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Явище Engrish у контексті міжкультурної комунікації 

 

 Доповідь присвячена дослідженню явища Engrish, яке виникає у процесі 

міжкультурної комунікації за посередництвом перекладу та характеризується 

особливостями свого виникнення та функціонування. 

Engrish – це переклади англійською мовою з японської, які виникають у 

результаті порушення норм перекладу (наприклад, порушення жанрово-

стилістичної норми, норми еквівалентності, прагматичної норми перекладу 

тощо [3: 228-229]).  

Однак, за такого визначення будь-який переклад англійською з японської, 

у якому відбувається порушення норм перекладу, апріорі стає Engrish.  

Тому варто зауважити, що окрім вищезгаданої особливості,  Engrish також 

"обмежується" сферою свого виникнення та вживання. Найбільша 

концентрація даного явища відбувається саме у Японії. Досить часто 

приклади Engrish можна також зустріти у товарах, що експортують з цієї 

країни. 

Сферою вживання Engrish переважно є меню, етикетки товарів, назви 

різноманітних закладів, реклама, інструкції, тексти попереджувальних чи 

інформаційних знаків, etc.  

Так, прикладом, який за своєю природою є схожим до явища Engrish є 

вираз Ice cream in the ass. (Мороженое в ассортименте) [6]. У даному випадку 

ми спостерігаємо ідентичний принцип, що і у явища Engrish, тільки мова 

оригіналу відрізняється від МО, що використовується у досліджуваному 

явищі. 

Явище Engrish проявляється і функціонує у процесі комунікації, 

відбувається на міжмовному рівні між двома абсолютно різними мовами 



(аглютинативною японською [2: 110] та аналітичною англійською мовою), а 

також на рівні двох різних культур за посередництвом перекладу. 

Існує кілька загальних особливостей, які характеризують дане явище. По-

перше, ми вважаємо (з огляду на низьку якість перекладу), що при виконанні 

такого перекладу не користуються послугами перекладача. Внаслідок чого 

порушуються норми мови і узусу, правильно не передається комунікативний 

зміст повідомлення [4: 33-66] – таким чином, адресант повідомлення у 

данному випадку не володіє мовною компетенцію, необхідною для 

здійснення адекватного перекладу. Окрім цього, можна стверджувати також 

про використання машинного перекладу. І нарешті, вартим уваги є ставлення 

японців до Engrish, які розглядають дане явище з точки зору моди і мало 

переймаються якістю перекладу у даному випадку [5: 185-198]. 

Протягом останніх десятиліть (та з урахуванням світової глобалізації) 

інтерес до Японії постійно зростає. Стрімко розвивається економіка цієї 

країни, налагоджуються дипломатичні зв'язки з іншими країнами, 

розвиваються торговельні відносини, що не може не привертати уваги як 

бізнесменів, так і туристів. 

Відповідно, посилюється інтерес населення Японії до інших мов. Зокрема, 

дуже популярною на теренах цієї країни є англійська мова. Так, у японській 

існує досить значна кількість запозичень з англійської мови (gairaigo), 

виникає, наприклад, феномен псевдо-англіцизмів wasei-eigo [1: 18-20]. Варто 

зауважити, що схожі процеси і явища відбуваються і у інших країнах Азії. 

У даному контексті дослідження явища Engrish є важливим і актуальним, з 

огляду на ті особливості і проблеми, які воно може викликати у комунікації, 

а, зокрема, значний потенціал має дослідження того, чи досягається передача 

комунікативно-прагматичної цінності оригінального повідомлення, 

незважаючи на деформації при перекладі. 
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