	ў	славянскіх	культурах	дзяўчаты	ўпрыгожвалі	сябе	вянкамі,	вадзілі	
карагоды,	як	бы	заклікаючы	яе	да	сябе.	Абрадавая	функцыя	можа	разгля-
дацца	і	як	магічная,	задача	якой	заключаецца	ў	тым,	каб	засцерагчы	ча-
лавека	ад	злых	сіл.

З	дапамогай	упрыгажэнняў	фіксаваўся	пераход	з	аднаго	ўзросту	ча-
лавека	ў	іншы,	паказваліся	полавыя адрозненні.	Напрыклад,	у	Этру	рыі	
канца	II	ст.	да	н.	э.	пажылыя	мужчыны	апраналіся	ў	доўгі	хітон,	багата	
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ўпрыгожаны	залатой	аблямоўкай	з	надпісамі.	Насіць	такі	хітон	дазваля-
лася	толькі	ім.	А,	напрыклад,	пажылыя	жан	чы	ны-казашкі	на	ні	зва	лі	на	
пальцы	масіўныя	срэбныя	пярсцёнкі,	у	той	час	як	дзяўчаты	насілі	про	стыя	
немудрагелістыя	ўпрыгажэнні	на	руках.	Хлопчыкі	(прад	стаўнікі	казахска-
га	і	рускага	этнасаў)	надзявалі	звычайныя	паяскі,	тады	як	скураны	пояс	
указваў	на	пераход	юнака	ў	стадыю	сталення.

Сацыяльная	(статусная) функцыя ва	ўпрыгожванні	вызначае	пазіцыю	
чалавека	ў	сацыяльнай	структуры.	У	розныя	часы	неабходнасць	сацы-
яльнага	размежавання	прыводзіла	да	пэўных	забарон,	парушэнне	якіх	
каралася	законам.	Напрыклад,	сімвалам	кіруючай	казахскай	шляхты	
служыла	футра	чорна-бурай	лісіцы,	якім	былі	аблямаваны	конусападоб-
ныя	шап	кі	белага	або	чырвонага	колеру.	Таму	падарыць	знатнай	асобе	
футра	іншага	зве	ра	азначала	нанесці	ёй	абразу.	У	Старажытным	Егіпце	
касцюм	фараона	ўпрыгож	валі	з	дапамогай	круглага	накладнога	каўняра-
аплеч	ча,	багата	дэкарыраванага	шклянымі	каралямі	і	каштоўнымі	ка-
мяня	мі.	У	Рымскай	імперыі	вышэйшая	знаць	аздабляла	свае	касцюмы	
золатам,	свабод	ныя	гараджане	–	срэбрам,	а	рабы	маглі	насіць	толькі	
жа	лезныя	ўпрыгажэнні.

Некаторыя	аксесуары	валодаюць	асаблі	вай	сім	валічнай	насычанас-
цю	 ў	 кантэксце	 сацыяльнай	 дыферэнцыяцыі.	 Напрыклад,	 гальштук,	
які	лічыцца	абавязковым	ат	рыбутам	дзелавога	мужчынскага	касцюма.	
Сімвалічнае	 значэнне	 гэтага	 аксесуара	 –	 аддзяленне	 галавы	 ад	 цела,	
падкрэсліванне	асаблівай	ролі	галавы.	Заходняя	культура	стагоддзямі	ву-
чыла	мужчын,	што	здольнасць	думаць,	інтэлект	–	гэта	іх	даспехі,	шчыт	
і	меч.	Варта	заўважыць,	што	азіяцкія	і	аф	рыканскія	культуры	гальшту-
ка	не	ведаюць,	там	для	мужчыны	галава	не	га	лоўнае.	Таксама	ў	сучас-
ным	жаночым	туалеце	ўсё	часцей	фігуруе	гальштук	або	яго	падабенства.	
Паназірайце:	жанчына,	у	чыім	гардэробе	ёсць	гальштук,	звычайна	ва	ўсім	
спадзяецца	на	свой	інтэлект.	Яна	не	тры	вае	размоў	пра	жаночую	інтуіцыю	
і	згодна	прызнаваць	толькі	жаночую	логі	ку,	паколькі	яе	спосаб	рухацца	
па	жыцці	–	гэта	разумовая	дзейнасць.

Палітыкаідэалагічная функцыя	ўпрыгажэнняў	сфарміравалася	ў	больш	
позні	перыяд	развіцця	грамадства	і	сёння	дапаўняе	статусную	функцыю.	
Упрыгажэнні,	такім	чынам,	фарміруюць	афіцыйны	касцюм,	гэта	зна-
чыць	форму.	Напрыклад,	упрыгажэннем	касцюмаў	ваенных,	чыноўнікаў	
з’яўляюцца	знакі	адрознення,	партыйныя	значкі,	нашыўкі	на	тканіне	
з	элемен	та	мі	партыйнай	прыналежнасці,	гербавыя	бляхі	і	інш.	Асноўнае	
пры	значэнне	гэтых	знакаў	невербальнай	камунікацыі	звязана	з	аб’яднан-
нем	людзей	у	групы	 і	дыферэнцыяцыяй	 іх	сацыяльнага	статусу	 (пал-	
коўнік	vs	маёр).
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Эстэтычная функцыя. Узнікненне	гэтай	функцыі	абумоўлена	тым,	
што	ўжо	са	старажытных	часоў	чалавек	пачаў	упрыгожваць	свае	вопрат-
ку	і	цела	рознымі	прадметамі.	Аднак	эстэтычная	функцыя	не	заўсёды	
галоўная,	таму	што	часцей	аксесуары	рознага	кшталту	з’яўляюцца	не	
толькі	ўпрыгажэннямі,	але	і	знакамі	культурнага	кода,	як	відавочнымі	
(карона	ў	манарха	або	заручальны	пярсцёнак	у	мужа/жонкі),	так	і	ня-
яўнымі	(упрыгажэнні	з	каштоўных	матэрыялаў	паказваюць	на	сацыяль-
ны	статус	іх	уладальніка).

Адначасова	з	пералічанымі	функцыямі	ўпрыгажэнні	маюць	і	ўты 
лі тарную,	паколькі	служаць	для	драпіроўкі	–	зма	цоў	ваюць	складкі	на	тка-
ніне	і	заціскаюць	элементы	адзення.	Так,	гузікі,	з’яўляючыся	элементам	
касцю	ма,	выконваюць	шэраг	функцый:	утылітарную	(гузік	як	зашпілька),	
дэ	каратыўна-эстэтычную	(гузік	як	упрыгажэнне),	магічную	(гузік	як	абя-
рэг	або	та	ліс	ман),	семіятычную,	або	інфарматыўную	(гузік	як	апазна-
вальны	знак).

Зыходзячы	з	прыведзеных	характарыстык	функцый	упрыгажэнняў,	
можна	гава	рыць	пра	існаванне	феномена	по	лісемантычнасці,	калі	адно	
і	тое	ж	аздабленне	вы	конвае	некалькі	роляў.	З	дапамогай	упрыгажэнняў	
дэманструюцца	сацыяльны	статус,	га	тоў	насць	уступіць	у	кантакт,	агрэ-
сіў	насць,	авантур	насць	і	іншыя	асаблівасці	асобы:	дарагія	ўпры	гажэн	ні	–	
сведчанне	прэ	тэнзій	на	валоданне	пэўным	прэстыжам;	членскі	зна	чок	–	
выражэнне	прыналежнасці	да	пэўнай	групы;	скураныя	бранзалеты	–	пад-
крэсліванне	моцнай	натуры;	дробныя	і	далікатныя	ўпрыгажэнні	гавораць	
пра	тое,	што	іх	уладальнік	чакае	да	сябе	беражлівых	адносін,	а	сам	хоча	
здавацца	душэўным	і	ўваж	лівым	да	іншых	і	г.	д.

Як	бачым,	сістэмалогія	як	навука	пра	сістэмы	аб’ектаў,	якімі	людзі	
акаляюць	свой	свет,	пра	ўплыў	экалогіі,	архітэктуры,	дызайну,	касцю-
ма	і	 ін	шых	атрыбутаў,	пра	функцыі	і	сэнсы,	якія	гэтыя	аб’екты	выяў-
ля	юць	у	працэсе	камунікацыі	(па	словах	У.	Чэрчыля,	«мы	ствараем	на-
шы	дамы,	а	пасля	яны	ствараюць	нас»),	адыгрывае	ў	жыцці	чалавека	
значную	ролю.

Такім	 чынам,	 невербальная	 камунікацыя	 і	 ўсе	 яе	 складнікі,	 з’яў-
ля	ючыся	элементамі	камунікатыўнай	сістэмы,	своеасаблівыя	і	адмет-
ныя	як	у	жыцці	асобных	людзей,	так	і	ў	кожным	культурным	асярод-
дзі.	 Дзеянні	 чалавека,	 рухі	 яго	 цела,	 міміка,	 размяшчэнне	 прадметаў	
у	прасторы,	пахі,	ежа,	манера	апранацца	перадаюць	багатую	інфармацыю,	
вы	вучэнне	якой	мае	вялікае	значэнне	для	між	асо	бас	ных	і	міжкультурных	
зносін.	Веданне	асноў	невербальнай	камунікацыі	дапамагае	адэкватна	
ацэньваць	маўленне	гаворачага	і	яго	паводзіны,	гар	манічна	спалучаць	



вер	бальныя	 і	невербальныя	сігналы,	наладжваць	сінхроннасць	паміж	
камунікантамі,	што	ў	выні	ку	фарміруе	адпаведны	ўзровень	даверу	і	да-
зваляе	ўсталёўваць	плённыя	зносіны.

