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В статті розглянуто екологічні проблеми міжкультурної комуні-
кації. Показано, що взаємодія людей, які належать до різних культур 
ускладнюється розбіжностями в їх світогляді, традиціях, звичаях, мис-
тецтві тощо. Тому, навіть досконале знання іноземної мови не є гаранті-
єю взаєморозуміння. Це порушує екологічність стосунків людей з різних 
країн. Розкрито історичні аспекти процесу міжкультурної комунікації. 
Визначено вплив національного характеру на усвідомлення необхіднос-
ті екологічності міжкультурної комунікації. 
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эКОЛОГИЧЕсКИЕ ПРОБЛЕМы
МЕЖКУЛЬТУРНОй КОММУНИКАЦИИ

В статье рассмотрены экологические проблемы межкультурной ком-
муникации. Показано, что взаимодействие людей, принадлежащих к 
разным культурам осложняется различиями в их мировоззрении, тради-
циях, обычаях, искусстве и т.п. Поэтому, даже совершенное знание ино-
странного языка не является гарантией взаимопонимания. Это нарушает 
экологичность отношений людей из разных стран. Раскрыто исторические 
аспекты процесса межкультурной коммуникации. Определено влияние 
национального характера на осознание необходимости экологичности 
межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: экологичность, коммуникация, культура, искус-
ство, национальный характер, глобализация, взаимопонимания.

Сучасний світ стає все більш динамічним. Разом з цим, 
технічні та інформаційні можливості взаємодії між людьми 
з різних країн спричиняють неоднозначний вплив на між-
культурну комунікацію. 

З однієї сторони відбувається взаємозбагачення культур, 
з іншої – наявна небезпека непорозумінь, національних кон-
фліктів, а отже й порушень екологічності стосунків у глоба-
лізованому суспільстві. Отже, своєчасне визначення еколо-
гічних проблем міжкультурної комунікації ті їх детермінант 
дозволить попередити негативні явища у взаємодії людей 
різних націй. 

Міжкультурна комунікація – це процес взаємодії між 
людьми, які належать до різних культур (або субкультур) та 
усвідомлюють цю розбіжність в процесі спілкування.
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Процес глобалізації, що бурхливо розгортається у сві-
ті протягом XXI століття призводить до стирання етнічних 
меж та уніфікації культур. Це викликає природну реакцію у 
вигляді прагнення до культурного самоствердження та збе-
реження власних культурних цінностей. Діапазон протидії 
процесу стандартизації є достатньо широким: від пасивного 
ігнорування цінностей інших культур до активної, на дер-
жавному рівні, протидії їх розповсюдженню. Тому ми спосте-
рігаємо численні етно–релігійні конфлікти, націоналістичні 
рухи, «фундаменталістські» революції. Крайньою формою 
порушеної міжкультурної комунікації є явище тероризму.

В той же час відбувається перенесення міжкультур-
ного спілкування у віртуальну реальність (насамперед в 
Інтернет), поширення транснаціональних корпорацій, що 
змушує навіть далеких від цієї проблематики осіб замислю-
ватись над формуванням  навичок успішного спілкування з 
представниками інших культур.

Результатом глобалізації є те, що протягом свого життя 
людина мимоволі стикається з проявами інших культур – 
зустрічається з ними через продукти мистецтва, спілкується 
в Інтернеті, подорожує, працює у мультикультурному серед-
овищі; збільшилася також ймовірність трудової міграції та 
шлюбів з іноземцями. Безпосередній контакт з іншою куль-
турою призводить до усвідомлення культурних розбіжностей:

на рівні побутових предметів, одягу, їжі,- 
в усталених традиціях та поведінкових нормах,- 
у засобах спілкування та сприйнятті часу та простору,- 
в системі цінностей та переконань в музиці та мис- 
тецтві,
у ставленні до самих себе та представників інших куль-- 
тур,
в  розумінні своєї місії щодо всього людства.- 

