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Про деякі аспекти міжкультурної комунікації 

Комунікативний підхід до вивчення мови сприяв переміщенню інтересу 
до мовленнєвої комунікації і до умов, що забезпечують її успішне протікання. 
Для того, щоб акт комунікації став можливим, комунікантам необхідно мати 
певну загальну основу, щонайменше – спільну мову. Володіння мовою 
забезпечує можливість комунікації, тобто можливість того, хто говорить 
утворювати граматично правильно побудовані фрази і тим самим брати 
участь у комунікативному процесі, що дає, в свою чергу право говорити про 
мовну компетенцію комуніканта. Для реалізації акта комунікації в процесі 
реального спілкування необхідно, щоб розуміння смислу висловлювання 
комунікантом було адекватним тому смислу, який був закладений в момент 
зародження висловлювання. 

Особливим видом комунікації є між-інтеркультурна комунікація або 
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. 

Втручання в ситуації багатомовності та мультикультуральності 
сприятиме подоланню декларативного контрастування та штучного 
загострення питання мовних розбіжностей. Прийняття такої концепції надає 
водночас можливості шляхом контактів з іншими мовами та культурами 
більш свідомо сприймати специфіку рідної мови та культури. Поняття 
культури не звужується при цьому до національних характеристик, а 
розглядається як сукупність звичаїв та звичок певних груп людей, що суттєво 
відрізняють їх від інших груп. Таким чином, інтер-культуральність є поряд з 
прагматикою (включаючи невербальні та паралінгвістичні аспекти) 
домінуючими та необхідними вимірами комунікативного заняття з іноземної 
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мови, метою якого є прищеплення учням, з одного боку, мовленнєвої 
впевненості, а з другого – інтеркультурної чутливості, що робить можливою 
успішну комунікацію. 

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) простежується проте певна 
ідентичність в тлумаченні самого явища, а саме: 

 
• існують різні, відмінні одна від одної культури;  
• культура і комунікація стоять у тісному взаємозв'язку;  
• учасники комунікації є завжди носіями певної культури;  
• елементи культуральності знаходять свої відображення у комунікації; 
• схожі культури полегшують комунікацію, різні – ускладнюють її. 
 
В германістиці останніх років все більше закріплюється поняття "інтер-

культуральної германістики" як певної науки, що досліджує німецьку мову та 
німецькомовні культури. Філологічні контури інтеркультуральної 
германістики охоплюють такі аспекти як: німецька мова та її засвоєння як 
іноземної мови; німецька література як література чужої культури; німецьке 
країнознавство; ксенологія (дослідження інтеркультурних розбіжностей). Для 
спеціалістів з фаху "Німецька мова як іноземна мова" постають питання не 
тільки дослідження і провадження німецькомовних культур, але й підготовка 
їх до професій, в яких вони виступають як посередники культури. 

Поняття інтеркультуральності знаходить свій прояв в процесі виконання 
літературного перекладу, при цьому мета перекладу (в чужоземномовних 
філологіях) має полягати не тільки в передачі відповідної інформації в 
процесі аналізу літератури другої культури, але і в творчому поводженні з 
мовою літературних текстів. Однією з перших передумов цього мусить бути 
поняття цілісності тексту як по відношенню до оригіналу, так і до перекладу. 
Цілісність означає при цьому певний 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 його граматичних 
особливостей. 
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Перекладачеві (викладачу/студенту) має бути зрозумілим, що 
літературний переклад є завжди проявом певної інтерпретації. Так само як 
текст, що перекладається, не може бути повністю зрозумілим “сам по собі”, 
“об'єктивно” і задовольнятися одним тлумаченням, не може бути відповідно 
"єдиного", "вичерпного" перекладу. Перекладач має усвідомлювати той факт, 
що літературний переклад містить в собі інтеркультуральний трансфер. 
Самобутність тексту перекладу полягає не тільки в тому, що він складається 
із мовних знаків, що передають актуалізацію можливостей іншої мовної 
системи, але і в тому, що ці мовні одиниці певним чином монокультурально 
пов'язані. У випадках інтеркультуральних розбіжностей перед перекладачем 
постає ділема: перенести відносно частотне вживання певних виразів у всіх 
його подробицях у рідну мову, а чи покласти натомість відповідні вирази, що 
функціонують у мовному просторі рідної мови. 

Говорячи про роль мови в інтеркультуральній комунікації, виходять з 
основоположних міркувань стосовно її співвідношення з мовленнєвою 
діяльністю. З теорії мовленнєвої діяльності бере в основному свій початок і 
соціолінгвістика. Зразки, форми та норми суспільного співжиття, тобто те, що 
ми в широкому розумінні називаємо "культурою" виникають у зв'язку з 
соціальними діями. Ці соціальні дії є переважно мовно фіксованими. 
Мовленнєва діяльність є формою соціальної діяльності. Зразки та форми 
соціальної та мовленнєвої діяльності зберігаються в мовних знаннях 
індивідума як нашарування попередньої діяльності і можуть бути 
використаними в процесі редефініції, тобто повторного визначення. 
Соціальна та мовленнєва діяльність можуть змінюватися, якщо в межах 
певної культури змінюються соціальні контакти або умови комунікації. 
Мовні форми контакту між двома культурами дають соціолінгвістам змогу 
реконструювати історію цього інтеркультурного контакту і зрозуміти краще 
його сьогоднішні форми. 