Пытанні і заданні

1.		Якія	складнікі	ўключае	ў	сябе	сістэмалогія	як	сістэма	невербальнай	ка-
мунікацыі?

2.		Знешнасць	чалавека	ўспрымаецца	праз	мноства	стэрэатыпаў.	Якія	з	іх,	на	
вашу	думку,	адпавядаюць	рэчаіснасці?	Прывядзіце	прыклады	са	сродкаў	маса-
вай	камунікацыі.

3.		Раскрыйце	сутнасць	семіётыкі	прадметаў	 і	 інтэр’ера.	Прывядзіце	пры-	
клады.

4.		Як	колер	можа	ахарактарызаваць	асобу?	Якое	значэнне	гэта	мае	ў	жур-
налісцкай	дзейнасці?

5.		Якое	месца	займаюць	касцюм	і	адзенне	ў	сістэме	невербальных	сродкаў?
6.		Пералічыце	спосабы	выкарыстання	адзення,	колеру	і	іншых	кампанентаў	

невербальнай	камунікацыі	ў	медыяпрадукце.
7.		Раскажыце	пра	імідж	і	яго	асноўныя	характарыстыкі	ў	дзелавых	зносінах.
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ПРАКТЫКУМ

Заданне 1. Паглядзіце	навіны	або	іншыя	праграмы	на	любым	медыя-
рэсурсе.	Звярніце	ўвагу	на	эмоцыі,	якія	трапляюць	у	кадр.	Зрабіце	скрын-
шоты	(два	і	больш)	самых	цікавых,	на	ваш	погляд,	прыкладаў	выражэння	
эмоцый	журналістамі	або	іх	рэспандэнтамі.	Звярніце	ўвагу	на	кантэкст,	
у	якім	выражаецца	эмоцыя	(напрыклад,	што	чалавек	гаворыць	у	гэты	мо-
мант;	што	гавораць	пра	яго	і	г.	д.).

Заданне 2. Кожная	эмоцыя	ўвасабляецца	фізічна	(у	жэстах,	міміцы)	
і	праз	маў	ленне.	Яе	можна	прадставіць	у	наступных	формах:

1)		міжвольнае	фізічнае	праяўленне;
2)		жэсты,	якія	ўзнікаюць	праз	эмоцыю;
3)		гукавое	суправаджэнне	(гукапераймальныя	словы,	выклічнікі,	устой-

лівыя	выразы	і	інш.,	якія	вымаўляе	чалавек	падчас	перажывання	эмо	цыі).
Апішыце	базавыя	эмоцыі	(радасць,	здзіўленне,	сум,	гнеў,	агіда,	страх)	

на	аснове	пералічаных	складнікаў.	Падбярыце	з	тэкстаў	сродкаў	маса-
вай	камунікацыі	і	мастацкай	літаратуры	адпаведныя	ілюстрацыі	эмоцый.

П р ы к л а д ы:
I. Апісанне эмоцыі «страх»	(паводле	выдання:	Григорьева, С. А.	Словарь	

языка	русских	жестов	/	С.	А.	Григорьева,	Н.	В.	Григорьев,	Г.	Е.	Крейдлин.	–	
М.	;	Вена,	2001).

Страх (лицо выражает ‘Страх’)

Физическое	описание

О	том,	что	человеку	страшно,	прежде	всего	свидетельствуют	расширенные, 
вытаращенные, огромные глаза, а	также	их	застывший, окаменевший, остано
вившийся взгляд. Лицо	бледнеет и	принимает	застывшее	выражение	маски,	
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возможно,	перекашивается, рот может	быть	приоткрыт, на	лбу	может	вы-
ступить	испарина.

Сопутствующие	жесты

Видя	нечто	страшное,	человек	обычно	инстинктивно	отшатывается, 
отступает назад, старается	прижаться	к	чему-либо,	спрятаться,	он	может	за
крыть лицо руками или	зажмуриться, крепко	вцепиться в	предмет,	который	
держит	руками.	От	страха	человек	дрожит.

Звуковое	сопровождение

Жест	может	сопровождаться	звуком	втягиваемого	воздуха,	как	будто	че-
ловеку	его	не	хватает,	и	различными	междометиями	со	значением	страха.	Ср.:	
А > Ах! Боже!; Господи!; Ужас!

Иллюстрации

Елена	в	ужасе	жмурилась,	жалась	к	значкам,	братья	опять	вскрикива-
ли	«ну-ну»,	а	Мышлаевский	мертво	храпел,	показывая	три	золотых	корон-
ки	(М. Булгаков. Белая гвардия);	Николка	в	ужасе	прижался	к	стене	и	уста-
вился	на	видение	(М. Булгаков. Белая гвардия);	Она	наполовину	провалилась	
в	эту	стену	и,	как	в	мелодраме,	простирая	руки,	сияя	огромнейшими	от	ужа-
са	глазами,	прокричала:	–	Офицер!	(М. Булгаков. Белая гвардия);	Николки-
ны	глаза выпятились	на	Елену	в ужасе,	ему	нехватало	воздуху	(М. Булгаков. 
Белая гвардия);	У	него	пресекся голос,	и	он	ничего	не	мог	вымолвить,	а	толь-
ко	смотрел,	вытаращив глаза	от	ужаса	(Ф. М. Достоевский. Бесы);	Как	раз	
в	эту	минуту	кто-то	хлопнул	дверью,	и	я	вздрогнул	и	громко	крикнул	от	страха	
(И. Бунин. У истока дней);	«Куда	же	ты,	свиненок,	ее	девал?	–	крикнул	сер-
дито	Матвей	Саввич.	–	Где	она?»	У	Кузьки	от	ужаса	перекосило лицо,	он	за-
метался	около	повозки	и,	не	найдя	тут,	побежал	к	воротам,	потом	под	навес	
(А. Чехов. Бабы);	Она	посмотрела	на	него	широко раскрытыми от	страха	гла-
зами	(А. Рыбаков. Дети Арбата);	Он	видел,	что	Липман	его	боится,	ничего	
в	этом	особенного	нет	–	его	все	боятся.	Но,	если	у	зубного	врача	от	страха	дро-
жат руки,	он	может	натворить	что-нибудь	не	то	(А. Рыбаков. Дети Арбата);	
Шайка	серебристых	громил	разносила	продуктовый	ларек,	двое	хвостатых	
хулиганов	приставали	к	побелевшей от	ужаса	женщине,	обмершей	в	подъезде	
(А. и Б. Стругацкие. Град обреченный);	Оказывается,	я	от	страха	так	вцепился 
в	поводья,	что	не	мог	разжать	пальцы	даже	после	того,	как	упал	(Ф. Искан
дер. Лошадь дяди Кязыма);	Это	могучее	существо,	встав	во	весь	рост,	прижи-
мало	к	стенке	своими	лапищами	очередного	посетителя,	силясь	дотянуться	
языком	до	его	перекошенного от	страха	лица (И. Шмелев. Презумпция неви
новности);	«Тамбовский	волк	тебе	товарищ!	Ты	знаешь,	на	кого	вчера	руку	
поднял?»	–	«Никак	нет...»	–	поспешно	ответил	Багиров,	потея от	страха	
(Ф. Незнанский, Э. Тополь. Журналист для Брежнева);	В	боковой	дорожке	по-
слышались	шаги.	–	Уж	не	Сонечка	ли?	–	спросил	Обломов	с	неподвижными 
от	ужаса	глазами (И. А. Гончаров. Обломов);	Она	остановила	на	нем	неподвиж-



159

ный от	ужаса	взгляд (И. А. Гончаров. Обрыв);	Просто	у	меня	крохотная	опухоль	
на	мозгу.	–	Не	может	быть!	–	она	от	ужаса	закрыла рот руками (Дж. Д. Сэ
линджер. Над пропастью во ржи);	Он	закрылся руками,	дрожа от	ужаса,	с	ног	
до	головы	облепленный	ножами,	вилками,	ложками,	ножницами,	и	вдруг	
все	кончилось	(А. и Б. Стругацкие. Стажеры);	Широко раскрытыми глаза-
ми он	смотрел	на	меня,	и	лицо	его	было	совсем	белое и	окаменевшее от	ужаса	
(А. и Б. Стругацкие. Хищные вещи века).

II. Ілюстрацыі невербальнага выражэння розных эмоцый у СМІ
агіда

«Хуже	чем	сейчас,	у	нас	футбола	еще	не	было.	Даже	противно	телевизор	
смотреть»,	–	скривился глава	государства	(«Комсомольская правда»).

радаСць

На	 пороге	 нас	 встречает	 нынешний	 директор	 Зинаида	 Михайловна.	
«Проходите,	будьте	хозяевами»,	–	она	широко улыбается бывшим	выпуск-
никам	и	приглашает	на	экскурсию	по	школе	(tut.by).

Страх

В	полчетвертого	утра	мы	проснулись	от	страшного	грохота.	Бабушка	вы-
скочила	–	и	увидела	танки.	Она	вбежала	в	дом	с расширенными от ужаса гла-
зами,	схватила	меня	и	сестру	со	словами:	«Бегом!	Война	началась!»	(«СБ»).

Пагарда

Именно	тогда	он	процедил сквозь зубы всем	известное	высказывание	про	
птичку	в	клетке	и	что	я	должна	ему	за	все	эти	годы	безбедного	и	царского	су-
ществования,	а	платить	буду	до	самой	смерти…	(tut.by).

ЗлоСць

Такого	выражения	он	еще	не	замечал	на	ее	лице.	Брови ее были сдвинуты, 
губы сжаты, глаза	глядели	прямо	и	строго	(«СБ»).