Іноді кількість та якість цих розбіжностей може бути сут-
тєвим бар’єром на шляху до взаєморозуміння. Але базова 
проблема міжкультурних розбіжностей знаходиться не в 
площині ситуативних реакцій та традицій, а в особливостях 
світогляду, насамперед у явищі етноцентризму. В людини 
існує неусвідомлена звичка оцінювати навколишню реаль-
ність через призму власної культури, тому спостереження та 
умовиводи будуть обмежені наявним культурним досвідом. 
Важко зрозуміти сенс висловлювань чи глибинну мотивацію 
дій, які не властиві нам особисто та відсутні у культурно-
му досвіді. Явище етноцентризму носить неусвідомлений 
характер, саме тому психолог має сприяти його виявленню, 
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усвідомленню та подоланню. Ефективна міжкультурна ко-
мунікація важлива лише за умови мотивації діалогу та ро-
зуміння і поваги до світоглядних та характерологічних осо-
бливостей іншої людини.

Одним з основних понять, за допомогою яких сучасна на-
ука осмислює комплекс етнічних і національних проблем, є 
«національний характер». Національний характер, будучи 
за своєю природою одним з компонентів національної психо-
логії, тобто суб’єктивним феноменом, проте, знаходить своє 
матеріальне втілення, тобто виявляється в різних сферах 
життєдіяльності етносу, що включає в себе: звичаї, традиції, 
ритуали, обряди, побут, повсякденне сімейне життя і між-
етнічне спілкування; різні галузі матеріальної і духовної 
культури – живопис, музика, література; усна народна твор-
чість – фольклор, прислів’я, приказки, а також прикладне 
мистецтво, архітектура, скульптура і інш.

Феномен національного характеру має безліч форм про-
яву, з яких в більшій мірі вивчені мова (як розмовна, так і 
мова жестів, поз, дистанцій спілкування) і ментальність, і 
практично не вивчені художні форми втілення національно-
го характеру, зокрема, танець, музика, співи. Проте, самі ці 
різновиди мистецтва є частиною обряду і ритуалу, святково–
розважальної та професійної художньої культури. Вони вті-
люють синтез пластики, руху і музики і, можливо, не менш 
адекватно, ніж мова, національне начало культури, націо-
нальний характер.

Одним з найважливіших методів дослідження національ-
ного характеру є аналіз фольклору, усної народної творчості. 
Фольклор – це найнадійніше джерело, тому що являє собою 
колективну творчість і позбавлений суб’єктивізму автор-
ських творів. Стародавні легенди і сказання дозволяють не 
тільки зрозуміти історію народу, а й усвідомити характер 
його сподівань, ідеалів, систему його моральних і соціальних 
цінностей; тип героїв, які фігурують у оповідях, дуже багато 
що говорить про загальний дух народу. Епос відображає і 
систему виховання дітей, і ставлення до влади, і ставлення 
до праці, і взаємини між чоловіком і жінкою, тобто самий 
широкий спектр суспільних відносин. 

В плані розкриття національного характеру важлива од-
наковість структури фольклору, тому що в центрі епічних 
творів народної творчості є постать герою. Справжній Герой: 
богатир, могутній красень, у сучасній термінології – супер-
мен, який захищає свій народ від усіх зол: від драконів, чу-
довиськ, стихійних лих і ворожих військ. Крім надприрод-
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них якостей та здібностей, у нього нерідко є чарівний кінь, 
чарівний меч або інший чудовий предмет. Він самий влуч-
ний стрілець з лука, як Робін Гуд, і володіє непереверше-
ною силою, як Ілля Муромець. У такому герої втілена вічна 
мрія народу про сильного і справедливого захисника, який 
покарає кривдників. Російський фольклор віддав данину та-
ким героям в билинах, де російські богатирі захищають свою 
землю з тим же завзяттям і успіхом, що й герої «Калевали», і 
Давид Сасунський, і витязь у тигровій шкурі.

