CCI3

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

COMMUNICATION AND CULTURE
Elena Basarab (Cocoş), PhD Student, University of Craiova

Abstract: To understand the meanings of the concept culture must correlate with similar concepts in
the social sciences and humanities. Such a correlation is inevitable correlation between culture and
communication, both representing trajectories defining the human condition.
Aspects of culture and social life can be better understood when put in relation to communication and
its means of expression. Intercultural communication is actually a summary of correlations and
interference. Interindividual differences in the communication data of different cultures they belong to
these individuals.
Communication is learned with the rules, norms and values based culture. It is based on cultural
creations. Signs that encodes human reality and who keep in touch with other peers, defining it as a
social and cultural being.
The human condition is dependent correlation-cultural communication, and supports them with
similar roots. Communication can be defined through culture and culture through communication.
Man creates his own universe and their world encoding symbols that give meaning to life and reality.
The Decalogue communication, one can not communicate, and when they do, which is send a message
to fellow. Nothing can not exist without communication. Social reality has a ground interactions and
communication, and culture is a system of languages.
All human relationships are symbolic dimensions of communicative nature. Society can not exist
without communication, because it communicates.
Keywords: communication, culture, language, individual, society.

Datorită diverşilor factori care au contribuit la dispariţia frontierelor şi la întâlnirea
culturilor, societatea contemporană, devine din ce în ce mai deschisă noului, pluriculturalităţii,
ignorând diferenţele de spaţiu şi timp . Globalizarea în simbioză cu migraţia sporesc
conflictele interetnice şi creează climatul prielnic crizelor identitare.
Asistăm tot mai des la situaţii critice precum dezintegrarea statală pe criterii identitare,
divergenţe între omogenizarea economică şi desfiinţarea unor culturi.
În acest context, cultura şi comunicarea sunt cele ce oferă persoanelor valori şi
sensuri, ghidându-i spre unitate, coerenţă şi continuitate.
Deschiderea frontierelor,creşterea masivă a circulaţiei oamenilor, evoluţia istorică, a
sporit necesitatea construirii unor modalităţi de convieţuire laolaltă. Culturile au pierdut unele
trăsături, dar s-au îmbogăţit cu altele. Oamenii au tendinţa de a se relativiza în raport cu
,,altul” şi în situaţii diferite, făcând accesibile anumite paliere identitare care sunt compatibile
cu ale altora.
Contemporaneitatea se confruntă cu o mare problemă: cum trebuie procedat pentru a
accelera şi controla evoluţiile diverselor culturi pe direcţia convergenţei şi a pune astfel
convieţuirea interculturală în locul conflictelor culturale, fără riscul de a forţa diversitatea
culturală să intre pe calea asimilarii unei culturi de către alta? ,,Unitatea în diversitate” creată
în Europa este rezultatul unei multitudini de limbi, de tradiţii şi de culturi. Fiinţa umană este
pe lângă aspectul biologic o fiinţă socio-culturală ce are capacitatea de a-şi însuşi abilităţi,de a
promova valori sociale. Integrarea într-o nouă cultură ne obligă la revizuirea propriei
identităţi. Experienţele interculturale sunt,implicit, experienţe interidentitare,în care conştiinţa
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de sine şi sentimentul identităţii sunt susceptibile de a fi modificate.(Alin Gavreliuc,2006,
p.33).
Marea familie a Uniunii Europene se doreşte a fi nu o extindere a „imperiului
european” peste etnii şi popoare cu scopuri ascunse sau instaurarea unei culturi unice în
defavoarea celorlalte ci dezvoltarea unui spirit comun şi a conştiinţei unei identităţi culturale
comune. Identitate culturală europeană înseamnă să conştientizezi şi să păstrezi specificitatea
propriei culturi dar, în acelaşi timp, să stabilesti relaţii cu ceilalţi.
Educaţia şi comunicarea sunt văzute drept soluţii pentru realizarea armoniei părţilor
întregului. Provocările sunt majore şi multiple chiar dacă, suntem de acord asupra existenţei
unui fond comun tuturor fiinţelor umane de aptitudini, capacităţi, abilităţi, deoarece ele se
dezvolta variat în funcţie de condiţiile culturale oferite de mediu şi de educaţie.