III. Ілюстрацыі невербальнага выражэння розных эмоцый у мастацкай лі-
та ратуры

радаСць

–	«О	чудо!	–	произнес	он,	сияя взглядом, разрумянившись.	–	Сколько	вижу	
я	красивых	созданий!	Как	прекрасен	род	людской!»	–	Румянец	стал	гуще;	
Джон	попомнил	о	Ленайне	–	об	ангеле,	одетом	в	темно-зеленую	вискозу,	
с	лучезарно	юной,	гладкой	кожей,	напоенной	питательными	кремами,	с	дру-
желюбной	улыбкой.	Голос его дрогнул умиленно.	–	«О	дивный	новый	мир…»	
(О. Хаксли. О дивный новый мир).

Страх

У	таго	–	у	дурня	таго	–	тож	барада.	Як	недалужна,	убога	траслася	яна	
на	судзе.	Бедная	бародка.	Яна	так	смешна	чарнелася	на збялелым ад страху 
твары,	быццам	адчувала	сябе	не	на	месцы,	гатова	была	сарвацца,	уцячы,	пе-
раскочыць	на	голы,	але	важны	твар	старшыні	(М. Зарэцкі. Голы звер).
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ЗдЗіўленне

Пуассон	был	потрясен,	уничтожен;	он	не	нашел	ни	одного	слова	в	защи-
ту	императора.	Раз	напечатано	в	книге,	–	значит,	правда.	С	книгой	он	спо-
рить	не	мог.	А	Лантье,	посмеиваясь,	все	продолжал	тыкать	ему	картинку	под	
самый	нос.	Тогда	полицейский	развел руками и воскликнул:

–	Ну	так	что	же?	В	конце	концов	это	совершенно	естественно;	с	каждым	
может	случиться	(О. Хаксли. О дивный новый мир).

Заданне 3. У	XVІІI	ст.	вядомы	палітык	граф	Чэстэрфілд,	рыхтуючы	
сына	да	дыпламатычнай	кар’еры,	пісаў	яму,	што,	калі	гаворыш	з	людзьмі,	
заўсёды	трэба	глядзець	ім	у	вочы;	калі	будзеш	гэтага	пазбягаць,	людзі	
падумаюць,	што	ты	адчуваеш	сябе	вінаватым;	да	таго	ж	ты	губляеш	маг-
чымасць	зразумець	па	выразе	твару,	якое	ўражанне	на	субяседніка	робяць	
твае	словы	[Честерфилд,	2009].

Пракаментуйце	выказванне	графа.	Якія	парады	выкарыстання	по-
зірку	далі	б	вы?	Якую	ролю	адыгрывае	нацыянальна-культурны	кампа-
нент	у	акулесіцы?

Заданне 4. Пра	што	нам	гавораць	міміка	і	жэсты?	Каб	высветліць,	
наколь	кі	важныя	невербальныя	сігналы,	выканайце	тэставыя	заданні,	
да	паўняючы	фразы	і	адказваючы	на	пытанні.

1. На вашу думку, міміка і жэсты – гэта:
а)	спантаннае	выражэнне	стану	чалавека	ў	пэўны	момант;
б)	дапаўненне	да	маўлення;
в)	здрадлівае	праяўленне	нашай	падсвядомасці.

2. У жанчын мова мімікі і жэстаў больш выразная, чым у мужчын:
а)	так;
б)	не;
в)	не	ведаю.

3. Як вы вітаецеся са сваімі добрымі сябрамі:
а)	радасна	крычыце:	«Прывітанне!»;
б)	сардэчна	паціскаеце	руку;
в)	злёгку	абдымаеце;
г)	вітаеце	іх	стрыманым	рухам	рукі;
д)	цалуеце	ў	шчаку?

4. Якая міміка і якія жэсты, на вашу думку, з’яўляюцца ўніверсальнымі 
носьбітамі розных культур (дайце тры адказы):

а)	калі	круцяць	галавой	з	боку	ў	бок;
б)	ківаюць	галавой;
в)	моршчаць	нос;
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г)	моршчаць	лоб;
д)	падморгваюць;
е)	усміхаюцца?

5. Якая частка цела найбольш «выразная»:
а)	ступні;
б)	ногі;
в)	рукі;
г)	кісці	рук;
д)	плечы?

6. Якая частка вашага цела, на вашу думку, найбольш «выразная»:
а)	лоб;
б)	бровы;
в)	вочы;
г)	нос;
д)	вусны;
е)	куткі	рота?

7. Калі вы праходзіце паўз вітрыну, у якой бачна ваша адлюстраванне, на 
што ў сабе звяртаеце ўвагу перш за ўсё:

а)	на	тое,	як	глядзіцца	адзенне;
б)	на	прычоску;
в)	хаду;
г)	паставу;
д)	ні	на	што?

8. Калі нехта, размаўляючы або смеючыся, часта прыкрывае рот рукой, 
для вас гэта азначае, што:

а)	яму/ёй	ёсць	што	хаваць;
б)	у	яго/яе	непрыгожыя	зубы;
в)	ён/яна	чагосьці	саромеецца.

9. На што вы найперш звяртаеце ўвагу ў вашым суразмоўцу:
а)	на	вочы;
б)	рот;
в)	рукі;
г)	позу?

10. Калі субяседнік, размаўляючы з вамі, адводзіць вочы, то вы гэта ін тэр-
прэтуеце як:

а)	несумленнасць;
б)	няўпэўненасць	у	сабе;
в)	сабранасць.
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11. Ці можна па знешнім выглядзе вызначыць тыповага злачынцу?
а)	так;
б)	не;
в)	не	ведаю.

12. Мужчына пачынае размаўляць з жанчынай. Ён гэта робіць таму, што:
а)	першы	крок	заўсёды	робіць	менавіта	мужчына;
б)	жанчына	неўсвядомлена	паказала	сваё	жаданне,	каб	з	ёй	загаварылі;
в)	ён	досыць	упэўнены	ў	сабе.

13. У вас склалася ўражанне, што словы чалавека не адпавядаюць тым 
«сігналам», якія можна ўлавіць з яго мімікі і жэстаў. Чаму вы больш паверыце:

а)	словам;
б)	невербальным	сігналам;
в)	такі	чалавек	наогул	выкліча	ў	вас	падазрэнні?

14. Поп-зоркі паказваюць публіцы жэсты, якія маюць адназначна эратыч-
ны характар. Што, па-вашаму, гэта абазначае:

а)	звычайнае	крыўлянне;
б)	спробу	«завесці»	публіку;
в)	шчырае	выказванне	ўласнага	настрою?

15. Вы ў адзіноце гледзіце фільм жахаў. Што з вамі адбываецца:
а)	гледзіце	спакойна;
б)	рэагуеце	на	тое,	што	адбываецца,	«кожным	нервам»;
в)	заплюшчваеце	вочы	падчас	найбольш	жахлівых	сцэн?

16. Уласную міміку можна кантраляваць:
а)	так;
б)	не;
в)	толькі	асобныя	яе	элементы.

17. Фліртуючы, вы тлумачыце свае паводзіны пераважна:
а)	праз вочы;
б)	рукі;
в)	словы.

18. Як вы лічыце, большасць нашых жэстаў:
а)	«падгледжаны»	ў	каго-небудзь	і	завучаны;
б)	перадаюцца	з	пакалення	ў	пакаленне;
в)	закладзены	ў	нас	прыродай?

19. Калі чалавек носіць бараду, для вас гэта прыкмета:
а)	мужнасці;
б)	таго,	што	чалавек	хоча	схаваць	пэўныя	рысы/недахопы	свайго	твару;
в)	таго,	што	гэты	чалавек	занадта	лянівы,	каб	рэгулярна	галіцца.
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20. Многія людзі сцвярджаюць, што правая і левая часткі твару ў іх ад-
розніваюцца адна ад адной. Вы згодны з гэтым?

а)	так;
б)	не;
в)	толькі	ў	людзей	сталага	веку.

Вынікі

1:	а	–	3,	б	–	4,	в	–	3;
2, 3:	а	–	1,	б	–	3,	в	–	0,	г	–	0,	д	–	3;
4, 5:	а	–	4,	б	–	4,	в	–	3,	г	–	2,	д	–	4,	е	–	2;
6, 7:	а	–	0,	б	–	0,	в	–	1,	г	–	1,	д	–	0,	е	–	1;
8, 9:	а	–	1,	б	–	2,	в	–	3;
10, 11:	а	–	2,	б	–	1,	в	–	3;
12, 13:	а	–	1,	б	–	3,	в	–	3,	г	–	2,	д	–	0;
14, 15:	а	–	3,	б	–	1,	в	–	1;
16, 17:	а	–	3,	б	–	2,	в	–	2;
18, 19:	а	–	3,	б	–	2,	в	–	1;
20:	а	–	3,	б	–	2,	в	–	1.

Інтэрпрэтацыя вынікаў

Ад 77 да 56 балаў
У	вас	выдатная	інтуіцыя,	вы	валодаеце	здольнасцю	разумець	іншых	лю-

дзей,	у	вас	ёсць	назіральнасць	і	чуццё.	Аднак	вы	занадта	моцна	давяраеце	гэ-
тым	якасцям,	словы	маюць	для	вас	другаснае	значэнне.	Вашы	«прысуды»	па-
спешныя,	і	ў	гэтым	крыецца	небяспека	памылкі.	Улічвайце	гэта,	і	ў	вас	ёсць	
усе	шанцы	навучыцца	выдатна	разбірацца	ў	людзях.