Не менше значення, ніж вивчення народного епосу, має 
інтерпретація різних видів національного мистецтва – об-
разотворчого мистецтва, музики, живопису і т. д. Те, що в 
будь–якому виді мистецтва, як професійному, так і, особли-
во, народному, проявляються характерні особливості наро-
ду, його психічного складу – істина досить стара . Народні 
танці дуже різні: іспанець танцює не так, як швейцарець, 
шотландець, не так, як німець, українець не так, як француз 
чи азієць. У одного народу танець наче говорить, – у іншо-
го відсторонений; у одного скажений, розгульний – в іншого 
спокійний; у одного напружений, складний – у іншого лег-
кий, повітряний. 

Звідки народилося таке розмаїття танців? Воно народи-
лося з характеру народу, його життя і способу занять. Народ, 
який провів гордовите і войовниче життя, виражає ту ж гор-
дість у своєму танці; у народу безтурботного і вільного та 
ж безмежна воля і поетичне самозабуття відображаються в 
танцях; народ південного клімату залишив у своєму націо-
нальному танці ту ж млість, пристрасть і ревнощі. Які теми 
висвітлюються в мистецтві, як трактуються різні сторони 
суспільного і особистого життя, яка символіка художніх об-
разів – все це представляє собою деяку цілісність, розшиф-
ровка якої дуже багато що говорить нам про характер на-
роду, який створив відповідне мистецтво. Особливо цінно 
при цьому комплексне вивчення, коли беруться паралельно 
живопис, музика, скульптура, архітектура, література і про-
стежуються загальні риси, що виражаються в різних видах 
мистецтва.

Однак інтерпретація національних особливостей мис-
тецтва представляє не менші труднощі, ніж інтерпретація 
проективних тестів. По–перше, як справедливо зауважує 
М. С. Каган, «відомий національний ореол» може бути влас-
тивий багатьом елементам форми у всіх видах мистецтва, 
але інтенсивність і визначеність цього «ореолу» далеко не 
однакові. Ми чудово уявляємо собі, наприклад, відміну ін-
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тонаційного ладу російської пісні та італійської, відміну мо-
тивів українського орнаменту та узбецького, відміну плас-
тичних структур у вірменському та китайською архітектурі, 
але ми не знаємо що таке «російський малюнок», «німецький 
колорит», «іспанська перспектива», «англійські пропорції», 
«італійська архітектоніка», «грузинська композиція», «укра-
їнська гармонія», лише в рідкісних випадках відбиток націо-
нальної своєрідності зачіпає ці грані художньої форми» [3].

Мова та символічно–предметні форми культури як се-
міосфери, заповненої специфічними кодами, утворюють ту 
спільність, за якою визначаються ментальні відмінності бут-
тя етносу. Спираючись на висновок A. Асафьєва про тотож-
ність понять «мовознавство», «мова» та її структура поняттям 
«музикознавство», «музика» та її форми, звертаємо увагу на 
те, що музика як прадавня форма абстрактного мислення 
людства виникає до появи мови як знакової системи і на-
роджується із звуконаслідування, поєднуючи в собі емоцій-
ний та інтелектуальний коди світогляду й світосприйняття 
певного етносу. Саме тому звернення до аналізу музичного 
строю та музичної культури етносу в аспекті їх взаємодії з ри-
сами національного характеру дозволяє звернутися до пер-
шоформ культури, відтворюючи етап формування архетипів. 
Архетипний звукотип формує основу ритмо–інтонаційного 
комплексу народної та професійної музики і літератури. 
Таким чином, музика обумовлює культурну самобутність 
етносу, бере участь у формуванні психоінформаційного його 
простору, утворюючи послідовність “звук – інтонація – знак – 
символ – мова – сенсова спільність”. 

Ритмо–інтонаційний комплекс музики, обумовлюючись 
емоційною чутливістю, становить конкретний сенсовий код 
тієї чи іншої культури, базується на архетипних звукотипах і 
звичних національних засобах звукоутворення, виступає як 
родовий знак, етнічний пароль до культурної самобутності.

