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ВСТУП
Двадцяте століття ознаменувалося появою такого літературного жанру
як фентезі. Він досить швидко став популярним, як своєрідна казка для
дорослих. Фентезі виникло на основі казок, міфів та фольклору.Авторомпочатківцем, який мав великий вплив на формування цього жанру,
вважається британський письменник, поет, лінгвіст та філолог, професор
Оксфордського університету Джон Рональд Руел Толкін. На його власне
бачення фентезі, вочевидь, мала великий вплив скандинавська міфологія.
Його найвідомішими книгами є трилогія «Володар Перстнів».

Можливо,

популяризації жанру сприяли складні життєві та економічні умови
післявійськового часу, бо люди намагалися втекти від оточуючої їх
жорстокої реальності, і на хвильку поринути назад у дитинство, коли світ
здається великим і незбагненим, повним чудес та загадок. Так чи інакше, але
зараз, жанр фентезі широко використовується не тільки в литературі, але і в
кінематографі та комп’ютерних іграх.

В даній роботі буде розглядатися

символічна та стилістична специфіка жанру фентезі на прикладі робот Террі
Пратчетта. Його роботи, досить відомі книги «Колір чародійства», «СантаХрякус», «Опоштарення» із серії «Плаский світ» були екранізовані, а за
твором «Віщі сестри» було зроблено мультиплікаційний серіал. Також у
вигляді серіалу було екранізовано книгу «Добрі знамення», але ця книга не
входить до циклу романів про Плаский Світ і не буде розглядатися в даній
роботі.
Актуальність роботи, зумовлена популяризацією жанру фентезі у
сучасному світі. Саме це викликає необхідність дослідження особливостей
стилістики та символізму даного жанру.
Об’єкт дослідження – твори британського автора Террі Пратчетта із
серії «Плаский Світ».
Предмет дослідження – символізмі особливості стилістики жанру
фентезі на прикладі творів Террі Пратчетта із серії «Плаский Світ».
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Мета роботи – дослідити твори Террі Пратчетта із серії «Плаский Світ»
для виявлення особливостей символізму та стилістики жанру фентезі.
Для досягнення мети потрібно:
-

розглянути та встановити різновиди жанру фентезі;

-

проаналізувати символізм персонажів та вигаданих світів у жанрі

фентезі;
-

проаналізувати стилістичні особливості жанру фентезі;

-

порівняти загальний символізм жанру фентезі із символічними

значеннями із серії книг «Плаский Світ» Террі Пратчетта;
порівняти встановлені особливості стилістики жанру фентезі із

-

особливостями стилістики притаманними творчості Террі Пратчетта.
Для досягнення мети в роботі будуть використані наукові методи
дослідження: описовий метод, стилістичний метод та метод спостереження.
Практичне значення магістерської роботи полягає в тому, що вона
може застосовуватись у вищій школі в курсі зарубіжної літератури ХХ
століття, а також на спецкурсах, присвячених особливостям вивчення жанру
фентезі.
Наукова новизнадослідження полягає в тому, що в роботі комплексно
розглядаються
прикладі

стилістично-символічні

літературних

творів

із

особливості

серії

жанру

«Плаский

фентезі на

Світ».Проводиться

дослідження конкретних стилістично-символічних особливостей творчості
Террі Пратчетта.
Апробація. На VІ і VІІ Всеукраїнських студентських науковопрактичних