Ад 55 да 34 балаў
Вы	атрымліваеце	пэўнае	задавальненне	ад	назіранняў	за	іншымі	людзь	мі	

і	нядрэнна	інтэрпрэтуеце	іх	міміку	і	жэсты.	Аднак	вы	не	ўмееце	выка	ры	стоў-
ваць	гэтую	інфармацыю	ў	рэальным	жыцці,	напрыклад	для	таго,	каб	паспя-
хова	камунікаваць	з	тымі,	хто	побач.	Вы	схільны	ў	большай	ступені	літаральна	
ўспрымаць	адрасаваныя	вам	словы.	Развівайце	ін	туіцыю	і	часцей	звяр	тай-
цеся	да	яе.

Ад 33 да 11 балаў
На	жаль,	мова	мімікі	і	жэстаў	для	вас	–	кітайская	грамата.	Вам	досыць	

цяжка	правільна	ацэньваць	людзей.	Прычына	не	ў	тым,	што	вы	да	гэтага	не	
здольны,	проста	вы	не	надаяце	гэтаму	належнага	значэння.	Трэніруйце	на-
зіральнасць.

Заданне 5. А. Супастаўце	прыведзеныя	ніжэй	тэрміны,	якія	абазнача-
юць	розныя	віды	жэстаў	(1–6),	і	адпаведныя	ім	апісанні	(а–е).	Выкананне	
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гэтага	задання	прадугледжвае	таксама	працу	ў	парах,	дзе	адзін	партнёр	
дэманструе	жэсты,	а	другі	іх	тлумачыць.

1)	мадальныя	(жэсты-рэгулятары),	2)	жэсты-ілю	стра	тары,	3)	канвенцыя-
нальныя	(жэсты-эмблемы),	4)	жэсты,	што	вы	ка	ры	стоўваюцца	ў	розных	абра-
дах,	5)	жэсты-афектары,	6)	жэсты-адаптары;

а)	апісальна-выяўленчыя	і	выразныя	жэсты,	якія	суправаджаюць	маў-
ленне	 і	губляюць	сэнс	па-за	маўленчым	кантэкстам.	З	 іх	дапамогай	глы-
бей	раскрываецца	сэнс	выказвання.	Да	 іх	адносяцца:	указальнікі,	пік	то-
гра	фы	(перадаюць	форму,	памеры	прадметаў),	кінетографы	(міжвольныя	
ру	хі	це	ла),	ідэографы	(своеасаблівыя	рухі	рукамі,	якія	спалучаюць	уяўныя	
прад	меты);

б)	замяняюць	словы	ці	фразы	ў	зносінах	і	ўжываюцца	падчас	пры	вітання,	
развітання,	запрашэння,	для	выражэння	забароны,	знявагі	і	г.	д.	Яны	маюць	
ад	паведнікі	ў	лексічным	складзе	мовы	і	з’яўляюцца	ўмоўнымі	рухамі.	Часам	
іх	ужываюць	замест	слоў,	якія	нязручна	выказаць	услых.	Таму	ўсе	непрыстой-
ныя	жэсты	адносяцца	да	гэтай	катэгорыі;

в)	жэсты	адабрэння,	незадавальнення,	іроніі,	недаверу,	няўпэўнена	сці,	
няведання,	роздуму,	засяроджанасці,	разгубленасці,	збянтэжанасці,	па	даў-
ленасці,	расчаравання,	агіды,	радасці,	захаплення,	здзіўлення.	Яны	вы	ра-
жа	юць	эмацыянальны	стан	чалавека,	ацэнку	 ім	рэальнасці,	стаўленне	да	
прад	ме	таў	і	да	людзей,	сігналізуюць	пра	змены	актыўнасці	суб’екта	падчас	ка	-	
мунікацыі;

г)	жэсты,	якія	выражаюць	спецыфічныя	звычкі	чалавека	(напрыклад,	па-
чэсванні,	патузванні	асобных	частак	цела,	перабіранне	асобных	прадме	таў);

д)	жэсты,	якія	характарызуюць	і	падтрымліваюць	камунікатыўны	акт;
е)	жэсты,	якія	ўжываюцца	ў	пэўнай	рэлігіі	(хрысціяне	хрысцяцца,	му-

сульмане	ў	канцы	малітвы	праводзяць	абедзвюма	далонямі	па	твары	звер-
ху	ўніз	і	інш.).

Б. Знайдзіце	ілюстрацыю	розных	відаў	жэстаў	у	СМІ	і	растлумач-
це	кантэкст	іх	ужывання.

Заданне 6. А. Суаднясіце	віды	поз	(1–3)	са	спосабамі	 іх	выражэн-	
ня	(а–в).

1)	уключэнне	ці	выключэнне	з	сітуацыі	(адкрытасць	ці	закрытасць	для	
кантакту);

2)	дамінаванне	ці	залежнасць;
3)	процістаянне	ці	гармонія;

а)	 «навісанне»	 над	 партнёрам,	 пахлопванне	 яго	 па	 плячы,	 рука	 зна-
ходзіцца	на	плячы	суразмоўцы,	позірк	накіраваны	зверху	ўніз;	позірк	зні	зу	
ўверх,	з-пад	ілба,	сутулаватасць;
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б)	сціснутыя	кулакі,	выстаўленае	наперад	плячо,	рукі	ў	бокі;	свабодная	
поза,	сінхранізуецца	з	позай	партнёра;

в)	перакрыжаваныя	на	грудзях	рукі,	сплеценыя	ў	замок	пальцы,	калені	
ў	позе	«нага	на	нагу»,	адкінутая	назад	спіна;	галава	і	цела	павернуты	да	парт-
нёра,	тулава	нахілена	наперад.

Б.	Знайдзіце	прыклады	розных	відаў	поз	у	аўдыявізуальных	СМІ	
і	растлумачце	кантэкст	іх	ужывання.

Заданне 7. Прачытайце	змест	камунікатыўных	сітуацый	і	растлумач-
це	семантыку	жэстаў.

1.	Мужчына	расказваў	пра	паспяховасць	свайго	бізнесу	і	некалькі	ра-
зоў	выкарыстаў	жэст,	які	паказаны	на	малюнку.	Як	гэты	жэст	су	адносіцца	са	
словамі?

2.	Што	адлюстроўвае	жэст	гэтага	чалавека?
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3.	Гэты	чалавек	нядаўна	схлусіў.	Як	адлюстраваная	кінема	(жэст	на	ры-
сунку)	стасуецца	з	ка	му	нікатыўнай	сітуацыяй?

4.	Які	з	прапанаваных	жэстаў	(1–3)	сведчыць	пра	моцную	нервовасць	ча-
лавека?

1 2 3

5.	Чым	можа	быць	абумоўлены	жэст	дзяўчынкі?
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6.	Чалавек	пачынае	выступленне	са	слоў	«на	мой	сціплы	погляд».	Што	
ён	думае	насамрэч?

7.	Вашы	субяседнікі	выкарыстоўваюць	такія	жэсты	(гл.	рысункі	ніжэй)	
падчас	размовы.	Як	яны	ўспрымаюць	вашы	словы?
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Заданне 8.	Выберыце	відэаролік	(інфармацыйны	сюжэт,	урывак	з	тэ-
лепраграмы,	урывак	з	фільма).

Першы	раз	паглядзіце	яго	без	гуку.	На	аснове	невербальных	кодаў,	
адлю	страваных	у	выбраным	вамі	матэрыяле,	вызначце	тэму,	эмацыяналь-
ную	афарбоўку.	Што	з	убачанага	вы	зразумелі?	Апішыце	невербальныя	
асаб	лівасці,	якія	вы	заўважылі	ў	відэароліку.	Схематычна	запішыце	сюжэт.

Паглядзіце	відэаролік	з	гукам.	Наколькі	запісанае	вамі	супала	з	ары-
гіналам?	Што	вам	не	ўдалося	вызначыць	без	гукавога	суправаджэння?

Выканайце	заданне	пісьмова	і	пазначце	крыніцу	пра	аналізаванага	
матэрыялу.

Заданне 9. Падрыхтуйце	паведамленне-прэзентацыю	на	тэму	«Нацы-
янальныя	адрозненні	ва	ўспрыманні	і	тлумачэнні	жэстаў».

Заданне 10. Некаторыя	распаўсюджаныя	жэсты	маюць	некалькі	зна-
чэнняў.	У	залежнасці	ад	краіны,	дзе	прымяняецца	жэст,	вас	зразумеюць	
па-роз	наму.	 Каб	 пазбегнуць	 непрыемных	 наступстваў	 і	 канфліктных	
сітуацый,	засвойце	варыятыўнасць	тлумачэння	васьмі	пашыраных	у	куль-
туры	розных	народаў	жэстаў.	Для	гэтага	супастаўце	рысункі	(1–8)	з	тлу-
мачэннямі	(а–ч).
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а) Бразілія, Уругвай, Партугалія, краіны Азіі	–	абразлівы	жэст;
б) Грэцыя, Турцыя, Венесуэла	–	абазначэнне	нетрадыцыйнай	сексуаль-

най	арыентацыі;
в) Японія	–	грошы;	просьба	да	касіра	выдаць	рэшту	дробнымі	ма	не	тамі;
г) ЗША, Вялікабрытанія, Аўстралія, Новая Зеландыя, Бразілія, Беларусь	–	

«Усё	добра!	Супер!»;	аўтастоп;
д) Бразілія, Партугалія	–	жэст	абароны	(у	доме	бразільца	можна	сустрэць	

статуэткі	ў	форме	гэтага	знака,	што	выкарыстоўваюцца	ў	якасці	абярэгаў);	
пажаданне	ўдачы;

е) ЗША, Вялікабрытанія, Германія, Расія, Беларусь –	«ОК.	Усё	добра!»;
ё) Францыя, Бельгія, Германія, краіны Лацінскай Амерыкі	–	«Нуль.	Ні-