Pentru a înţelege semnificaţiile conceptului cultură, trebuie să îl corelăm cu concepte
asemănătoare din ştiinţele sociale şi umane. O astfel de corelaţie inevitabilă este corelaţia
dintre cultură şi comunicare, ambele reprezentând traiectorii definitorii pentru condiţia
umană.
Aspectele legate de cultură şi viaţa socială pot fi mai bine înţelese atunci când sunt
puse în legătură cu comunicarea şi mijloacele de exprimare a acesteia. Comunicarea
interculturală este de fapt o sinteză de corelaţii şi interferenţe. Diferenţele intervenite în
comunicarea interindividuală sunt date de diferenţele dintre culturile cărora le aparţin aceşti
indivizi.
Comunicarea se învaţă odată cu regulile, normele şi valorile culturii de bază. Ea este
baza creaţiilor culturale. Semnele prin care omul codifică realitatea şi prin care păstrează
legătura cu ceilalţi semeni, îl definesc pe acesta ca fiinţă socială şi culturală.
Condiţia umană este dependentă de corelaţia comunicare-cultură, ele având suporturi
şi rădăcini similare. Comunicarea poate fi definită prin cultură şi cultura prin comunicare.
Toate relaţiile umane au dimensiuni simbolice de natură comunicaţională. Societatea nu poate
exista în absenţa comunicării, pentru că totul comunică.
Este o realitate importantă, faptul că dificultăţile în comunicare încă separă culturile
Europei şi nici mass media, nici turismul, nici o alta activitate nu apropie indivizii îndeajuns
de mult.
Astăzi relaţiile dintre ţări şi culturi se dezvoltă fără încetare. Călătoriile, schimburile
comerciale, turismul, congresele ştiintifice sau profesionale multiplică ocaziile de contact
între culturi. Mass-media, în special televiziunea, afişează imagini, informaţii şi producţii
artistice din cele mai diverse ţări. Cu toate acestea, în lumea agitată în care trăim, forma cea
mai răspândită a conflictelor este aceea de conflict intercultural. Fiecare dintre noi se întreabă
cum să se înţeleagă cu persoane care aparţin unor culturi diferite, cum să rezolve problemele
care decug din această diferenţă şi ce ar trebui să ştie ca să supravieţuiască într-o cultură care
nu e identică cu a sa.În calitate de cetăţeni ai acestui secol nu mai avem posibilitatea să
alegem dacă dorim sau nu să trăim într-un mediu multicultural!
Pedagogia interculturală a luat naştere în Franţa la începutul anilor `70, în contextul
migraţiilor. Preocupările apărute atunci în privinţa dificultăţilor şcolare ale copiiilor de
lucrători imigranţi au dat, încetul cu încetul, naştere ideii că diferenţele nu constituie
obstacole, ci, dimpotrivă, pot să devină o îmbogăţire reciprocă, cu condiţia să ne putem
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sprijini pe ele. Acestă concepţie venea în întâmpinarea multiculturalismului canadian, care ,
spre deosebire de politica asimiliţionistă a Statelor Unite, valoriza deja la vremea respectivă
diversitatea culturală, fără a pune în practică însă dispozitive de recunoaştere reciprocă.
Mediul social al României s-a caracterizat dintotdeauna prin diversitate culturală. În
România nu numai că locuiesc reprezentanţi ai multor grupuri etnice, ci, mai mult, în
componenţa fiecarui grup etnic există diverse categorii de persoane care diferă prin
provenienţă, mentalitate şi atitudini; în aceste condiţii, educaţia interculturală rămâne unica
perspectiva pentru un stat multicultural ca România. Perspectiva interculturalistă valorifică şi
valorizează diferenţele culturale şi condiţiile sociale şi facilitează cunoaşterea reciprocă şi
schimbul între diferitele comunităţi.
Edward B.Taylor, în lucrarea lui Primitive Culture , spune: cultura este ,,un întreg
deosebit de complex, ce include cunoaşterea, credinţa, arta, morala, legea, obiceiul, şi alte
capacităţi şi obişnuiţe acumulate de om ca un membru al societăţii “. După părerea lui Zdenek
Salzmann, cineva ar putea adăuga la această listă organizarea politică, obiectele materiale
fabricate de om, limba, religia şi multe alte caracteristici ce disting o societate umană de alta.
Însă a încerca să defineşte cultura, făcând lista tututor componentelor, este o sarcină
imposibilă.
