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             Апстракт: Невербалните и паралингвалните средства, како пропратни елементи на 

секоја вербална комуникација се културолошки условени. Од културолошката заднина зависи 

начинот на кој им се обраќаме на луѓето, начинот на кој се поздравуваме, дали додека зборуваме 

ги гледаме соговорниците во очи, како ја менуваме интонацијата, како ги соопштуваме  мислите 

и сл. Во овој труд ќе наведеме само неколку од мноштвото културни специфики во поглед на 

невербалните средства како: начин на поздравување, личен простор и физички контакт, 

насмевка, и во поглед на паралингвалните средства како: дикција, брзина, јачина, тон, звук, 

интонација при зборувањето. 

         Клучни зборови: култура, комуникација, невербални средства. 

 

NON-VERBAL COMMUNICATION AS A TRANSCULTURAL CATEGORY 

Abstract: Non-verbal and paralingual means, which are accompanying elements of any verbal 

communication, are culturally conditioned. The cultural background determines the way we address 

and greet people, whether we establish eye contact, our intonation, as well as the way we convey our 

thoughts. This paper covers just a few of the many cultural specifics in terms of  non-verbal means such 

as: way of greeting, personal space and body / physical contact, smile; and in terms of paralingual means 

such as: diction, speed, strength, tone, sound, intonation when speaking. 
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Kомуникацијата е процес не само на заемно дејствување, разбирање или неразбирање, 

туку и процес на разменување информации, идеи, чувства. Таа се остварува со вербални 

(зборовите и врските меѓу нив) и невербални елементи (мимики, гестови, телесни движења, 

физички контакт). Секоја култура остава белези во јазикот и  во начинот на комуницирање и 

однесување меѓу луѓето, кои сме должни да ги развиваме и негуваме, како што ги развивале и 

негувале и нашите предци. Но, бидејќи начинот на комуницирање има транскултурен карактер, 

припадниците на различни култури лесно може да наидат на погрешно меѓусебно разбирање. 



Овде ќе се задржиме на разликите во начинот на комуницирање меѓу припадниците на 

различни културни заедници со помош на невербалните средства1 за комуникација, кои се 

јавуваат најчесто како пропратни елементи на вербалната комуникација. Поради неможноста да 

ги опфатиме сите случаи на невербално комуницирање со културолошка заднина, ќе наведеме 

само извесни репрезентативни примери во однос на: начинот на поздравување, личниот простор 

и физичкиот контакт, насмевката, паралингвалните средства (дикција, брзина, јачина, тон, звук, 

интонација при зборувањето). 

а) Начин на поздравување. Припадниците на  Европската цивилизација се поздравуваат 

со ракување и доста важен им е контактот со очи, што не е случај, на пример, со Јапонците кои 

избегнуваат поглед, како и со Турците, каде жените ги поздравуваат мажите со наведната глава 

без каков било контакт со очи. Кинезите пак, се поздравуваат со поклонување. Православните 

Христијани, вклучувајќи ги и Македонците при поздравување се бакнуваат трипати, додека пак 

Муслиманите се бакнуваат двапати. Луѓето од Источна Европа, Шпанија, Грција, Италија, 

Португалија, Израел и Арапскиот свет се прегрнуваат и бакнуваат при средба со семејството и 

пријателите што не е случај со луѓето од Јапонија и Скандинавија. И Јужна Америка и Мексико 

се места каде што допирот т.е. топлата прегратка за поздрав е рутина. За нив физичкиот контакт 

т.е. прегратката претставува важен дел од комуникацијата. Бразилците за поздрав го 

практикуваат допирот „потупнување по рамо“ како и бакнежот на образ. Во Коста Рика, жените 

се поздравуваат  со бакнеж на образите и рака на рамо. 

б) Личен простор и физички контакт. Секој човек си има свој воздушен „балон“, личен 

простор што би сакал да го зачува само за себе. Американците на пример, сакаат поголем 

простор од она што е прифатено за нормално на пр. за Мексиканците. Други културни заедници 

кои бараат повеќе простор се оние на: Англија, Германија и Австралија. Арапите, Латино-

американците и Американците од шпанско говорно подрачје, пак, спаѓаат во групата на 

колективни култури т.е. култури кои бараат помал личен простор. Овде се вбројуваат и 

Македонците кои многу почесто настапуваат од име на групата, на која ѝ припаѓаат, и се 

ориентираат кон целите и вредностите на заедницата2. Телесниот контакт, гестикулациите, 

мимиките се одбегнуваат во герамaнската културна заедница.  

