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• Komunikowanie międzykulturowe – część teoretyczna

• Komunikowanie międzykulturowe – część praktyczna

• Komunikowanie niewerbalne – część teoretyczna



Komunikowanie międzykulturowe (Marian 
Golka Imiona wielokulturowości)
Przejawia się w różnych formach:

• badania antropologiczne, dyplomacja, misje ewangelizacyjne;

• gospodarka globalna, pomoc międzynarodowa, inwazje wojskowe;

• organizacje ponadnarodowe, wymiany studentów;

• turystyka, muzea, działalność wystawiennicza;

• migracje, uchodźctwo, przekłady literatury;

• Kultura masowa, misje pokojowe;

• Wyjazdy do innych krajów za pracą… .



Komunikowanie międzykulturowe według E. Hall’a

• Komunikowanie międzykulturowe to więc akt zrozumienia i bycia 
zrozumianym przez osoby o odmiennej kulturze (proces wymiany 
myśli i znaczeń). Jest to forma komunikacji interpersonalnej osób 
wywodzących się z odmiennych kultur.

• Proces komunikacji międzykulturowej posiada dwa wymiary:
- werbalny, który jest procesem intencjonalnym
- niewerbalny, który składa się z takich elementów jak postawa, gesty,
mimika, itd.



Poziomy komunikacji międzykulturowej

1) Komunikacja poprzezkulturowa. Jest to komunikacja osób/grup wewnątrz jednej grupy 
narodowej. Najczęściej ma charakter interpersonalny i dotyczy różnic i elementów 
dzielących daną wspólnotę.

2) Komunikacja pomiędzykulturowa. Są to wszelkie kontakty między osobami z różnych 
kręgów kulturowych. Komunikacja ta ma miejsce podczas wspólnego życia czy działania. 
Przykładem mogą być tutaj kontakty osób z dwóch różnych krajów np. Polski i Meksyku.

3) Komunikacja międzynarodowa. Są to kontakty pomiędzy instytucjami, należącymi do 
różnych kultur narodowych np. ministerstw spraw zagranicznych. Komunikacja ta ma 
charakter intencjonalny. Jej głównym celem jest uzyskanie lub utrzymanie wpływu w sferze 
politycznej, gospodarczej bądź obronnej.

4) Komunikacja globalna. Podejmowana zazwyczaj przez podmioty zinstytucjonalizowane. 
Jest komunikacją międzynarodową, którą realizuje się na szerokiej, globalnej płaszczyźnie.



Kompetencja do komunikowania 
międzykulturowego
• Predyspozycje do tego komunikowania:  akceptacja ładu demokratycznego, 

otwarcie na świat.

• Kompetencja społeczna: empatia, tolerancja, dystans wobec pełnionej roli, 
zdolności do przystosowywania się. 

• Kompetencja indywidualna: optymizm, zdolność do samokrytyki, 
motywacji, otwartości, chęci poznawania innych kultur, zdolność uczenia 
się;

• Kompetencje zawodowe: kompetencja tłumaczeniowa – tzw. Trzeci język 
pełni rolę lingua franca – łacina, j. francuski, j. angielski

(języki lokalne: zapożyczenia – jidysz, romani, czy tzw. sztuczne języki 
esperanto, czy tzw. interlingua – nie spełniły swoich oczekiwań) 



Mechanizmy transkulturowe

• Sprawiają, iż zanikają podziały na:

• swoich i obcych,

• własną tożsamość i tożsamość nabytą – powoduje to, że kultury 
komunikujące się ze sobą tracą wewnętrzną jednorodność i 
zewnętrzną odrębność. 

• Rozbudzona transkulturowość tworzy kolejne pomosty 
międzykulturowe, ale niesie realne zagrożenie akulturacją.



Co utrudnia komunikowanie międzykulturowe 
(wybrane):
• odmienne ogólne pojęcie istnienia,

• odmienne logiki rozumowania,

• obiektywne różnice językowe,

• unikanie kontaktów z innymi,

• myślenie poprzez stereotypy,

• błędna interpretacja wzorów i zachowań kulturowych,

• cechy osobowości,

• nieodpowiedni kontekst,

• brak pragmatyki komunikacyjnej,

• nieznajomość niuansów komunikacyjnych,

• błędy wynikające z samej interakcji partnerów komunikacji.



Kluczowe w przypadku komunikacji jest 
powitanie – decyduje o dalszym przebiegu 
procesu.



Podstawy kulturowe

• Paul Ekman z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadził badanie : 
pokazywał 21  przedstawicielom 21 różnych kultur zdjęcia twarzy 
wyrażających szczęście, złość, lęk, smutek, odrazę i zaskoczenie i 
odkrył iż większość mieszkańców poszczególnych krajów zgadzała się 
co do zdjęć przedstawiających szczęście, smutek i odrazę.

• Wyraz oczu przedstawiający zaskoczenie – większość ludzi z 20 na 21 
kultur identyfikowało, co do lęku 19 na 21 kultur, a co do złości – 18. 

• Jedynie Japończycy zidentyfikowali lęk jako zaskoczenie. 