Любов до музики має глибоке коріння: люди складають 
і слухають її з тих пір, як зародилася культура. Більше 30 
тисяч років тому наші предки вже грали на кам’яних флей-
тах і кістяних арфах. Схоже, це захоплення має вроджену 
природу. Як і інші види духовної діяльності людини, музика 
– це засіб пізнання світу, дане людині, щоб вона навчилася 
розуміти саму себе, бачити красу Всесвіту і осягати сенс жит-
тя. «Музика – це мова почуттів», – сказав Роберт Шуман [2]. 
Емоції і відчуття, рух і уявлення, побут і природа, реальне 
і фантастичне, найтонші нюанси колориту і грандіозні уза-
гальнення – все доступно музиці.
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Отже, в будь–якому національному культурному світі є 
необмежена кількість концептів, що володіють динамічної 
нестійкістю. Рухливість концептів в їх невербальній і вер-
бальній формах припускає можливість виникнення між 
ними нових несподіваних зчеплень, подібних зв’язків слів 
у асоціативно – вербальної мережі живих мов. Закладені в 
концептах оновлення смислів, існування або згасання заста-
рілих концептів залежать як від соціально–історичних, так 
і невловимих суб’єктивних, психологічних причин. Ця хит-
кість національних концептосфер не означає, однак, відсут-
ності кордонів. Природні особливості України, Росії, Франції 
чи Австрії, історичні умови і традиції розвитку народів, ет-
нопсихологічні чинники народжують разом із створенням 
національних, релігійних, ідеологічних і політичних міфів 
особливу сферу, яку В. І. Вернадський називав ноосферою, 
областю переходу соціального і біологічного буття до вищого 
морального змісту. Сенс цього «збирання життя в одну мить» 
і є форма прояву концепту [1].

Міжкультурна комунікація як така супроводжувала 
майже всю історію розвитку людства. Вона проявлялася у 
війнах, торгівлі та шлюбних стосунках. Історично до «сво-
їх» належали представники власного роду, поруч жили ті, 
хто мав схожу культуру та розмовляв зрозумілою мовою, а 
далі – починалася територія «чужих», яких не завжди та 
не всюди взагалі вважали людьми. Тому найпоширенішою 
формою комунікації були бойові дії та грабіжницькі напади. 
З розвитком торгівлі виникла необхідність розуміти та вра-
ховувати традиції і цінності представників інших культур; 
з’являються перекладачі та одиниці обміну. Але, навіть ан-
тичний світ був організований так, що існує Ойкумена, на-
селена греками та знайомими їм народами та Океан у якому 
немає нормального перебігу часу, та острови якого населені 
чудовиськами.

Наявність рабовласницького строю та традицій шлюбів з 
представницями завойованих народів призводить до того, що 
міжкультурна комунікація розгортається не лише на межі 
Ойкумени, а й у власному домі. З’являються ідеї акульту-
рації та діалогу з іншими культурами, їх об’єднання та вза-
ємозбагачення – це відбувається під час походів Олександра 
Македонського, на слов’янських землях по берегах шляху «з 
варяг у греки». Змінюється мова, зливаються та перемішу-
ються геноми і виникає нова культура. Християнство при-
несло новий погляд на міжкультурну комунікацію: «Немає 
ні елліна, ні іудея» – межа стала прокладатися не лише 
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за мовною та етнічною ознакою, а, насамперед, за релігій-
ною. Місіонерській підхід християнської церкви, її прагнен-
ня розповсюдити та закріпити вчення Христа, це ще один 
з варіантів комунікації – акультурація, привнесення нових 
цінностей та нового світогляду. Саме цей процес посилив-
ся після великих географічних відкриттів, коли Англія та 
Іспанія взяла на себе «бремя белого человека» і прийнялися 
насаджувати свою культуру серед «відсталих дикунів» шля-
хом їх акультурації або знищення. Дев’ятнадцяте сторіччя 
характеризується потягом до екзотики – посилюється заці-
кавленість японськими гравюрами, китайською керамікою, 
індійськими скульптурами, але ця зацікавленість не містить 
реального прагнення до глибокого розуміння іншої куль-
тури, а є швидше даниною моді. Світові війни двадцятого 
сторіччя, спалах націонал–соціалізму, поділ світу на соціа-
лістичний та капіталістичний табір викликає вже наукову 
зацікавленість проблемами міжкультурного спілкування. 