Astăzi relaţiile dintre ţări şi culturi se dezvoltă fără încetare. Călătoriile, schimburile
comerciale, turismul, congresele ştiintifice sau profesionale multiplică ocaziile de contact
între culturi. Mass-media, în special televiziunea, afişează imagini, informaţii şi producţii
artistice din cele mai diverse ţări. Cu toate acestea, în lumea agitată în care trăim, forma cea
mai răspândită a conflictelor este aceea de conflict intercultural.
Conceptul de interculturalitate este foarte folosit astăzi în diverse domenii, ca ştiinţe
umane, pedagogie, şi implică ideea de interelaţii, de raporturi şi schimburi între culturi
diferite.
Pornind de la acest concept se distinge semnificaţia termenului de comunicare
interculturală. În cadrul comunicării interculturale nu intră în contact culturile sau identităţile
naţionale: comunicarea implică întotdeauna persoane care vehiculează sau mediatizează
raporturile dintre culturi.
Chiar dacă se referă la o călătorie de studiu, sau la descoperirea unei ţări sau a unei
regiuni, relaţiile interculturale vor presupune întotdeauna un demers personal: acesta poate fi
achiziţia unei cunoştinţe, descoperirea unor peisaje, monumente, opere de arta sau tradiţii.
Aceasta presupune şi contactul cu alte moduri de viaţă, moduri de a gândi sau a simţi .
Prin comunicare interculturală trebuie mai întâi să se înţeleagă relaţiile care se
stabilesc între persoane sau grupuri care aparţin unor culturi diferite. Acesta este faptul
relaţional care interesează aici, chiar dacă aduce după el un plan secund de reprezentări, de
valori, de coduri, de stiluri de viaţă şi de moduri de a gândi specifice fiecărei culturi.În
prezenţa celuilalt ne deschidem şi ne închidem faţă de noi, faţă de universul valoric cunoscut
până acum.Inserţia într-o altă cultură presupune : cunoaşterea, acceptarea, comunicarea nonverbală, raportarea la timpul celuilalt.Trăim într-o societate a comunicării şi a informaţiei
Comunicarea este omniprezentă, dar nu este întotdeauna transparentă.În ceea ce
priveşte comunicarea în această lume universală, globalizarea este deja prezentă.Comunicarea
este o preocupare pentru fiecare dintre noi. Este important să comunicăm, să ne facem
înţeleşi, să transmitem mesaje şi să primim mesaje.
Instituţiile publice au fost aspru criticate în ultimul timp, pe motiv că nu respectă şi nu
recunosc identitatea culturală specifică cetăţenilor, a minorităţilor culturale defavorizate. Este
necesară o mai mare deschidere faţă de multiculturalism, adoptarea unor politici de
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recunoaştere,aşa cum se întâmplă în Canada, S.U.A. Care este preţul pe care trebuie să îl
plătim pentru a putea trăi într-o societate ca cetăţeni egali, fără să ţinem cont de
particularităţile etnice, religioase, rasiale sau sexuale?
Instituţiile abilitate, începând cu cele guvernamentale trebuie să se implice şi să ne
garanteze libertatea şi egalitatea în aceiaşi măsură.Cea mai mare parte a cetăţenilor au nevoie
de un context cultural solid pentru a da sens existenţei lor.
Se pare că statele democratice, liberale sunt cele care apără culturile mici împotriva
amestecului cu culturile majoritare sau de masă. (Taylor,2005,p.20)
Apartenenţa individului la o naţiune nu se intersectează cu cea recunoscută de o
comunitate întotdeauna. Dacă luăm ca exemplu contextul naţional american, se observă că
are trăsături cu totul specifice faţă de cel european. În societatea americană putem vorbi de
federalismul cultural,, fapt ce a favorizat cercetarea sistematică a diferenţelor culturale şi a
contactelor dintre culturi.În Franţa, în schimb în domeniul ştiinţelor sociale vorbim de o
preocupare scăzută pentru cercetarea diversităţii sociale în a doua jumătate a sec XIX, în
ştiinţele sociale, ca urmare a exaltării civilizaţiei franceze, concepută ca model universal.
(Denis Cuche,1996,p.30).