                                                           
1 Како што секоја културна особина е предодредена од социјалните и историските 

настани, така и невербалните средства се условени од поднебјето на кое му припаѓаат 

корисниците на невербалните знаци.  

 
2 Индивидуалноста, односно колективноста во културите се должи веројатно на слабите, односно црвстите 

врски меѓу припадниците на една социо-општествена група и на изразеното чувство на припадност. 

Социјалните врски кон останатите луѓе, кон роднините, соседите и сл. се многу посилни овде отколку, на 

пример, во германкото поднебје. 



        в) Насмевка. За успешна комуникација, многу важна е насмевката. Со насмевка се 

постигнува пријатна, искрена и дискретна комуникација, која може значително да ја "стопли" 

атмосферата и да влијае на зголемување на довербата меѓу соговорниците. И таа може да биде 

условена од културата. Во САД и Латинска Америка – насмевката означува радост и среќа. Во 

Јапонија насмевката служи не само за изразување на радост и среќа туку и за прикривање на 

засраменост, незадоволство или лутина. 

          д) Паралингвални средства (дикција, брзина, јачина, тон, звук, интонација при 

зборувањето). Во зависност од намерите на соговорникот, од ситуацијата и од заемните односи 

со соговорникот, тонот на гласот прави да има разлика во значењата на една реченица т.е. гласот 

го изразува расположението и моменталната емотивна состојба на соговорникот. Повишувањето 

или снижувањето на гласот покажува дали една личност поставува прашање, донесува заклучок 

или пак изразува заповед. Освен тоа, интонацијата со која е кажана информацијата, има големо 

влијание на перцепцијата на соговорникот т.е. ни помага да донесеме заклучок за карактерот, 

внатрешната и надворешната личност, емотивната состојба на личноста итн., да ги разбереме 

правилно кажаните зборови. Така на пример, Арапите зборуваат гласно. Тоа за нив значи моќ и 

искреност, и затоа според нив треба да се зборува што погласно за да биде појасно. За Бразилците 

гласното зборување означува заинтересираност и вклученост во комуникацијата. Филипинците 

зборуваат нежно. Тоа за нив претставува знак за добро образована и воспитана личност. 

Американците зборуваат со повисок тон кога се лути и нервозни. Шпанците3 зборуваат понежно, 

но брзо, со неколку паузи во текот на зборувањето. Германците зборуваат гласно и јасно и ги 

изговараат секогаш речениците до крај. Македонците почнуваат да зборуваат и кога ќе добијат 

“feed-back” дека се разбрани, го прекинуваат текот на реченицата и започнуваат нова реченица, 

со цел да добијат на време. Финците пак, зборуваат во главно малку, но со долги паузи, кои не 

треба да бидат сфатени како недостаток на интерес за разговор. 

Заклучок 

       Mожеме да констатираме дека невербалните и паралингвалните средства, како пропратни 

елементи на секоја комуникација се културолошки условени, затоа што самата социјална 

интеракција е културолошки условена. Но, треба да внимаваме во никој случај да не им 

припишеме генерални карактеростики на сите припадници на одредена култура, затоа што во 

тој случај би создале стеротипи.  

                                                           
 
3 Од голема важност за шпанскиот јазик е да се претстави и објасни значењето на интонацијата и 

повишувањето на гласот при изговарањето на зборовите или речениците (исказни, прашални и извични). 

Исказна реченица е со непроменет редослед на зборовите, па само со менување на интонацијата може да 

премине во прашална или извична.) Пр. Ah, quieres ir al cine.  – Аха, сакаш да одиш на кино. /  ¿Quieres 

ir al cine? – Сакаш ли да одиш на кино? / ¡Ah, quieres ir al cine! – Аха, сакаш да одиш на кино! 

 



       Начинот на кој им се обраќаме на другите луѓе, начинот на поздравување, дали ги гледаме 

во очи, како ја менуваме интонацијата, како соопштуваме, сето тоа е одраз на културата. Секоја 

култура си има свој начин на гледање и интерпретација на светот а може да има дури и влијанија 

врз начинот на зборување,  начинот на размислување и врз ставовите на луѓето. Значи 

културното знаење влијае врз преференциите на говорителот при продукцијата на текстот, т.е. 

на селекцијата, организацијата и комбинацијата на лексичките и морфо-синтаксчките елементи.  
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