Вивчення особливостей міжкультурної комунікації спо-
чатку було обумовлено суто практичними інтересами аме-
риканських політиків і бізнесменів. Після Другої світової 
війни активно розширювалася сфера впливу американської 
політики, економіки та культури. Урядові чиновники та біз-
несмени, які працювали за кордоном, часто демонстрували 
свою безпорадність і нездатність розібратися в ситуаціях 
непорозуміння, що виникали при роботі з представниками 
інших культур. Нерідко це призводило до конфліктів, взаєм-
ної неприязні, образам. Навіть досконале знання відповід-
них мов не могло підготувати їх до складних проблем роботи 
за кордоном. Поступово виникло усвідомлення необхідності 
вивчення не тільки мови, але і культури інших народів, їх 
звичаїв, традицій, норм поведінки.

Традиції і звичаї, що склались під впливом певних 
історико–культурних факторів, передають від покоління до 
покоління духовні цінності, ідеали. Такий  же механізм ле-
жить і в основі становлення національного характеру.

Розглянемо детермінанти становлення національного 
характеру на прикладі української нації. Оформившись у 
XIV ст. з соціально–психологічного почуття «ми – українці», 
українська самосвідомість об'єднувалась навколо ідеї наці-
онального самовизначення. Протистояння владарюванню 
литовських князів, Польщі та Росії, а на Західних Землях 
і Австро–Угорщини, породжувало в характерах людей ідею 
свободи, протест, активність дій, а з іншого боку – характер 
пасивного утриманця, очікування «правди» ззовні. Таке 
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очікування у стані власної безпорадності, неспроможності 
активно діяти в боротьбі за свободу, стимулює фантазію, по-
силену діяльність уяви, емоційність. Внутрішня емоційна 
енергія і загальмованість зовнішніх дій формують інтро-
вертизм як особливу рису характеру, що відзначається ду-
ховним пошуком, роздумами, заглибленням у свій внутріш-
ній світ. На інтровертизм, як рису українського характеру, 
вказували О.Кульчицький, М.Шлемкевич, В.Янів [6,7,8]. 
Саме інтровертованістю українського характеру можна по-
яснити замилувано–мрійливе ставлення наших людей до 
природи, піклування про красу взаємин, добробут і поряд-
ність. Інтровертованість української душі і характеру про-
являється і в певних особливостях української релігійності. 
М.Костомаров писав, що в релігійності українців домінують 
«... тайні роздуми про промисел, про себе, сердечний потяг до 
духовного, таємничого і відрадного світу» [5]. 

Вроджену емоційність, більше того пристрасність 
українського характеру, як внутрішню (ендогенну) рису 
О.Кульчицький виводить із впливу прекрасної української 
землі – доброго, ласкавого, щедрого, плодючого чорнозему. 
На думку О.Кульчицького така земля не може не впливати 
на підсвідомі структури психіки тих, хто на ній працює. В 
іншій праці, Кульчицький пропонує глибше вивчити геопси-
хічні чинники, що впливають на формування української 
душі. Завдяки зануренню в краєвид людина зливається з 
ним внутрішньо, «піднімається уявним внутрішнім зусил-
лям разом з узгір'ям вгору», чи «розлягається степом», що за-
лишає психічні наслідки, які оформляють душу». Виходячи 
з такої теорії, можна говорити про певні особливості характе-
рів «сина степу», «людини лісу», «верховинця» та ін.

Однією з історико–культурних та геополітичних причин 
розвитку в українському характері співчутливості, співпере-
живань і відчування чужого болю як власного, того, що те-
пер об'єднано в поняття емпатії, є те, що сам український на-
род пережив багато страждань і мук. Саме той, хто пережив 
страждання і муки, здатний зрозуміти іншого, що потрапив 
у таке ж становище. Будучи протягом століть гнобленим, 
недооціненим, офіційно позбавленим багатьох самостійних 
прав, тепер український народ такий високочутливий до 
всього, що діється в світі.