конференціях

«Романо-германські

мови

в

сучасному

міжкультурному просторі», що відбулися у квітні та листопаді 2020 р. у
м. Полтава-Старобільськ.
Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку
використаної літератури.
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ В АНГЛІЙСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Різновиди жанру фентезі.
В наш час, жанр фентезі стає все більш популярним. Чому ж люди так
люблять цей жанр? Можливо через те, що нас оточує рутина. Читання книг у
цьому жанрі – це можливість побувати у невідомих світах; познайомитись із
дивовижними, незвичайними та казковими створіннями та взяти участь у
дивовижних пригодах. Кому ж не хочеться відволіктись від буденності й
відчути все це. Фентезі – це казки для дорослих, їх шанс на хвильку
повернутися в дитинство. Відомими британськими авторами фентезі
вважаються: Дж. Р. Р. Толкін, К. С. Л’юіс, Дж. К. Роулінг, Дж. Страуд, Т.
Пратчетт та інші.
Початківцем цього жанру традиційно вважають Дж. Р. Р. Толкіна та
його твори «Сільмаріліон», «Хоббіт» і звісно, трилогію «Володар перстнів».
Усі ці твори написані у жанрі епічного фентезі і розглядалися у багатьох
різних рефератах, курсових та дипломних роботах. Саме тому для
дослідження жанру фентезі у цій роботі буде розглядатися серія творів Террі
Пратчетта «Плаский Світ».
Слово «фентезі» прийшло до нас з англійської мови – «fentasy», тому
можна зустріти такі варіанти назви, як «фентезі» або «фентазі», але обідві
назви мають одне походження – «фантазія». І дійсно, світ фентезі, його герої
та їх пригоди обмежуються лише фантазією автора. Якщо у творі М.
Семенової