În lumea culturii, specifică omului, oricât de intens ar fi transferul prin comunicare,
fiecare are şi rămîne cu ceva în plus, atât cel influenţat, cât şi influenţatorul, căci acesta nu
poate oferi tot, iar celălalt nu receptează tot şi, în plus, ceea ce preia adaptează la propria sa
fire, la specificul său. De aceea, comunicarea ca fenomen social este mai degrabă actul sau
suma actelor prin care cineva (persoană sau grup) transmite, iar altcineva primeşte
informaţiile sau, într-o formulare generală, cineva acţionează pentru ca altcineva să suporte
modificări fără ca aceste modificări să reprezinte o pierdere de identitate .
În gândirea modernă, conceptul de “cultură” se referă deseori la educaţie, la formaţia
spirituală şi la dezvoltarea facultăţilor spirituale şi, astfel, acest concept se defineşte prin
opoziţie cu noţiunea de “natură”. În asemenea condiţii, în măsura în care se produce o
integrare a elementelor naturale (a căror existenţă şi evoluţie nu ţin în mod obişnuit de aportul
conştient al omului) în zona de acţiune şi de influenţare a omului, se realizează o trecere din
natură în cultură. Când se are în vedere un grup etnic, cultura înseamnă modul lui de viaţă,
care include atitudinile, valorile, credinţele, artele, cunoaşterile (ştiinţele), maniera de a
percepe şi de a interpreta realitatea, obişnuinţele de gândire şi de acţiune etc. De aceea,
trăsăturile culturale sînt forme de viaţă pe care individul uman le învaţă în ambianţa socială şi
care îl marchează în mod definitoriu (şi definitiv), integrându-l într-o comunitate, pe care o
percepe ca fiindu-i proprie, şi îndepărtându-l de alte comunităţi, pe care le apreciază ca fiind
străine.
Se poate afirma, că atât la nivel individual, cât şi la nivelul comunităţilor istorice
constituite, comunicarea, adică schimbul de informaţii, realizează schimburi de elemente de
civilizaţie, în primul rînd de valori culturale, ce reprezintă latura spirituală a civilizaţiei. În
acest proces, este antrenată desigur şi “civilizaţia materială”, realizările practice ale
oamenilor, dar aceasta nu presupune întotdeauna o modificare propriu-zisă a partenerului
primitor, fiindcă aceste realizări sunt perisabile, iar urma lor se şterge o dată cu consumarea
lor, dacă acest partener nu a ajuns în situaţia de a le întreţine sau de a le multiplica. Altceva se
întîmplă însă dacă în comunicare este antrenată cultura spirituală sau cultura propriu-zisă,
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întrucât aceasta produce mutaţii în felul de a fi al partenerului primitor, ceea ce îl face să
acceadă el însuşi la alt nivel de existenţă, la altă treaptă de civilizaţie.
Cultura asigură deschiderea spre valorile celuilalt, facilitând atitudinea de respect şi de
comparare cu valorile proprii şi naţionale. Orizontul cultural în care vieţuieşte un individ este
în măsură să-i asigure descoperirea propriei identităţi, la construirea căreia îl face părtaş activ.
Se asigură competenţa culturală prin accesul dirijat la lectură, cartea fiind un obiect cultural
esenţial şi purtătoarea unui univers în care individul se poate proiecta existenţial, fie ca
regăsire a propriului destin, fie ca aspiraţie a dobândirii unui statut de perspectivă. Literatura
oferă modele morale şi are un efect profund modelator asupra cititorului. Dirijarea lecturii şi a
comprehensiunii textului, a decodării mesajului, se realizează după modelul clasic al
comunicării dintre emiţător şi destinatar, cu toate elementele aferente procesului, prezentate
mai sus. Prin urmare, competenţa de comunicare îşi extinde sfera în competenţa culturală,
regăsindu-se ca formulă de interelaţionare cu efect modelator asupra personalităţii umane.(
Rusu Mini-Maria,2009,p.1)
În loc de concluzii
Omul îşi creează propriul univers şi îşi codifică lumea în simboluri care dau sens vieţii
şi realităţii. Potrivit decalogului comunicării, omul nu poate să nu comunice, iar în momentul
în care o face, ceea ce transmite este un mesaj pentru semenii săi.Nimic nu poate exista fără
comunicare. Realitatea socială are drept temei interacţiunile şi comunicarea, iar cultura este
un sistem de limbaje. Naţionalitatea reprezintă de fapt o etichetă culturală, ce asigură
coeziunea prin comunicare şi cultură.
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