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Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи 
 
Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає 

спілкування між носіями різних мов і різних культур. Співставлення мов і 
культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне, 
національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку 
народів. Інтеркультурна комунікація має справу з розумінням та 
порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, 
спілкуючись чужою мовою. Інтеркультурне навчання та інтеркультурна 
комунікація мають бути суттєвою складовою частиною занять з іноземної 
мови. 

Визначаючи поняття культури, ми розглядаємо її як універсально 
поширену і водночас специфічну для певного суспільства, нації, організації 
або групи орієнтаційну систему, яка зумовлює сприйняття, мислення, 
оцінювання та дії людей усередині відповідного суспільства. Орієнтаційна 
система може бути репрезентована відповідними символами (напр., мова, 
немовні форми вираження, такі як міміка і жестикуляція та специфічні 
значеннєві норми поведінки). Вона (система) передається через процес 
соціалізації наступному поколінню і дає можливість членам суспільства 
долати їх життєві і природні перешкоди. 

Культурно-специфічна орієнтаційна система складається із певних 
культурних стандартів, а саме: норм, оцінок, переконань, ставлень, правил і 
т.ін., яким слідують і які поділяють члени цієї культури. Вони (стандарти) 
дають членам відповідної культури орієнтир для їх власної поведінки і змогу 
вирішувати, яку поведінку необхідно вважати нормальною, типічною або 
прийнятною. Культурні стандарти служать водночас як мірило для 
визначення власної поведінки, для очікувань стосовно поведінки інших, а 
також для сприйняття і оцінювання поведінки ближнього. Головними 
визначаються такі культурні стандарти, де йдеться про сприйняття, мислення, 
оцінювання, дію, і центральне значення мають міжособистісні сприйняття і 
оцінки.  

В плані культури найбільш діалектичним є процес глобалізації, у якому 
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певні концепції і структури сучасного життя набувають універсальний, 
всеохоплюючий характер. Водночас на фоні глобальних структур і тенденцій 
національні культурні особливості набувають все більш чіткі обриси. Таким 
чином, культура являє собою чітко викреслену, відносно статичну одиницю. 
Світ у цілому схожий на мозаїку, де камінцями є певні культури. Культура і 
локальна спільність є на цьому малюнку ідентичними. 

Найважливіша задача культури полягає в тому, щоб закласти підвалини 
для ідентифікації людини. Культура являє собою форму комунікації, 
дивовижним проявом якої є сама мова, а разом з тим і широкий спектр ідей 
(думок). Важливим є і те, що культура зумовлює соціальну диференціацію, 
ранг, причетність до класу з його особливостями, так само як вид і спосіб 
виробництва та споживання на широкому соціальному та 
народногосподарчому рівні. 

На початку двадцять першого століття багато людей сприймають 
культурну ідентичність у мультиполярному просторі не як дещо гарантоване, 
а як суперечливе і процесуальне. Водночас сприймання розбіжностей між 
культурами веде до нагальної потреби міжкультурного діалогу. На фоні 
сучасного глобального розвитку суспільства людство потребує нових 
прийнятних стратегій розвитку культур. Оскільки ми не можемо повернутися 
до їх ігнорування, ми повинні прагнути до їх порозуміння. При цьому стає 
все більш безперечним необхідність розвитку такої ідентичності, яка сягає за 
межі рамок звичайної культурної ідентифікації і відрізняється високою мірою 
інтеркультуральності. Є певні підстави вважати, що сучасна культура 
перестає бути культурою якогось конкретного регіону і все більше стає 
культурою часу, що торкається кожного із нас. 

Концепція інтеркультурності може допомогти подолати рамку 
культурної ідентичності людини, отже вона вже не лишається “чужинцем” у 
все нових культурних просторах і може знайти нову самооцінку по 
відношенню до нових культурних груп. По мірі того як “чужинець” сприймає 
елементи другої культури, його самооцінка зміщується від виключно 
культурного до інтеркультурного стану. Ця інтеркультурна ідентичність є 
гнучкою і досить рухомою, оскільки вона не фундується більше на 
причетності до первісної або чужої культури. Набуття такої ідентичності має 
надзвичайно важливе значення для діалогу різних культур. 

Підсумовуючи окремі тлумачення поняття культури, можливо зробити 
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висновок, що культура певного суспільства полягає в тому, що необхідно 
знати, щоб мати змогу діяти так, як це прийнятно для членів цього 
суспільства. Культура не є субстанцією матеріальною. Вона також не 
складається з предметів, людей, форм поведінки або почуттів. Вона, напроти, 
означає гармонійне поєднання цих компонентів. Культура – це форми речей, 
що знаходять своє відображення в голові людини. Культура – це моделі, за 
якими людина сприймає певні речі, це моделі відношення речей між собою 
та їх інтерпретація. Саме тому все, що люди роблять або про що говорять, що 
вони в соціальному плані узгоджують між собою, є продуктом їх культури 
(Ward H.Goodenough, 1964). 