«Вовкодав із роду Сірих Псів», прояви чарівного незначні, і

виражені більш духовно ніж матеріально, то, наприклад, у творах М. Фрая
«Лабіринти Ехо» чарівним просякнутий весь світ Ехо та його мешканці.
Як і всі жанри, жанр фентезі має свої особливості. Розглянемо
різновиди жанру фентезі. Зазвичай, жанри фентезі можна класифікувати за
такими параметрами: герої, світ у якому відбуваються події, міфічні або
вигадані істоти. Також події історії – це зазвичай якийсь квест, завдання,
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пригода, щось, що неочікувано вривається до життя персонажу, змінюючи
буденне життя.
Герой. Герой може жити у фантастичному світі, бути його частиною і
переживати якісь пригоди, які можуть бути частиною його повсякденного
життя. Також герой може належати до нашого світу.Він або вона потрапляє
до чарівного світу за допомогою якоїсь магічної подіі – помилки у магічному
ритуалі або заклятті, давнього пророцтва, тощо. В чарівному світі герой
набуває чарівних здібностей, таких як надзвичайні воїнські вміння або
магічні сили. Таких героїв називають попаданцями.
Прикладом героя-попаданця можуть бути сер Макс із серії книг
«Лабіринти Ехо», або брати і сестри Певенсі із книг «Хроніки Нарнії».
Світ. Події фентезі-історії можуть відбуватися у звичному для нас
світі, коли міфічні істоти або люди з надздібностями живуть серед нас,
приховуючі факт свого існування. Наприклад, історії про Гаррі Поттера, де
чарівники живуть серед звичайних людей, яких вони називають маглами, або
серія книг про Нічну Варту Сергія Лук’яненка, де темні і світлі маги
пильнують одне за одним, а найвища інстанція – Інквізиція, слідкує за ними
всіма, при чому більшість магічних дій і пригод відбувається на духовномагічному равні, у так званому Сумраку, і звичайні люди їх не помічають;
або книги Ріка Ріордана про напівбогів, таких як Персі Джексон та Магнус
Чейз, які одночасно живуть у реальному і фантастичному світах, стикаючись
із надзвичайними створіннями із грецьких та скандинавських міфів.
Зовсім інакше віглядають твори в яких автор створює свій унікальний
світ. Наш світ може мати свої обмеження спричинені хоча б законами фізики,
але якщо автор вигадує власний світ, то обмеженням може слугувати лише
його уява. До таких книг можна віднести твори Толкіна (світ Середзем’я),
К.С Л’юіса (світ Нарнії), Макса Фрая (світ Ехо) і, звісно, Террі Пратчетта
(Плаский світ). Світ Середзем’я легко уявити, він схожий на середньовіччя,
але при цьому має серед свого населення чарівних істот, таких як – ельфи і
орки, гноми і хобіти, гобліни і тролі, енти і, звісно люди. Світ Нарнії більш
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схожий на дитячу казку, тому що там тварини вміють розмовляти, там є
гноми і відьми, велетні і кентаври, простокваки і фавни. Але не слід вважати
цю історію дитячою казкою, бо, незважаючи на, здавалось би, дитячий
сюжет, ця історія набагато глибша. У фантастичному телесеріалі «Доктор
Хто» навіть є різдвяна серія під назвою «Доктор, Вдова та платтяна шафа»,
що є явною відсилкою до книги із Хронік Нарнії – «Лев, Чаклунка та
платтяна шафа».
Світ Ехо набагато більш комфортний і затишний.Тут і гарне місто, і
цілком сучасні умови життя, і велика кількість затишних кафе із незвичними
і смачними стравами, які часто готуються за допомогою магії. Тут зовсім
інше ставлення до магії, тому що в Ехо чарівником може бути кожен, а чорна
та біла магія не мають жодного відношення до добра або зла – «Тут
потрібно пояснити: «біла» та «чорна» – зовсім не означає «добра» та «зла».
Просто Чорною магією называеться наука о маніпуляціях із матеріальными
предметами; свою назвувона отримала згідно до кольору землі. А Біла магія
оперує абстрактними речами, такими як настрій, думки, пам'ять» [44, с. 2].
Цитуючі книгу «Чужинець» із серії «Лабіринти Ехо» ми прояснюємо це
питання.
Щодо Плаского Світу, що зображується у творах Террі Пратчетта, то
він взагалі неподвладний законам фізики. Цей світ дійсно плаский, про що
свідчить його назва, він подорожує у просторі на спинах чотирьох
велетенських слонів, які стоять на панцирі велетенської черепахі – Великого
А’Туіна. «Вчені підрахували, що імовірність реального існування настільки
відверто абсурдного світу дорівнюють один на мільйон. Однакчарівники
підрахували, що імовірність «один на мільйон» випадає в дев’яти випадках із
десяти» [32, с. 6]. Більш докладно Плаский світ буде розглянутий у другій
частині цієї роботи.
Всім історіям фентезі притаманна наявність будь-яких міфічних істот,
таких як, перевертні і вампіри, велетні, ельфи і гноми, гобліни і тролі,
дракони і єдинороги. Ці істоти широко відомі у легендах і міфологіях різних
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країн. Деякі автори використовують маловідомих істот із різних легенд,
таких як йотуни, кельпі, гіпокампи тощо.Також автори можуть вигадувати
власних істот: хобіти та орки (Толкін), бурівухи (Макс Фрай), Нак-Мак Фігли
(Пратчетт).
Не слід плутати жанр фентезі із фантастикою, тобто «fentasy» та
«sciencefiction» тому що «fentasy» – це, так би мовити, «світ меча і магії», а
«sciencefiction» (фантастика) описує події, що можуть відбуватися в
майбутньому, або в далекому космосі, там можуть брати участь прибульці і
космічні кораблі, роботи і фантастичне обладнання. Найцікавіше в тому, що
неможливо передбачіти розвиток науки.Якісь винаходи, що зараз вважаються
фантастичними, можуть бути розроблені і втілені в реальність. Наприклад,
Жюля Верна свого часу вважали письменником-фантастом, але зараз його
твори вже не здаються фантастичними. На відміну від фантастики, атрибути