Отже, як довели наші дослідження, особливості націо-
нального характеру є однією з детермінант виникнення не-
порозумінь між представниками різних культур. Історична 
боротьба проти насильства над собою, над нацією, намаган-

Максимов М.В.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

260

ня до рівності з іншими народами породили і закріпили ін-
дивідуалістичний код цінностей, характерний українсько-
му народові. Він стимулює мотивацію досягнень, особисту 
незалежність, впевненість, звичку опиратись лише на свої 
сили. Українському народові властива індивідуальна форма 
покладання мети та особиста відповідальність за наслідки 
реалізації цілей. Це явище прогресивне, бо воно с переду-
мовою появи людини, здатної до свідомого створення нового 
громадянського суспільства. 

Майже всі дослідники української ментальності не обми-
нають таких рис українського характеру, як високу емоцій-
ність, чуттєвість та ліризм. Ці особливості нашої вдачі є бо-
жим даром, бо саме вони визначають людяність особи і є осно-
вою її творчості. Українська емоційність є одним з архетипів 
колективного несвідомого, образ ласкавої, плодючої Землі, 
збагачений віковим спільним досвідом співжиття хлібороб-
ського народу з доброю ненькою–Землею. Цей образ сильно 
впливає на життя та зазначається і виявляється в поетичній 
творчості. «Архітип плодючої Землі, українського чорнозему 
спрямовує відхиляє світосприймальні настанови від агре-
сивної активності в напрямку м'якої, ентузіастичної забарв-
леності пасивної споглядальності» – пише О.Кульчицький 
[7]. Звідсіля і одне з пояснень м'якості українського харак-
теру, відсутності явно вираженої агресивності у світовідчутті 
українців.

Практика спілкування з іноземцями довела, що навіть гли-
бокі знання іноземної мови не виключають нерозуміння і кон-
фліктів з носіями цієї мови. Тому викладання іноземних мов 
у багатьох вузах доповнилося предметом «Країнознавство», 
який знайомить студентів з історією, звичаями, традиціями, 
соціальною організацією країни, якої вони вивчають мову.  
Однак, як показала практика, тільки аудиторного (теоре-
тичного) знайомства з відповідною культурою виявляється 
недостатньо для вирішення екологічності проблем міжкуль-
турної комунікації. Сьогодні стало очевидним, що побудова 
екологічних стосунків з іноземцями неможлива без практич-
них навичок у міжкультурному спілкуванні.

Література
Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М.: Наука, 1. 
1990. – 359 стр.
Житомирский Д. В. Роберт Шуман: Очерк жизни и творчества. –М., 2. 
1964. – 2–е изд. – М., 2000.



261

Каган М. Культура как саморазвивающаяся система. // Кармин 3. 
А.  С. Основы культурологии: Морфология культуры. – СПб., 
1997. – С. 465–487
Киричук О.В. Психологія особистості: Опорний конспект / Інститут 4. 
підготовки кадрів держ. служби зайнятості. – К.: ІПК ДСЗУ, 2003. – 
46с.
Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського наро-5. 
ду). – Київ: Либідь, 1991. – 40 с.
Костюк Г.С. Микола Шлемкевич // Зустрічі і прощання: Спогади. – 6. 
К.: Смолоскип, 2008. – Кн. 2. – С. 320–323.
Кульчицький О. Світовідчуття українця //Українська душа. – К., 7. 
1992. – С. 48 – 65.
Янів В. Нарис української культури. – Нью–Йорк, 1961. – 93 с.8. 

The article discusses the environmental problems of intercultural 
communication. The interaction between people belonging to different 
cultures is complicated by differences in their outlook, traditions, cus-
toms, art, etc. Therefore, even perfect knowledge of a foreign language 
is no guarantee of understanding. This violates the ecological relations 
between people from different countries. Disclosed historical aspects of 
intercultural communication. The influence of the national character of 
the perceived need for sustainability of intercultural communication.
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