Podstawy kulturowe

• Dr Linda Camras z Uniwersytetu De Paul – fotografowała mimikę 
twarzy niemowląt. Odkryła, że dzieci zarówno ze USA, jak i Japonii 
prezentowały dokładnie takie same wyrazy twarzy.



Różnice kulturowe

• Przestrzeń osobista,

• Nawiązywanie kontaktu wzrokowego,

• Częstotliwości dotykania,

• Gesty wulgarne.



Gesty powitalne

Wymiana uścisków dłoni:

• Niemcy i Francuzi – raz czy dwa potrząsną twoją dłonią i krótko ją 
przytrzymają

• Brytyjczycy  - potrząsną od 3 do 5 razy, Amerykanie od 5 do 7 razy

Całuski w policzek:

• Skandynawowie – 1 całus w policzek

• Francuzi – 2 całusy 

• Holendrzy, Belgowie, Arabowie – 3 całusy

• Australijczycy, Nowozelandczycy, Amerykanie – 1 całus i tak z problemem

• Brytyjczycy- unikają całusów (cofają się do tyłu).



Japonia - wyjątek

• W Japonii jako jedynym kraju nie upowszechniły się uściski dłoni, 
cmokanie w policzek, jest nawet postrzegane jako nieuprzejmość.

• Japończycy kiedy kogoś poznają wykonują słynny ukłon, przy czym 
osoba o wyższej pozycji kłania się nieznacznie, natomiast osoba o 
najniższym statusie – nisko.

• Przy pierwszym spotkaniu wymieniane są wizytówki, każdy ocenia 
pozycję tego drugiego, po czym następuje wymiana ukłonów.

• (Japonia i czyste buty….



• Japończycy słuchają rozmówcy wyrażając to poprzez: liczne uśmiechy, 
skinięcia głowa, uprzejme odgłosy – które nie mają odpowiednika w 
innych językach. Błędnie bywa to odczytywane jako zgoda. 

• Japończycy, gdy mówią  „tak”  Hai (nawet jeśli się z tobą nie zgadzają) 
– oznacza to wtedy  „Tak usłyszałem cię”. Natomiast „nie” to bardzo 
trudne, przyjrzyjmy się temu a w rzeczywistości oznacza to: 
„Zapomnijmy o całej sprawie i chodźmy do domu”.



Bułgaria

• Skinięcie głową na „tak” oznacza nie – Jest to jedyny taki przypadek, 
oprócz Japonii.



Wydmuchiwanie nosa w chusteczkę

• Zachód – konsekwencja szerzącej się szybko gruźlicy w poprzednich 
stuleciach w Europie

• Azjaci – wydmuchują nos w powietrze i plują. Japończycy uważają , iż 
chusteczka w górnej części marynarki to jak noszenie papieru 
toaletowego, od razu gotowego do użycia



Strefy



Strefa intymna

• Europa Południowa – 25 cm

• Australia – 45 cm

• USA – 45 cm

• Japonia 25 cm

• Amerykanie określają Azjatów jako „rozpychających się łokciami”, 
natomiast Azjaci odbierają Europejczyków czy Amerykanów jako 
„chłodnych”, „nieprzystępnych”.

• Kraje muzułmańskie okazywanie bliskości przez mężczyzn.





Przykładowe gesty budzące wątpliwości 



A co ze zmysłami?

• Edward T. Hall stwierdził kiedyś, że tylko ok. 10% aktów komunikacji 
ludzkiej jest przez człowieka świadomie kontrolowanych. Dotyczy to 
zarówno komunikatów wysyłanych, jak i odbieranych. Reszta jest związana 
ze sferą podświadomości, znajduje wyraz w konkretnej kulturze jako coś 
oczywistego, naturalnego. Każdy człowiek na swój niejawny i 
nieuświadamiany zespół zasad zachowania, ukształtowany w procesie 
socjalizacji, który można określić jego programem komunikacyjnym.

• Edward T. Hall  wprowadza pierwotny poziom kulturowy (PPK). Jednym z 
celów nauki o komunikacji międzykulturowej jest uświadamianie treści 
PPK, co pozwala ułatwiać komunikację między ludźmi reprezentującymi 
różne kultury. Istotną rolę, najczęściej nieuświadomioną, w procesie 
komunikowania odgrywają zmysły: dotyku, smaku, węchu, słuchu i 
wzroku.



Dotyk

• Na przykład w krajach o cieplejszym klimacie ludzie częściej się dotykają (kultury 
kontaktowe), niż w krajach o klimacie chłodnym lub umiarkowanym (kultury 
niekontaktowe). Obserwacja ta ma zastosowanie do Europy, Afryki, Ameryki 
Łacińskiej i części krajów azjatyckich. 

• Na przykład w Chinach i Japonii, bez względu na klimat, ludzie rzadko się 
dotykają. 

• Wzajemne przypadkowe fizyczne stykanie się ludzi, zgromadzonych na małej 
powierzchni w jednych krajach jest czymś naturalnym i niekrępującym, a np. w 
metrze.