фентезі не можуть бути втілені в реальному житті.
Також жанри фентезі поділяються за напрямом сюжету: епічне фентезі,
гумористичне фентезі, романтичне фентезі, міське фентези та детективне
фентезі, темне фентезі, героїчне фентезі, ігрове фентезі та технофентезі.
В епічному фентезі головний наголос робиться на сюжеті, що являє
собою одвічну боротьбу добра і зла, всі герої ставляться до своєї справи дуже
серйозно. Сам сюжет в таких книгах дуже масштабний, він охоплює весь
чарівний світ, від дій героїв залежить його доля. В епічному фентезі може
навіть загинути головний, або один із ключових героїв. Твір «Володар
Перснів» є найвідомішим прикладом епічного фентезі.
В гумористичному фентезі, за сюжетом герої потряпляють у різні
смішні ситуації, герой може бути взагалі не пристосований до покладеної на
нього місії, або просто ставитися до життя із гумором та оптимізмом. В таких
оповіданнях,головне щоб автор не ставив гумор вище сюжету, бо такі історії
не викликають інтересу. Прикладом гумористичного фентезі можна назвати
цикл про відьму Вольху авторства О. Громико та серію «Плаский світ» Террі
Пратчетта. Але серія книг «Плаский світ» які будуть розглядатися в даній
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роботі, це навіть не гумористичне, а сатиричне фентезі, яке мітко висміює
пороки нашого світу. Наприклад, вираз «організована злочинність» набуває
нового значення, бо в місті Анк Морпорк є навіть гільдії злодіїв та найманих
вбивць. Злочинність злочинністю – а податки мають сплачувати всі! Смерть
– це не фізіологічний процес, що завершує життя, а вельми колоритний
персонаж, його займенником є «він». Смерть в книгах Пратчетта має свої
хобі та уподобання – він любить котів і, інколи, навіть може взяти відпустку.
Тоді, щоправда, його обов’язки змушена виконувати його онука С’юзен, яка
цьому зовсім не рада, бо вона прагне жити звичайним життям, але закони
всесвіту мають виконуватись, тому С’юзен інколи заміняє свого дідуся на
роботі.
Романтичне фентезі – мало чим відрізняється від звичайного
любовного або жіночого роману, тільки події переносяться у чарівний світ,
або герої є чарівними істотами. В центрі оповідання – любовна лінія.
В міському фентезі події відбуваються в нашому світі, або у світі дуже
схожему на наш, але з деякими відмінностями у вигляді міфічних або
вигаданих істот. Герої можуть мати надприродні здібності. Міське фентезі
міцно пов’язане із детективним фентезі. Детективне фентезі зазвичай
розповідає про розв’язання різних загадок або розкриття злочинів, скоєних за
допомогою магії. Злочинець може бути чарівником або надприродною
істотою, але й працівники правоохоронних органів в цьому жанрі також,
зазвичай, маги та герої.Прикладом книг у цих жанрах можна вважати серію
книг Нічна Варта Сергія Лук’яненка та серію «Агенство Локвуд і компанія»
Дж. Страуда.
Окремим видом фентезі також є фентезі з елементами жахів, до такого
можна віднести книги Говарда Лавкрафта з його вигаданими хтонічними
чудовиськами, такими як Ктулху або Йогг Соттот, хоча легенда про Дагона
не вигадана і належить до легенд семітських народів. Також в цьому жанрі
пише видатний майстр жахів Стівен Кінг – поруч із людьми в його творах
існують чудовиська, будь то монстри-лангол’єри, машина, що ненавидить
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людей, домашні улюбленці, що повернулись після поховання на старому
індіанському кладовищі або просто скажений сенбернар. Але все ж таки,
монстри Кінга найчастіше мають містичне походження, вони вигадані, що
частково дозволяє віднести його твори до жанру фентезі.
Не слід забувати також про різновид жанру, що зветься «dark fentasy»,
так зване «темне фентезі». Сенс таких книг в тому, що у вигаданому світі
Темрява (Зло) вже перемогла, і при владі знаходяться темні істоти, такі як
демони, вампіри, некроманти, вони зазвичай роблять якісь жахливі речи, а
населення до цього вже звикло і сприймає це як належне, вони вважають, що
в них нема іншого вибору і що так і має бути. Потім з’являється герой, який
не згоден з існуючим порядком і прагне все змінити на краще. Цей герой
може бути частиною темного світу, доведений до межі, коли окрім боротьби
або смерті немає іншого виходу. Герой може приїхати до країни з темними
порядками, з іншої країни, де справи ідуть нормально. Або цей герой може
потрапити до темного світу із іншого, нормального світу і підштовхнути
людей скинути старі порядки і змінити своє життя на краще. Як до фентезі з
елементами жахів, так і до темного фентезі можна віднести твори Говарда
Лавкрафта.
Також книги фентезі можуть базуватися на міфології і слідувати їй за
розгортанням подій в книзі. Наприклад серія книг про Перси Джексона (Р.
Ріордан) базується на грецькій міфології, серія «Магнус Чейз та боги
Асграду» того ж автора – на скандинавській, а «Вовкодав з Роду Сірих Псів»
М. Семенової – на слов’янській.
Героїчне фентезі має деяку схожість із епічним фентезі, але герой цього
різновиду жанру, швидше досвідчений воїн ніж чарівник або мудрець. Він
зазвичай вирішує не проблеми всього світу, а свої власні, своїх друзів, або
країни. Персонаж героїчного фентезі, зазвичай не має високих цілей, як герої
епічного фентезі, і може бути звичайним найманцем, який взявся за справу
порятунку світу чісто із меркантильних причин. Прикладом творів жанру
героїчне фентезі можна назвати серію «Найманці долі» Ю. Федотової.
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Також до різновидів жанру фентезі можна віднести ігрове фентезі, коли
сюжет книги заснований на сюжеті комп’ютерної гри, та відбувається в
ігровому світі та

