
XVІІI Міжнародна конференція «Політ. Сучасні проблеми науки» 

78 

дозволило дотриматися літературних норм української мови і досягти досить 
вдалого адекватного перекладу. 

Аналіз циклу творів «Плаский світ» Т. Пратчетта, сучасного англійського 
письменника, який працює в жанрі комічного фентезі, зокрема двадцять п’ятої книги 
«Правда», дозволяє стверджувати, що застосовані прийоми створення комічного 
ефекту діють на таких рівнях: лексичному, фразеологічному, синтаксичному і 
гіпертекстовому (алюзія). Реалізуються ці прийоми як в авторській розповіді та 
коментарях, так і в монологах і діалогах персонажів. У діалогах комічний ефект 
реалізується за рахунок відповідної реакції учасників, у той час як у авторському 
тексті і монологах цієї реакції немає, і комічний ефект реалізується повністю завдяки 
словесній грі читача з його певними очікуваннями і наявними знаннями про світ і 
його закони. Будучи представником нового гумору, Т. Пратчетт часто застосовує гру 
слів, або ж каламбур. Так, на початку твору, коли гноми з’являються в місті, 
зустрічаємо фразу: «The dwarfs dwarf handled the irover loaded, creaking cart along the 
street, peering ahead in fog» [3, с. 10]. Перекладач за аналогією створює неологізм 
негномський на основі існуючого прикметника нелюдський, що досить точно 
відтворює гумористичний елемент оригіналу: «Гноми, докладаючи нелюдських, чи то 
пак – негномських зусиль, штовхали свою перевантажену рипучу фіру вулицею, 
вдивляючись у туман» [4, с. 2]. 

Отже, переклад творів комічного жанру вимагає від перекладача особливих 
умінь, оскільки означений жанр поєднує в собі як картини фантазійного, так і 
повсякденне життя, і саме їх гумористичне поєднання робить жанр комічного 
особливим літературним явищем. Відтворення всіх елементів комічного у творах 
аналізованого жанру важливе для адекватного сприйняття авторського задуму 
читачем перекладу. 
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Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються зростанням 

інтересу вчених до різних мас-медійних жанрів. У теперішньому глобалізованому 