• Dotyk intencjonalny, który jest regulowany w różnych kulturach odmiennie. Nie 
spotykamy na ogół zasad w ogóle zakazujących dotykania lub dozwalających 
każdy rodzaj dotyku. W poszczególnych kulturach istnieją pewne części ciała, 
których dotykać nie wolno, np. dłoń lewej ręki uważana jest za nieczystą.



Smak, przecież… jesteśmy wszystkożerni 

• W poszczególnych kulturach istnieją pokarmy zakazane, a ich spożywanie jest uznawane za akt 
nieczystości. Na przykład papież Grzegorz III wydał w 732 roku dekret zakazujący jedzenia koniny, 
ponieważ w pewnych regionach Niemiec stanowiło to rytuał pogański. Papież uznał pośrednio 
konia za niezwierzę. 

• Wieprzowiny nie mogą jeść muzułmanie, gdyż w tradycji islamu (nie tylko zresztą) świnia jest 
zwierzęciem nieczystym (je wszystko). 

• Z kolei, Chińczycy i Wietnamczycy uważają świnię za symbol powodzenia i dostatku. 

• Wołowiny nie spożywa się w Indiach, gdyż krowy są tam uważane za istoty święte. Ta sama 
wołowina stanowi w wielu europejskich krajach podstawę kuchni narodowych. 

• W poszczególnych kulturach określone pokarmy mają swoje znaczenie symboliczne: np. wino
(poznanie i wtajemniczenie), owoce drzewa oliwkowego (pokój, płodność, siła, zwycięstwo, 
chwała, czystość), ryby (siła i odwaga), wątroba (w kulturze chińskiej - źródło siły i odwagi), sól (w 
liturgii chrztu symbolizuje oczyszczenie z grzechu pierworodnego, w tradycji staroizraelskiej - ma 
siłę odebrania płodności), herbata w tradycji japońskiej stanowi symbol powrotu do źródeł, 
harmonii i równowagi, połączenia zasad niebiańskich i ziemskich; łagodzi obyczaje, ma moc 
przezwyciężania antagonizmów i ustanawiania pokoju.



Słuch

• Zapach jest sposobem komunikowania głównie w świecie zwierząt, ale także, 
choć w zdecydowanie mniejszym zakresie, w świecie ludzi. Zapach ma największe 
znaczenie w kulturach kontaktowych. Miasta południowe pachną - pisze 
Mikułowski Pomorski - czego nie można powiedzieć o północnych.

• Słuch. Dźwięki pozawerbalne odgrywają istotną rolę w komunikacji kulturowej. 
Wyrażają: podziw, rozczarowanie, ulgę, czułość, zdziwienie, cierpienie itd. 

• Ważnym narzędziem komunikacji jest śmiech, od którego starają się 
powstrzymywać ludzie w kulturze japońskiej czy chińskiej. W pełni dopuszczalny 
jest natomiast w kulturze europejskiej, zwłaszcza na południu. 

• W poszczególnych kulturach istotne znaczenie ma siła głosu i jego barwa. 
Japończycy czy Chińczycy mówią głośno, na Europejczykach ich mowa często 
sprawia wrażenie kłótni. Na północy Europy mówi się ciszej niż na południu.



Cisza

• W Indiach milczenie oznacza, że jednostka doświadcza najwyższej prawdy i 
jest w stanie błogości. Milczenie służy do wprowadzania harmonii i 
wyrażania gotowości do współpracy. Jest znakiem szacunku. 

• W Chinach milczenie oznacza zgodę. 

• W Stanach Zjednoczonych milczenie oznacza okazywaną uwagę, ale też 
brak inicjatywy. 

• Niemcy i Holendrzy uważają, że jest to niegrzeczne, efekt braku 
wychowania. 

• Włosi są zdania, iż przerywanie oznacza, że to, co mówi rozmówca, ich 
interesuje tak bardzo, że nie mogą się powstrzymać od wtrącania własnych 
uwag.



Wzrok

• Na przykład skinienie głową w Europie stanowi czynność dosyć 
prozaiczną przy codziennym pozdrowieniu, w Japonii zaś oznacza 
szczególne uznanie i szacunek. 

• Siedzenie ze skrzyżowanymi nogami w Ghanie i Turcji jest wyraźnie 
obraźliwe. Tajowie uważają, że skoro stopa jest najniższą częścią ciała 
ludzkiego, nie wolno jej kierować w stronę innej osoby. 

• Polski znak „figi" (dłoń zamknięta w kułak z wysuniętym kciukiem) w 
Niemczech, Holandii i Danii oznacza zaproszenie do uprawiania seksu. 

• Ubranie koloru białego oznacza w Chinach żałobę, podczas gdy w 
kulturze europejskiej stosuje się kolor czarny, biały - stanowi 
natomiast symbol czystości lub kapitulacji.



Komunikacja niewerbalna
Wybrane przykłady



Spojrzenie władcze vs. biznesowe



Wieżyczka A. Merkel vs. H. Clinton



Gesty w polityce



Dziękuję za uwagę