середовищі.

Наприклад,цикл «Dragonlance» Маргарет

Уэйс и Трейси Хикмена та фентезі-романи Роберта Сальваторе по ігровому
світу «ForgottenRealms».
Ще одним різновидом фентезі вважається технофентезі, у цьому жанрі
магія і наука тісно пов’язані і переплітаються одне з одним. В творах жанру
технофентезі можна зустріти зброю, що стріляє магічними снарядами,
космічний корабель, що літає за допомогою магії або, навіть, металевого, але
цілком живого дракона-кіборга. Прикладом творів такого жанру можна
вважати книгу «Підмінений» Роджера Желязни, та світ Андре Нортон из
циклу «Чаклунський світ».
Фентезі може мати форму як прози так і поезії. Найвідомішим
прикладом поетичного фентезі можна назвати твір «Беовульф», це епічна
поема, яка написана алітераційним стихом. До фентезі цей твір можна
віднести через наявність в ньому фантастичних істот, таких як чудовисько
Грендель та дракон.
Таком чином, ми можемо стверджувати, що жанр фентезі має багато
різновидів, проявляється у багатьох формах художнього тексту та займає
значне місце серед художньої літератури.
1.2. Символізм у жанрі фентезі.
В книгах жанру фентезі письменники часто використовують в сюжетах
різноманітних міфічних, легендарних і вигаданих істот. Це відбувається
тому, що наявність міфічних істот дозволяє посилити експрессію історії,
віддлити одне від одного добро і зло. Деяки міфічні істоти однозначно темні,
а деякі світлі, вони змущені відігравати покладену на них роль. Вільний вибір
за добро або зло може мати лише людина. Тут фентезі дуже схоже на
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скандинавську міфологію, де боги і міфічні створіння мають коритися своїй
долі, і мають жорстки обмеження в діях, а люди мають свободу вибору.
Звісно, всі міфічні і вигадані створіння є символом чогось. Давайте
розглянемо найпопулярніших міфічних істот і що вони символізують.
1) Вампіри. Цією назвою називають міфічних або реальних хижаківпаразитів, що харчуються кров’ю або життєвою енергією. Зазвичай,
вампірами стають люди після укусу іншого вампіра, вони мають спати в
труні, бояться священних символів та денного світла. Інколи, вампірам
приписується здатність літати або перетворюватись на кажана, або вони
можуть ставати туманом і діставати свої жертви навіть в зачиненому
приміщенні. В деяких книгах їм притаманна здатність керувати тваринами,
такими як вовки, кажани, пацюки чи павуки, хоча звісно, павуки це не
тварини, бо вони відносяться до класу членістоногих. Як це не дивно, але
тварин в жанрі фентезі також часто відносять до темних або світлих. Також
вампірам притаманна здатність до гіпнозу і навіювання – саме