кчэмнасць»;
ж) ЗША	–	лічба	«два»;
з) краіны Паўднёвай Амерыкі, Заходняй Афрыкі, Бліжняга Усходу	–	аб	раз-

лівы	жэст;	непрыстойны	намер	у	дачыненні	да	субяседніка;
і) Туніс	–	«Я	цябе	заб’ю!»;
й) Японія, Тайланд	–	прапанова	сексуальных	паслуг;
к) Грэцыя	–	«Змоўкні!»;
л) Кітай	–	лічба	«пяць»;
м) Францыя, Турцыя, Грэцыя, Германія, Кітай, Карэя	–	непрыстойны,	агрэ-

сіўны,	грубы	жэст	(эквівалент	у	нашай	культуры	–	сярэдні	палец);
н) большасць еўрапейскіх краін	–	знак	адмаўлення,	«Не»;
о) Інданезія	–	лічба	«шэсць»;
п) Сірыя	–	«Ідзі	да	д’ябла!»;
р) Беларусь (славянскі свет)	–	непрыстойны	жэст;	жэст-абярэг	ад	ня-

чыстай	сілы	(у	кішэні);	дзіцячы	жэст	адмаўлення	ад	чаго-небудзь;
с) большасць еўрапейскіх краін	–	знак	згоды,	«Так»;
т) Італія, Іспанія, Францыя	–	указанне	мужу	на	здраду	жонкі;
у) большасць краін	–	сімвал	рок-музыкі	і	яе	прыхільнікаў;
ф) большасць краін	–	перамога,	мір;
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х) Вялікабрытанія, Аўстралія	–	абразлівы	жэст;
ц) Грэцыя, Турцыя, Балгарыя, Індыя	–	знак	згоды,	«Так»;
ч) Грэцыя, Турцыя, Балгарыя, Індыя –	знак	адмаўлення,	«Не».

Заданне 11. Ваша	невербаліка	–	люстэрка	вашых	думак,	пачуццяў,	пе-
ра	жы	ван	няў.	Паглядзіце	на	сябе	вачыма	старонняга	назіральніка.	Параз-
важайце	ў	форме	эсэ,	якія	складнікі	невербальнай	камунікацыі	найбольш	
дакладна	характарызуюць	вашу	асобу,	што	хацелася	б	змяніць.

Заданне 12. Поціск	рукі	–	неад’емны	элемент	дзелавой	камунікацыі.	
Трады	цыйна	пры	сустрэчы	першыя	асобы	абменьваюцца	поціскам	рукі,	
пад	пісанне	дамовы	таксама	суправаджаецца	гэтым	жэстам,	праз	які	пра-
яў	ляюцца	давер	і	павага	да	партнёра.	Акрамя	таго,	гэты	невербальны	знак	
сведчыць	пра	ўнутраны	стан	субяседнікаў,	характар	стасункаў	паміж	імі,	
раскрывае	асаблівасці	культуры	і	паводзін	чалавека.

Знайдзіце	ў	сродках	масавай	камунікацыі	прыклады	адлюстраван-
ня	невербальнага	элемента	ў	розных	сітуацыях	зносін,	у	тым	ліку	між-
культурных,	і	вызначце	іх	асаблівасці.	Апішыце	семіётыку	невербальных	
знакаў,	якія	ўзнікаюць	падчас	вітання.	Звярніце	ўвагу	на	культурную	пры-
належнасць	ка	му	ні	кантаў	і	характар	стасункаў	паміж	імі.

Заданне 13. Вобраз	якога	тэлежурналіста	або	тэлевядучага	найбольш	
імпануе	вам?	Чаму?	Прааналізуйце	невербальную	семіётыку	яго/яе	паво-
дзін	(кінесіка,	акулесіка,	такесіка,	манера	апранацца	і	інш.).	Складзіце	
партфоліа	яго/яе	невербальных	якасцей,	падбярыце	візуальны	матэры-
ял	са	сродкаў	масавай	камунікацыі	і	дадайце	да	яго	вашы	каментарыі,	
аформіце	ў	выглядзе	прэ	зентацыі.

Заданне 14. Выберыце	некалькі	тэлеінтэрв’ю	айчынных	і	замежных	
жур	на	лістаў	(з	дакладнай	пашпартызацыяй)	і	прааналізуйце	прастора-
вую	ар	ганізацыю	памяшканняў,	у	якіх	яны	праводзяцца.	Звярніце	ўвагу	
на	позы	інтэрв’юера	і	інтэрв’юіруемага,	арганізацыю	прасторы,	аб’екты,	
інтэр’ер	і	інш.	Вызначце	адпаведнасць	значэнняў	вербальных	і	невербаль-
ных	знакаў,	што	дэманструюць	суразмоўцы.

Заданне 15. Як	расстаўлена	мэбля	ў	вашым	пакоі,	на	працы,	вучобе?	
Якое	месца	ў	аўдыторыі	вы	выбіраеце	ў	час	лекцыі,	на	практычных	занят-
ках,	канферэнцыі,	сходзе?

Дзе	вам	звычайна	прапануе	сесці	чалавек	з	больш	высокім	сацыяль-
ным	статусам?	Як	пры	гэтым	вы	сябе	адчуваеце?	Параўнайце	некалькі	
выпадкаў	з	вашага	жыцця.
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Вы	заходзіце	ў	кабінет	да	чалавека	з	больш	высокім	сацыяльным	
статусам.	Якую	адлегласць	вы	будзеце	трымаць?	Калі	вы	пачняце	га-
варыць	(стоячы	каля	дзвярэй,	падышоўшы	бліжэй	да	суразмоўцы,	ін-	
шы	варыянт)?

Заданне 16. Размяркуйце	ніжэйпададзеныя	характарыстыкі	тону	і	го-
ласу	на	станоўчыя,	адмоўныя	 і	нейтральныя.	Якія	з	прыведзеных	азна-
чэнняў	сведчаць:

1)	пра	ўзрост	гаворачага;
2)	душэўны	стан,	эмоцыі;
3)	здароўе;
4)	адносіны	да	суразмоўцы;
5)	самаацэнку;
6)	палажэнне	гаворачага	ў	той	ці	іншай	іерархічнай	сістэме;
7)	акустычныя	характарыстыкі	голасу?

Басавіты,	высокі,	грубы,	вісклівы,	безжыццёвы,	бадзёры,	гнусавы,	ліс-
лівы,	 гучны,	 аксамітны,	 гарачлівы,	 фанабэрысты,	 ліхі,	 злосны,	 дзіцячы,	
падлізлівы,	задорны,	задумлівы,	дрыжачы,	заліхвацкі,	інтымны,	сяброўскі,	
прыязны,	істэрычны,	жвавы,	жывы,	ласкавы,	ледзяны,	ментарскі,	нізкі,	не-
задаволены,	натужны,	надтрэснуты,	пяшчотны,	ганарысты,	нахабны,	на-
чальніцкі,	павучальны,	кплівы,	плаксівы,	суровы,	рэзкі,	шыпячы,	са	ма	ўпэў-
нены,	раскацісты,	слабы,	сонны,	старэчы,	зрывісты,	роўны,	ня	ўпэў	нены,	
спакойны,	сіпаты,	сярдзіты,	расстроены,	раззлаваны,	строгі,	вантробны,	
трапяткі,	упэўнены,	цёплы,	фамільярны,	ціхі,	прыглушаны,	з’едлівы,	шам-
каючы,	хрыплы,	халодны,	жартаўлівы,	манатонны,	радасны,	самотны,	здзіў-	
лены,	замагільны,	павесялелы,	знясілены,	прыветлівы,	капрызны,	сю	сю-
каючы,	 нудны,	 пісклявы,	 невыразны,	 неразборлівы,	 сварлівы,	 сухі,	 спа-
ло	ханы,	глухі,	прыглушаны,	ахрыплы,	гугнявы,	закалыхваючы,	ракатлі	вы,	
нявінны,	цнатлівы,	настойлівы,	раўнадушны,	абыякавы,	моцны,	добры,	лом-
кі,	здзеклівы,	вясёлы,	маркотны,	стомлены,	загаворніцкі,	асіплы,	прасту-
джаны,	сарваны,	рыпучы,	наіўны,	гартанны,	бурк	лівы,	прапіты,	пра	кураны,	
ялейны,	грамагласны,	урачысты,	патэтычны,	хітры,	здаўлены,	саркастычны.

Заданне 17. Знайдзіце	прыклады	парушэнняў	у	маўленні	тэле-	і	ра-
дыё	жур	налістаў.	Ахарактарызуйце	асноўныя	іх	прычыны.

Заданне 18. Прачытайце	ўслых	розным	тонам	і	голасам	(незадаволе-
ным,	загадным,	капрызлівым,	ледзяным,	злосным,	нахабным,	фанабэ-
рыстым,	манатонным,	пяшчотным)	наступныя	выслоўі:

1.	А	вось,	як	будзеце	вучыцца,	то	можна	сэнсу	і	дабіцца	(Якуб Ко
лас). 2.	Не	то,	что	входит	в	уста,	оскверняет	человека,	а	то,	что	выхо-
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дит	из	уст!	(Из заповедных тетрадей учителя Иванова Порфирия Корне 
евича).	3.	Люди	учатся,	как	говорить,	а	главная	наука	–	как	и	когда	мол-
чать	(Л. Н. Толстой).	4.	О	нас	думают	плохо	лишь	те,	кто	хуже	нас,	а	те,	
кто	лучше	нас...	Им	просто	не	до	нас	(Омар Хайям).