До цього слід додати, що культура не є величиною статичною, вона не 
потребує жодного національного або соціального консенсусу; її не можна 
також зводити до якоїсь інтерналізованої системи цінностей або до 
викарбуваної на тілі людини суті (Habitus). Культура охоплює багато з цих 
граней і форм вираження, перебігів і розбіжностей. Виразним має, 
насамперед, бути те, що мова і культура співпадають в комунікації. 

Комунікація як особливий вид діяльності людини опирається на такі її 
форми, що актуалізуються людьми в їх міжособистісному контакті. Це 
стосується, насамперед, усієї сфери вербальної, невербальної, паравербальної 
та виразної комунікації. У своїй життєвій практиці кожна людина залучається 
до комунікації, використовуючи при цьому такі істотні можливості 
виразності, як власна мова, а також жестикуляція, одяг, хода, спосіб 
використання приміщення та ін. Поняття комунікації повинно сприйматися 
насамперед як діалог: в ньому беруть участь, принаймні, двоє людей, кожна 
комунікація соціально зумовлена. Таким чином, питання міжкультурної 
комунікації тісно пов’язані з проблемами соціо- і прагмалінгвістики, в межах 
викладання іноземних мов це стосується таких аспектів, як країнознавство, 
теорія та практика перекладу, ряду лінгвістичних дисциплін. 

Поняття інтеркультурної комунікації отримало в останній час особливе 
поширення в німецькому мовному просторі. З-поміж розбіжностей творчих 
підходів до проблеми з боку зарубіжних (Г.Крумм, Ф.Гіннекамп, А.Вірлахер) 
та українських (П.Донець, Т.Комарницька) дослідників простежується, проте, 
певна ідентичність у тлумаченні самого явища, а саме: 

• існують різні, відмінні одна від одної культури; 
• культура і комунікація стоять у тісному взаємозв’язку; 
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• учасники комунікації є завжди носіями певної культури; 
• елементи культуральності знаходять свої відображення у 

комунікації; 
• схожі культури полегшують комунікацію, різні – ускладнюють її; 
• причетність до певної культури припускає специфічність 

комунікації. 
 
При вступі у комунікацію носіїв різних культур є цілком вірогідною 

поява певних проблем, що від початку пов’язані з причетністю до різних 
культур. Проблемами такого роду можуть бути труднощі в порозумінні, 
нерозуміння, створення окремих упереджень, а у подальшому перебігу – 
відмежування, скривдженість або психічна чи соціальна ізоляція. 
Міжкультурна комунікація є такою комунікацією людей, при якій, 
наприклад, способи комунікації або функції мовних подій не є ідентичними, 
але є відмінності в їх реалізації та інтерпретації в певних ситуаціях, таких як, 
наприклад, входження в чужий дім, прояв респекту до старших за віком, 
замовлення напоїв, поводження в місцях спільного користування і т.ін. 

Поняття інтеркультурної комунікації та інтеркультурної трансференції в 
найбільшій мірі актуалізуються в процесі перекладу (Goodenough W., 
Vermeer H.J.). Перекладений текст самобутній не стільки тому, що він 
складається із мовних знаків, які актуалізують можливості іншої мовної 
системи, але і тому, що ці мовні одиниці відповідним чином монокультурно 
поєднані. Там, де мають місце невідповідності між “вихідною культурою” і 
“культурою призначення” (Ausgangskultur vs. Zielkultur), перекладач 
стикається з проблемою: на яку із культур (вихідну чи – призначення) має 
бути орієнтований його переклад. Літературний переклад є, таким чином, 
справою міжкультурної комунікації, яка проходить не лише безпосередньо 
між автором вихідного тексту і реціпієнтом, але й при залученні до неї 
третьої особи, перекладача, як ваговитого партнера і свідомого співавтора, 
що привносить свої погляди і ставлення та певним чином на неї впливає і 
нею керує. 

Розуміння тексту перекладачем передбачає знання ним історії, 
суспільства, інституції, соціальних умов, релігійних переконань, культурно і 
ситуативно зумовлених зразків мовленнєвої діяльності та поведінки 
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“вихідної культури”, а також обізнаність у синтаксисі та семантиці 
“вихідного тексту” і їх структурах. Кожен переклад створює новий 
динамічний зв’язок і є міжкультурним перенесенням тексту в тій мірі, 
наскільки він враховує культурно-специфічне зіставлення мови, ситуації та 
об’єкту, про який йдеться. Факторами цільової культури, що враховується 
перекладачем, є, з одного боку, об’єктивні суспільні реалії цільової культури, 
такі як інституції, форми прояву і знакові системи повсякдення, звичаї, 
соціальні ролі, а з другого – система, що стосується читацького кола, його 
досвіду, інтересів, норм поведінки, мотивів, когнітивних і емоційних форм 
свідомості та переживань і т.ін. 