Однією із сфер інтеркультуральної комунікації є економіка, такі її розділи 
як, наприклад, підприємства та організації, що функціонують у 
міжнародному просторі, і де особлива увага надається інтеркультурному 
менеджменту по продажу та переговорах. Роль комунікації у сфері 
міжнародних відносин (політика, дипломатія) постає відносно 
малодослідженою і порівняльне занедбаною: вона полягає, насамперед, у 
тому, яке значення мають для людей рішення, що приймаються у цій сфері. 
Відповісти на те, які реальні наслідки інтеркультуральні непорозуміння мали 
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в політичній дипломатії на хід історії є практично неможливим. 
Певні передумови для успішного вирішення питань, пов'язаних з 

міжкультурною комунікацією створює лінгвокраїнознавство, де країнознавчі 
відомості мають не лише загальноосвітнє значення, але й дають знання про 
країну, її історію, культуру, економіку, спосіб життя її населення, що має 
вихід у міжкультурну комунікацію. Під цим кутом зору першочергове 
значення мають країнознавче орієнтовані фразеологізми, оскільки 
фразеологічні одиниці (ФО), що мають країнознавчу спрямованість, 
відрізняються суттєвими особливостями, незнання яких ускладнює 
спілкування на іноземній мові, понижує комунікативну компетенцію учнів. 
Деякі із таких фразеологізмів можуть бути єдиним позначенням явищ і 
фактів в Україні, мова якої вивчається. 

У фразеології сучасної німецької мови є цілий ряд ФО з компонентом 
Schwein. Так, вираз jmd (er) hat Schwein означає, що "комусь (йому) 
таланить, він має щастя" і сягає ще часів середньовіччя, коли під час 
рицарських турнірів або змагань стрільців найбільшим виграшем було 
порося. Ця домашня тварина була у німецькому ареалі символом 
добродійності та багатства. Розуміння багатьох фразеологізмів сучасної 
німецької мови потребує глибокої обізнаності з історією та культурою 
німецького народу, а вживання таких ФО є досить специфічним і не 
знаходить аналогій у інших мовах, наприклад: ab nach Kassel! – геть! 
забирайся (в Кассель); rangehen wie Blьcher – діяти рішуче (як Блюхер); den 
alten Zopt abschneiden (букв. відрізати стару косу) – облишити старі звички, 
традиції; Gang nach Kanossa – (принизливе) прохання про помилування; 
fluchen wie ein Landsknecht – лаятися на чому світ стоїть (як ландскнехт); 
alter Schwede – (старий) шахрай, друзяка; der Alte Fritz – старий Фріц; der 
Eiserne Kanzler – Отто фон Бісмарк; der blaue Montag – блакитний понеділок 
(неробочий день); blauer Brief – блакитний лист (лист неприємного змісту); 
jmdm den LaufpaЯ geben / den LaufpaЯ bekommen – відмовити комусь / бути 
звільненим; fluchen wie ein Bierkutscher – лаятися як пивний візник; jmdm 
den Daumen drьcken (halten) – бажати комусь успіху (букв. тримати великий 
палець; стискати у кулаці); einen Korb bekommen, jmdm einen Korb geben – 
отримати відмову, відмовити жениху (букв. отримати корзину, дати корзину). 
Перелік таких ФО може бути значно продовжений. 

Одна із особливостей інтеркультуральної комунікації полягає в тому, що 
учасники такої комунікації сприймають слово як поняття, яке виражає певні 
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культурно-специфічні відносини та зв'язки; останні виникають як наслідок 
попередньої діяльності в межах окремоїОдна із особливостей 
інтеркультуральної комунікіданок) асоціюється у німця зі словом Zeitung 
(газета), то це зумовлено перш за все тим, що читанню ранкових газет під час 
сніданку значна частина німців надає велику увагу. Асоціації вказують також 
на культурно-специфічні звички як у поведінці, так і у мисленні. Вони 
свідчать про те, що поняття певного суспільства (співтовариства) структурно 
пов'язані з цілком іншими специфічними поняттями; отже в межах цього 
суспільства виникають певні зв'язки (взаємини), які зумовлені відповідними 
культурними процесами, що відбуваються або вже відбулися. Якщо 
представники різних культур мають різні асоціації відносно слів, що 
позначають схожі явища або реалії, то це є проявом суттєвих розбіжностей у 
суспільному досвіді, звичках і, особливо, оцінках. У повсякденному 
спілкуванні такі відмінні понятійні творення можуть призвести до проблем у 
комунікації, якщо її учасники-представники різних культур. Таким чином, 
асоціація слів, їх сприйняття є віддзеркаленням специфіки культури. Вони 
відображають певні історичні процеси і несуть у собі країнознавчу 
інформацію, на що необхідно звертати особливу увагу при вивченні 
іноземних мов. 