Заданне 19. Прадэкламуйце	твор	С.	Бялецкага	«Ода	Голосу»,	ад	лю-
строўваючы	самыя	тонкія	эмоцыі	з	дапамогай	голасу.	Што,	на	вашу	дум-
ку,	дапамагае	перадаць	тонкасці	гучання?

Сергей Белецкий

Ода Голосу

Надо уметь петь гнев, сострадание, боль, шутку, насмешку, ласку,
поцелуй, лукавство, смелость – словом, всю гамму чувствований.

Б. В. Асафьев

ПРО ЛОГ: Сцена	–	жизнь
(Жизнь – та же сцена!),
Здесь	нужно	мне	сыграть

(о нет – прожить!)
Роль		к	а	ж	д	о	г	о		героя	пьесы.
А	инструмент	для	них	один	–

мой	голос.

Голос	мой...	(вслушиваясь)
Он	может	всё!

Он	(настраиваясь)
Задушевный.	Нежный.	Томный.
Добрый.	Ласковый.	Красивый.
Грубый.	Хриплый	и	ворчливый.
Раздражённый	и	строптивый…

(...входя в образ, находя каждому определению соответствующую интонационно
выразительную характеристику, предельно эмоционально)

Добродушный,	благодушный,
Благородно-простодушный,
И	дремотно-бархатистый,
И	воркующе-волнистый…

Проникновенно-мелодичный,
Выразительный	и	гибкий,
В	нём	чарующе-волшебный
Слышен	нежный	голос	
скрипки…

Необъятный,	беспредельный,
Безграничный	и	раздольный,
Окрылённый	и	свободный,
Словно	в	небе	ветер	вольный…

Нерешительный,	несмелый,
И	безвольно-неумелый,
Кроткий,	робкий,	боязливый,
И	застенчиво-стыдливый…

Повелительно-надменный,
Важный	и	высокомерный.
И	спесивый,	и	кичливый,
И	напыщенно-чванливый…

Гордый,	вспыльчивый	и	дерзкий!
Вызывающе-мятежен,
Нервно-взвинчен,	напряжён,
Необуздан,	безудержен!
...и	как	следствие	–	п	о	в	е	р	ж	е	н!..

Великодушный,	благозвучный,
Полнокровно-полнозвучный.
Густой,	сочный,	органичный,
Прирождённо-гармоничный…

Энергичный,	увлечённый,
Импульсивный,	неуёмный.
Пылкий,	пламенно-азартный,
И	взрывной,	горячий,	жаркий…
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Утончённый,	поэтичный,
И	мечтательно-лиричный,
И	пленительно-печальный,
Безмятежно-пасторальный…

Ироничный	и	лукавый,
Остроумный	и	скерцозный,
И	проказливо-игривый,
И	дурашливо-шутливый…

Притягательно-таинствен,
Колдовской	наполнен	силой,
И	магичен,	и	мистичен,
Сказочен	и	фантастичен…

Непреклонный,	деспотичный,
Властный,	грозный	и	жестокий.
Беспощаден,	бессердечен	–

сеет	он	лишь	страх	и	ужас…

И	ехидно-ядовитый,
Издевательски-глумливый,
И	язвительно-насмешлив,
И	циничный,	и	фальшивый.

Едкий,	желчный	и	сварливый…

Вдохновенно-романтичен
И	порывисто-взволнован.
Возбуждённо-патетичен
И	торжественно-величен…

Доверительно-открытый,
Ослепительно-лучистый,

И	звенящий,	и	манящий,
Соловьино-голосистый...

И	наивно-удивлённый,
Воздыхательно-влюблённый...
Ясный,	тихий,	просветлённый...
Чистый...	Одухотворённый…

И	взволнованно-тревожный,
Беспокойно-возбуждённый.
Лихорадочно-смятённый,
И	гнетуще-напряжённый…

Безысходно-безнадёжный,
И	надломленно-усталый,
И	понурый,	и	унылый,
И	страдающе-тоскливый…

Жизнерадостный	и	звонкий,
Искрометно-карнавальный.
И	кипучий,	и	игривый,
Заразительно-счастливый!..

Назидательно-разумный,
Рассудительно-бесстрастный,
Отстранённо-каноничный,
Сухой,	ровный,	педантичный.

Без	эмоций.	Прагматичный…

И	ликующе-раскатист,
И	восторженно-игристый,
И	фанфарно-триумфальный,
Зычно-празднично-речистый!

ЭПИЛОГ: Голос	мой!
Ты	можешь	всё!

Ты звонкосолнечномажорный!
Ты нежнотрепетноминорный!
Ты многоцветный, ты певучий,
Ты	Сильный,	Мощный
и	Могучий!

Т ы  –  Э Н Е Р Г И И
С Т Р У Н А,

на	которой	я	играю
гамму	чувств		Д	у	ш	и!

Я	знаю,
резонанс	твоих	вибраций
превращает	в		О	К	Е	А	Н
к	а	ж	д	у	ю		из	интонаций!

О  Г О Л О С  мой,
р у п о р  Души!

Ты	–		с	о	в	е	р	ш	е	н	н	ы	й
инструмент!

Ты	можешь		в	с	ё!
Т Ы  М О Ж Е Ш Ь  В С Ё!

Заданне 20.	Папрактыкуйце	вашу	артыкуляцыю	з	дапамогай	хутка-
мовак	з	кні	гі	Рыгора	Барадуліна	«Воз	вёз	лёс»	(Барадулін, Р.	Воз	вёз	лёс:	
хуткамоўкі.	Мінск,	2013).
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Ёрш	сагрэць	спрабуе	лёд.
Апякае	палец	ёд.

Пабег	бы	ў	гай	бугай	па	рог,
Ды	зачапіўся	за	парог.

Прывезла	скнара
Сыр	з	Сыктыўкара.

Ходзячы	па	сцежках	босых,
Збіў	абцасы	часу	посах.

Міла	мяла	мяты	пачак.
Мяў	мядзведзь,	як	мякіш,	мячык.

Сустракала	каля	Крэва
Каралева	кавалера.

Варона	ляцела	ў	Верону.
Ці	чакала	Верона	варону…

У	пчаляра	каля	чала
Кружыцца	пачала	пчала.

Заданне 21. Уменне	весці	дыялог	–	абавязковы	складнік	кампетэнцыі	
жур	наліста.	Паспрабуйце	наладзіць	зваротную	сувязь	са	сваім	су	раз	моў-
цам	у	прапанаваных	сітуацыях.	Для	гэтага	складзіце	прыкладны	спіс	пы-
тан	няў	да	кожнага	пункта	табліцы.

Сітуацыя Прыклад	ныя	пытанні

1.	Адзін	з	удзельнікаў	размовы	ўжыў	
не	зна	ёмы	вам	выраз	ці	тэрмін

	

2.	Суразмоўца	ўхіляецца	ад	тэмы	і	не	
хоча	даваць	неабходную	вам	ін	фар-
ма	цыю

	

3.	Субяседнік	паўтарае	адно	і	тое	ж,	
а	вам	неабходна	развіваць	тэму	і	весці	
гутарку	далей

	

4.	Суразмоўца	толькі	што	агучыў	факт,	
які	не	стасуецца	з	яго	папярэднімі	вы-
ка	зван	нямі.	Вам	неабходна	гэта	ўдак-
лад	ніць

	

5.	Вам	цікава	даведацца	меркаван-
не	субяседніка	наконт	выказанай	вамі	
ін	фармацыі

	

6.	Невербальныя	паводзіны	су	раз	моў-
цы	пад	казваюць	вам,	што	ён	занепа-
ко	ены	ва	шымі	словамі.	Вы	хочаце	
зняць	яго	па	да	зрэнні	і	сумненні

	

7.	Вы	выказалі	некалькі	ідэй	і	хоча-
це	звярнуць	на	іх	увагу	свайго	су	бя-
сед	ніка

	

8.	Суразмоўца	не	пагаджаецца	з	не	ка-
то	ры	мі	вашымі	выказваннямі.	Вы	хо-
чаце	ўдак	лад	ніць	прычыну
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Сітуацыя Прыклад	ныя	пытанні

9.	Субяседнік	выказваецца	агульнымі	
фра	за	мі	на	тэму	гутаркі,	але	вам	важ-
на	спы	ніц	ца	на	дэталях

	

10.	Вы	выказалі	сваё	меркаванне	на-
конт	пэў	най	ідэі	і	чакаеце	зваротнай	
су	вязі	ад	су	бя	седніка

	

Заданне 22. Важным	аспектам	паспяховай	міжасобаснай	між	куль-
турнай	ка	мунікацыі	з’яўляецца	паліткарэктнасць.	Яскравы	прыклад	змен,	
звязаных	з	расавай	паліткарэктнасцю:	negro	coloured	–	black	–	African	
American	/	Afro-American	(негр	–	каляровы	–	чорны	–	афрыканскі	аме-
рыканец	/	афраамерыканец).

Знайдзіце	ў	сродках	масавай	камунікацыі	падобныя	прыклады,	якія	
дэманструюць	расавую,	гендарную	і	сацыяльную	паліткарэктнасць	ці	яе	
адсутнасць.