З позицій дидактики і під кутом зору перекладу розбіжність культур 
означає відмінність між “вихідною культурою” і тим самим – культурою 
“вихідної мови” і “цільовою культурою” і тим самим – культурою “цільової 
мови”. Таку розбіжність зумовлюють: 

• різні мовні структури та різні мовні закони при контекстуально 
адекватних ситуаціях; 

• різні норми вживання, такі як, наприклад, фразеологічні звороти, 
соціально нормовані схеми дій, використання соціолектів/діалектів; 

• різний соціокультурний контекст: системи традицій, норм, оцінок; 
історичні і географічні реалії, політична система, соціальний устрій, 
власне розуміння культури, освітніх та соціальних ідеалів, табу 
тощо; 

• різний рівень пізнання окремого індивідуума, його “горизонт”, а 
саме: соціальне довкілля, життєва практика, здобуті навички, умови 
життя та праці, традиції, соціальний статус і т.ін. 

 
Схожість (або несхожість) перекладу детермінована комунікативною 

ситуацією, в якій знаходиться перекладач. Розповідний, спеціальний або 
рекламний текст вихідної мови залишається таким же в мові, на яку він 
перекладається. Про адекватність перекладу можна говорити лише в міру 
того, яку конкретну уяву перекладач має про ситуацію перекладу, і як він 
спроможний ідентифікувати себе як мовно діючу особу через цю свідомість. 
Однією з передумов досягнення адекватності перекладу мусить бути 
холістичний підхід до тексту, тобто поняття цілісності тексту по відношенні 
як до оригіналу, так і до перекладу. Цілісність означає при цьому певний 
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когерентний утвір, окремі конституенти якого підпорядковані значенню 
цілого. Значення конституентів може бути визначено лише з їх контексту в 
порівнянні з цілим текстом. Це стосується як безпосередньо лексико-
семантичних одиниць тексту, так і тлумачення окремих лінгвокраїнознавчих 
понять і реалій, що виражають певні культурно-специфічні відносини і 
зв’язки. 

У мовному просторі кожної мови репрезентована велика кількість 
мовних зворотів, ідеом, крилатих виразів, які не мають відповідників в інших 
мовах і переклад та тлумачення яких вимагає від перекладача широкої 
лінгвістичної ерудиції, глибоких лінгвокраєзнавчих знань та широкої 
обізнаності в різних соціально-культурних сферах.  

Розуміння багатьох фразеологізмів сучасної німецької мови потребує 
глибокої обізнаності з історією та культурою німецького народу, а вжи-
вання таких ФО є досить специфічним і не знаходить аналогій у інших 
мовах, наприклад: ab nach Kassel! – геть! забирайся (в Кассель); rangehen 
wie Blücher – діяти рішуче (як Блюхер); den alten Zopt abschneiden (букв. 
відрізати стару косу) – облишити старі звички, традиції; Gang nach Ka-
nossa – (принизливе) прохання про помилування; fluchen wie ein Lands-
knecht – лаятися на чому світ стоїть (як ландскнехт); alter Schwede – 
(старий) шахрай, друзяка; der Alte Fritz – старий Фріц; der Eiserne Kanzler 
– Отто фон Бісмарк; blauer Montag – блакитний понеділок (неробочий 
день); blauer Brief – блакитний лист (лист неприємного змісту); jmdm den 
Laufpaß geben / den Laufpaß bekommen – відмовити комусь / бути звільне-
ним; fluchen wie ein Bierkutscher – лаятися, як пивний візник; jmdm den 
Daumen drücken (halten) – бажати комусь успіху (букв. тримати великий 
палець (стискати в кулаці); einen Korb bekommen, jmdm einen Korb geben 
– отримати відмову, відмовити жениху (букв. отримати корзину, дати ко-
рзину); grüne Minna – автомобіль для транспортування заарештованих; 
grüne Witwe –одружена жінка, що самотньо чекає свого чоловіка у літ-
ньому будиночку; auf der Bärenhaut liegen – байдикувати; jmdm unter die 
Haube bringen – одружитися і т.ін. Перелік таких ФО може бути продов-
женим. 

Ці та інші питання чекають на своє вирішення, а проблематика 
культурних диференцій не може бути взагалі вичерпаною. 

Розділ 1. 
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