Заданне 23. Пра	чалавека,	словы	якога	не	супадаюць	з	дзеяннямі,	га-
вораць:	«Адно	думае,	другое	гаворыць,	а	робіць	трэцяе».	З	аднаго	боку,	
гэта	негатыўная	рыса	неабавязковага	чалавека,	ад	якой	варта	пазбаўляц-
ца.	З	іншага	боку,	такая	неадпаведнасць	можа	быць	звязана	з	розным	ра-
зуменнем	сказаных	слоў,	асабліва	калі	субяседнік	гаворыць	на	замежнай	
для	вас	мове.	Напрыклад,	брытанскі	выраз	«Quite	good»	замежнікі	могуць	
успрымаць	як	станоўчую	ацэнку	(«Амаль	добра»),	у	той	час	як	самі	бры-
танцы	закладваюць	у	яго	адмоўную	ацэнку	(«Мяне	гэта	расчароўвае»).	
І	наадварот,	выраз	«That’s	not	bad»	(«Гэта	нядрэнна»)	успрымаецца	ад-
моўна	носьбітамі	іншых	моў	(«Штосьці	не	так»).

Брытанцы	і	многія	з	тых,	хто	карыстаецца	англійскай	мовай,	рэгу-
лярна	ўжываюць	ніжэйпрыведзеныя	фразы.	Як	вы	іх	разумееце?	За	поў-
ніце	табліцу.

Што	брытанцы	
гавораць

Што	брытанцы	
маюць	на	ўвазе

Што	разумеюць	
іншыя

Quite	good Я	трохі	расчараваны Амаль	добра

That’s	not	bad Гэта	добра Штосьці	не	так

I	hear	what	you	say

With	the	greatest	respect…

That	is	a	very	brave	proposal

Заканчэнне табліцы
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Што	брытанцы	
гавораць

Што	брытанцы	
маюць	на	ўвазе

Што	разумеюць	
іншыя

I	would	suggest…

Oh,	incidentally	/	by	the	way

I	was	a	bit	disappointed	that…

Very	interesting

I’ll	bare	it	in	mind

I’m	sure	it’s	my	fault

You	must	come	for	dinner

I	almost	agree

I	only	have	a	few	minor	comments

Could	we	consider	some	other	options

Падоўжыце	спіс	іншымі	выразамі	падобнага	кшталту	з	вашай	роднай	
мо	вы	(як	вас	успрымаюць)	і	вядомых	вам	замежных	моў	(як	вы	ўспры-
маеце).

Заданне 24. А. Размяркуйце	ў	наступнай	табліцы	пералічаныя	ніжэй	
рысы,	характэрныя	для	прадстаўнікоў	розных	культур.

Б. Якія	краіны	адпавядаюць	кожнаму	тыпу	культур?	Прывядзіце	
прыклады.

Монаактыўныя	культуры Поліактыўныя	культуры Рэактыўныя	культуры

Характэрныя рысы прадстаўнікоў культур:
а)	інтраверт/экстраверт;
б)	цярплівы/нецярплівы;
в)	маўклівы/роўны/гаваркі;
г)	любіць	адзіноту	/	добры	слухач	/	камунікабельны;
д)	адначасова	выконвае	некалькі	спраў	/	рэагуе	ў	залежнасці	ад	сі	туацыі	/	

у	пэўны	момант	робіць	толькі	адну	справу;

Заканчэнне табліцы
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е)	сістэматычна	плануе	будучыню	/	звярае	з	агульнымі	прынцыпамі	/	пла-
нуе	толькі	ў	агульных	рысах;

ё)	працуе	ў	любы	час	/	працуе	ў	фіксаваны	час	/	мае	гнуткі	графік;
ж)	пунктуальны/непунктуальны;
з)	падладжваецца	пад	графік	партнёра	/	падпарадкоўваецца	графікам	

і	рас	кладам	/	мае	непрадказальны	графік;
і)	разбівае	праекты	на	этапы	/	разглядае	карціну	ў	цэлым	/	дазваляе	пра-

ектам	«накладвацца»	адзін	на	аднаго;
й)	паслядоўна	прытрымліваецца	плана	/	змяняе	планы	/	уносіць	лёгкія	

карэктывы;
к)	«падганяе	факты»	/	яго	сцверджанні	носяць	характар	абяцанняў	/	па-

слядоўна	прытрымліваецца	фактаў;
л)	атрымлівае	інфармацыю	з	першых	рук	/	атрымлівае	інфармацыю	са	

статыстыкі,	даведнікаў,	баз	даных	/	карыстаецца	і	тым	і	другім;
м)	арыентаваны	на	людзей	/	арыентаваны	на	працу;
н)	займаецца	справамі	ўсіх	аддзелаў	/	займаецца	ўсімі	пытаннямі	/	пра-

цуе	ў	аддзеле;
о)	аб’ектыўны	/	ненавязліва	клапатлівы	/	эмацыянальны;
п)	прытрымліваецца	ўсталяванай	працэдуры	/	выкарыстоўвае	сувязі	/	

непранікальны	і	спакойны;
р)	неахвотна	прымае	апякунства	(заступніцтва)	/	клапоціцца	аб	рэ	пута-

цыі	іншага	/	шукае	пратэкцыю;
с)	даручае	справы	надзейным	людзям	/	даручае	сваякам	/	даручае	кам-

петэнтным	калегам;
т)	завяршае	ланцужок	дзеянняў	/	завяршае	міжасабовае	ўзае	ма	дзе	янне	/	

рэагуе	на	дзеянне	партнёра;
у)	уважлівы	да	таго,	што	адбываецца	/	любіць	цвёрда	ўсталяваны	парадак	

дня	/	звязвае	ўсё	з	усім;
ў)	коратка	гаворыць	па	тэлефоне	/	размаўляе	гадзінамі	/	умела	абагульняе;
ф)	рэдка	робіць	паметы	/	плануе	павольна	/	робіць	запісы,	каб	не	за-	

быцца;
х)	звышсумленны	/	вышуквае	ключавую	фігуру	/	паважае	афі	цый	насць;
ц)	не	можа	губляць	твар	/	не	любіць	губляць	твар	/	заўсёды	гатовы	па-

прасіць	прабачэння;
ч)	у	спрэчцы	зыходзіць	з	логікі	/	пазбягае	канфрантацыі	/	у	спрэчцы	эма-

цыянальны;
ш)	ледзьве	заўважная	/	нястрыманая	/	стрыманая	жэстыкуляцыя	і	міміка;
ы)	часта	перапыняе	/	рэдка	перапыняе	/	не	перапыняе;
э)	размяжоўвае	/	спалучае	/	змешвае	сацыяльнае	і	прафесійнае.

Заданне 25. Што	такое	тайм-менеджмент?	Вызначце	яго	асноўныя	
прынцыпы.	Пабудуйце	 схему/табліцу	 размеркавання	свайго	 часу	 (на	
дзень,	тыдзень,	месяц,	год)	у	адпаведнасці	з	вашай	занятасцю	і	планамі.
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Заданне 26. Дапамажыце	прыезджаму.
Уявіце,	што	вам	даручана	апекаваць	замежнага	студэнта/выкладчы-

ка,	які	нядаўна	прыехаў	вучыцца/стажыравацца	ў	ваш	універсітэт.	Як	вы	
адкажаце	на	прапанаваныя	ніжэй	пытанні?	Падумайце,	як	будуць	ад-
рознівацца	вашы	адказы,	калі	вы	трапіце	ў	Італію	або	Германію.

1.	Да	якой	гадзіны	можна	тэлефанаваць	дадому	аднакурсніку/ад	на	курс-
ніцы,	блізкаму	сябру/сяброўцы,	выкладчыку,	кіраўніку?	Пасля	якой	гадзіны	
трэба	папрасіць	прабачэння	за	званок?

Суразмоўца Германія Італія Беларусь

Аднакурснік/аднакурсніца
Блізкі	сябар/сяброўка
Выкладчык
Кіраўнік

2.	Калі	я	спазняюся	на	сустрэчу,	колькі	часу	мяне	будуць	чакаць	ад	на-
курснік/аднакурсніца,	блізкі	сябар/сяброўка,	выкладчык?

Асоба,	якая	чакае Германія Італія Беларусь

Аднакурснік/аднакурсніца
Блізкі	сябар/сяброўка
Выкладчык

3.	Калі	я	спазняюся	на	сустрэчу,	як	мне	трэба	прасіць	прабачэння	ў	за-
лежнасці	ад	тэрміну	спазнення?	Што	трэба	сказаць	у	сваё	апраўданне,	каб	
выбачэнне	было	прынята?

Тэрмін	спазнення Германія Італія Беларусь

0–5	хвілін
5–15	хвілін
15–20	хвілін
20–30	хвілін
30–60	хвілін
Больш	за	60	хвілін	

Заданне 27. Ці	 ведаеце	 вы,	 які	 стыль	 камунікацыі	 варта	 выбраць	
у	міжасо	бас	ных	і	міжкультурных	зносінах	падчас	кантактавання?	Ці	па-
трэбна	пры	су	стрэчы	ад	разу	пераходзіць	да	важных	пытанняў	або	найперш	
лепш	аб	мер	каваць	не	ка	торыя	агульныя	тэмы?	Як	правільна	звярнуцца	да	
ча	лаве	ка	–	назваць	толь	кі	імя	або	падкрэсліць	яго	статус?	Каб	адказаць	на	
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гэтыя	пы	тан	ні,	неаб	ход	на	засвоіць,	што	падыход	да	камунікацыі	можа	
быць	прамым	і	непрамым,	стыль	–	фармальным	і	нефармальным,	фо-
кус	–	шы	рокім	і	вуз	кім.	Пе	ра	лі	ча	ныя	характарыстыкі	цесна	ўзаемазвяза-
ны	з	культурнымі	асаб	лі	ва	сцямі.

Ніжэй	прадстаўлены	тры	шкалы	адзнак	(«Стыль	камунікацыі»,	«Фо-
кус	камунікацыі»,	«Падыход	да	камунікацыі»)	з	дзяленнямі	ад	10	да	0	
(ад	знака	10	характарызуе	краіны	з	найбольш	нефармальным	стылем	ка-
мунікацыі,	вузкім	фокусам,	прамым	падыходам,	адзнака	0	–	наадварот).

У	вас	запланавана	паездка	ў	8	краін:	Вялікабрытанію,	Германію,	Ра-
сію,	ЗША,	Кітай,	Бразілію,	Мексіку,	Індыю.	Размясціце	іх	назвы	ў	пу-
стых	прамавугольніках	кожнай	з	трох	шкал.	Дзе	павінен	знаходзіцца	пра-
мавугольнік	«Беларусь»?	Абгрунтуйце	вашу	пазіцыю.

Для даведкі

Вузкі	фокус Шырокі	фокус

Што	сказаць?
Словы	–	галоўны	ключ	да	разумення	
сказанага

Як	сказаць?
Кантэкст	і	невербальная	ка	му	ні	ка-
цыя	–	галоўны	ключ	да	разумення	
ска	за	нага

Для даведкі

Нефармальны	стыль Фармальны	стыль

Нязмушаная	манера	гаварыць	і	ся-
дзець
Сяброўства
Выкарыстанне	імёнаў

Афіцыйная	манера	гаварыць	і	сядзець
Ветлівасць
Выкарыстанне	афіцыйных	зваротаў	
(місіс,	містар,	фрау,	сэр	і	г.	д.)



Для даведкі

Прамы	падыход Непрамы	падыход

Адкрытае	выказванне	думак
Яснасць	і	празрыстасць	пас	таў-
леных	задач
Шчырасць,	адкрытасць

Інтэрпрэтацыя,	вуаліраванне
Узаемаадносіны	на	першым	плане
Тактоўнасць,	дыпламатычнасць

Заданне 28. Падрыхтуйце	прэзентацыю	адной	з	краін	(15–20	слайдаў)	
з	улі	кам	наступных	аспектаў:

а)	нацыянальны	характар;
б)	каштоўнасці;
в)	мова;
г)	самаўспрыманне;
д)	паводзіны	(сям’я,	выхаванне	дзяцей,	стаўленне	да	старэйшых	і	г.	д.);
е)	лад	жыцця;
ё)	асаблівасці	вербальнай	камунікацыі;
ж)	асаблівасці	невербальнай	камунікацыі	(паводле	кінесікі,	акулесікі,	

праксемікі	і	іншых	сістэм);
з)	нацыянальная	кухня;
і)	успрыманне	прасторы;
й)	стаўленне	да	часу.
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ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ 
ПРАЕКТАЎ

1.		Вербальныя	 і	 невербальныя	 паводзіны:	 выражэнне	 этыкетных	
нор	маў	у	камунікатыўных	паводзінах	прадстаўнікоў	розных	культур	(на	
выбар).

2.		Паравербальная	камунікацыя	ў	тэле-	або	радыёэфіры.
3.		Паралінгвістыка	і	яе	асаблівасці	ў	розных	культурах	(на	выбар).
4.		Невербальныя	патэрны	дзелавога	чалавека.
5.		Невербальная	 камунікацыя	 і	 яе	 асаблівасці	 ў	 беларускай	 куль-	

туры.
6.		Невербальная	камунікацыя	падчас	інтэрв’ю.
7.		Невербальная	камунікацыя	ў	палітычным	дыскурсе.
8.		Невербаліка	ілжы:	міфы	і	стэрэатыпы.
9.		Позірк	у	камунікатыўным	працэсе:	пазітыўныя	і	негатыўныя	сіг-

налы	інтэрв’юера	і	інтэрв’юіруемага.
10.		Усмешка,	яе	формы	і	сацыяльныя	функцыі	ў	розных	культурах.
11.		Праксеміка	і	такесіка	ў	дзелавых	зносінах:	асаблівасці	ка	му	ні	ка-

тыўных	паводзін	у	фармаце	інтракультуры.
12.		Невербаліка	асабістай	і	працоўнай	прасторы.
13.		Хранеміка	ў	розных	культурах:	параўнальны	аналіз.
14.		Невербальныя	тэхнікі	ўсталявання	хуткага	кантакту	і	не	ўсвя	дом-

ленага	даверу.
15.		Інтэрпрэтацыя	знешняга	выгляду	суразмоўцы.
16.		Функцыянальнасць	невербальных	сігналаў	у	сродках	масавай	ка-

мунікацыі.
17.		Узаемадзеянне	вербальных	і	невербальных	складнікаў	(на	прыкла-

дах	са	сродкаў	масавай	камунікацыі).
18.		Тэхніка	актыўнага	слухання:	прымяненне	ў	працы	журналіста.



19.		Узроставыя	асаблівасці	мовы	жэстаў.
20.		Колер	і	пах	як	семіятычныя	складнікі	камунікацыі	і	іх	значэнне	

ў	сродках	масавай	камунікацыі.
21.		Графічныя	невербальныя	спосабы	перадачы	інфармацыі	ў	срод-

ках	масавай	камунікацыі.
22.		Невербальныя	сродкі	ўздзеяння	ў	рэкламе.
23.		Дрэс-код:	індывідуалізм	vs	уніфікаванасць.
24.		Маніпулятыўныя	прыёмы	ў	невербальнай	камунікацыі,	іх	выка-

рыстанне	ў	сродках	масавай	камунікацыі.
25.		Стэрэатыпная	інтэрпрэтацыя	невербальных	сігналаў	у	сродках	

масавай	камунікацыі.
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ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ

1.		Асноўныя	складнікі	камунікатыўнага	акта.	Функцыі,	формы	і	віды	
камунікацыі.

2.		Камунікатыўны	партрэт	асобы.	Уплыў	фізічных	і	сацыяльных	фак-
тараў.

3.		Даследаванні	ў	галіне	невербальнай	камунікацыі.	Метадалагічныя	
асновы	вывучэння	невербальнай	камунікацыі.

4.		Вербальная	камунікацыя	і	яе	элементы	ў	сродках	масавай	ка	му-
нікацыі.

5.		Вербальныя	і	невербальныя	складнікі	камунікатыўнага	акта	і	іх	уза-
емадзеянне	ў	прафесійнай	камунікацыі.

6.		Стылі	вербальнай	камунікацыі.	Асаблівасці	 іх	функцыянавання	
ў	вусным	і	пісьмовым	маўленні	журналіста.

7.		Актыўнае	слуханне	як	камунікатыўны	навык	журналіста.
8.		Паравербальная	камунікацыя	і	яе	элементы.
9.		Маўленчы	такт.	Палітычная	карэктнасць	мовы	ў	сродках	масавай	

камунікацыі.
10.		Паняцце,	функцыі	і	формы	невербальнай	камунікацыі.	Роля	не-

вербальнай	камунікацыі	ў	журналістыцы.
11.		Фізіялагічнае	(прыроднае)	і	сацыяльнае,	універсальнае	і	спе	цы-

фічнае	ў	невербальнай	камунікацыі.
12.		Гендарныя	асаблівасці	невербальнай	камунікацыі	і	іх	адлюстраван-

не	ў	СМІ.
13.		Спосабы	кадзіравання	невербальнай	інфармацыі.	Знакавыя	пад-

сістэмы	ў	невербальнай	камунікацыі.
14.		Нацыянальна-культурныя	асаблівасці	невербальнай	камунікацыі	

і	іх	адлюстраванне	ў	сродках	масавай	камунікацыі.
15.		Узроставы	аспект	невербальнай	камунікацыі.



16.		Кінесіка	і	яе	значэнне	ў	прафесійнай	міжасобаснай	камунікацыі.
17.		Нацыянальна-культурныя	асаблівасці	жэстаў	у	розных	лінг	ва-

культурах.	
18.		Акулесіка	і	яе	асаблівасці	ў	камунікатыўным	працэсе.
19.		Роля	позірку	ў	працы	журналіста.
20.		Невербальныя	сігналы	твару,	навыкі	і	ўменні	іх	«чытаць»	у	прак-

тыцы	журналіста.	Механізм	фарміравання	базавых	эмоцый.
21.		Нацыянальна-культурныя	 асаблівасці	 мімікі	 ў	 розных	 лінгва-

культурах.
22.		Жэставы	параметр	камунікацыі.	Тыпалагізацыя	жэстаў.
23.		Нацыянальна-культурныя	асаблівасці	жэстаў.
24.		Такесіка.	Дотык	як	важны	складнік	невербальнай	камунікацыі	

ў	сродках	масавай	камунікацыі.
25.		Праксеміка	і	яе	асаблівасці	ў	працы	журналіста.
26.		Хранеміка.	Часавая	арганізацыя	зносін	у	міжасобасным	кантэксце.
27.		Невербальная	камунікацыя	і	яе	значэнне	ў	журналістыцы.
28.		Выкарыстанне	невербальных	сродкаў	у	рэкламе.
29.		Невербальная	камунікацыя	і	яе	асаблівасці	ў	беларускай	культуры.
30.		Гастыка	як	адзін	са	складнікаў	невербальнай	камунікацыі.
31.		Альфактарная	сістэма	камунікацыі	і	спосабы	яе	адлюстравання	

ў	медыяпрадукце.
32.		Імідж	і	яго	асноўныя	характарыстыкі	ў	дзелавых	зносінах.
33.		Спробы	ўніфікацыі	невербальных	паводзін	чалавека	з	гле	джання	

культурнай	прыналежнасці.
34.		Сістэмалогія:	паняцце,	асноўныя	складнікі	і	іх	асаблівасці.
35.		Знешні	выгляд,	адзенне,	колер	і	іншыя	кампаненты	невербаль-

най	камунікацыі:	значэнне	і	спосабы	адлюстравання	ў	медыяпрадукце.
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