тому їх

вважають такими небезпечними. Вони дуже довго живуть і не старіють, а
вбити їх можна забивши в сердце осиковий кіл, або відтявши голову. Вампір
також не може увійти в дім поки його не запросять. В легендах різних
народів образ вампіра суттєво відрізняється, крім того, вампір це не завжди
людина, згадаймо хоча б чупакабру, що нападає на свійських тварин і п’є їх
кров. Щодо символізму, то вампіри зажди існують в темряві, а страх перед
темрявою, це один із перших людських страхів, що прийшов ще від
прадавніх людей, яких лякали хижаки, що чаїлись в темряві і єдиним
захистом від яких був вогонь. Тому вампір – символ небезпеки із темряви,
того чого ми не знаємо і не бачімо. Інший символ – це паразит, що живе за
рахунок інших.
Останнім часом, стало популярним робити із вампіра романтичного
героя, як наприклад, в книгах серії «Сутінки» авторства С. Майєр, але навіть
там були так звані «добрі» і «злі» вампіри. Незважаючи на окремі сюжети,
образ вампіра все одно є негативним.
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2) Перевертні. Перевертень – це людина, яка може перетворюватися на
тварину. Цією твариною найчастіше є вовк, але можливі і інші варіанти такі
як

японські

перевертні-кіцуне

(перетворюються

на

лисіць),

танукі

(перетворюються на єнотоподібну собаку) та африканські перевертні аніото,
що перетворюються на леопарда. Вважається, що перевертні залежні від фаз
місяця і перетворюються на звіра в повний місяць. Але це здебільшого
стосується вовків-перевертнів, так званих вервольфів. Перевертні, які не
відносяться до європейського фольклору, можуть перетворюватись на звіра
за власним бажанням. Вважаться, що вервольфом стає людина, яку вкусив
інший вервольф.Під час перетворення на звіра, перевертень поводиться як
тварина і не пам’ятає, що робив. За легендами, вбити перевертня можна
срібною кулею або іншою срібною зброєю. Також здатність обертатися
твариною може бути ознакою відьомства, але відьом не можна вважати
перевертнями у прямому сенсі цього слова. Зазвичай, перевертень виступає в
ролі негативного персонажу.
Перевертень – є символом тваринного початку в людях, нестримних
темних бажань. Останнім часом набуває популярності позитивний образ
перевертня, коли його сила і міць виступають на захист слабших. В цьому
разі перевертень є символом захисника. Як, наприклад, в книзі М. Семенової
«Вовкодав». Але, незважаючи на деякі окремі випадки, загальний образ та
символіка перевертня є негативною.
3) Єдинороги.Єдиноріг – це міфічна істота, схожа на коня або оленя із
довгим гострим рогом на лобі. Єдиноріг зазвичай виступає в ролі світлої
істоти і є позитивним персонажем. В європейській міфології єдиноріг
символізує жіночу чистоту і непорочність. Єдиноріг також є персонажем
китайської міфології. Там його називають цілінь. Вигляд ціліня відрізняється
від звичного нам вигляду єдинорога. Цілінь більш схожий на оленя, має
вовчу шию та бичачий хвіст, його ріг скручений у спіраль і м’який. Цілінь
вважається настільки делікатною істотою, що коли він біжить, то не лишає ні
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на чому слідів. В китайській міфології цілінь символізує людяність, мудрість
і лагідність.
Також образ єдинорога використовується і в христіянській міфології,
там він символізує непереможність.
4) Дракони.За легендами, дракон має вигляд велетенського рогатого
ящера із перепончастими крилами. Він вкритий міцною лузкою і може
видихати вогонь. Дракони дуже люблять золото, часто, за розповідями, вони
облаштовують своє житло у печері, на підлогу якої складають золоті монети і
різноманітні коштовності. Дракон любить спостерігати за своїм статком і
стерегти його. Ця притаманна драконам риса описана в книзі «Хобіт» (Дж. Р.
Р. Толкін), де дракон Смог захоплює місто гномів і облаштовує собі логово у
скарбниці, де спить на купі золота і коштовностей. Без сумніву, цей образ
взятий із скандинавської міфології з легенди про Фафніра, який спочатку мав
людське обличчя, але потім його поглинула жага до золота і він перетворився
на дракона. В слов’янському фольклорі є інший образ дракона, так званий
Змій Горинич. Це чудовисько часто описують не з однією, а з трьома
головами. Але і в європейський, і в слов’янській міфолгії, дракон зазвичай
виступає негативним персонажем і символізує загальні прояви зла і
жадібності. В християнстві дракон також є символом Сатани.
Зовсім інакше трактують образ дракона на Сході. Там він втілює не
вогняну, а водну стихію, може літати, але не має крил, і зазвичай має вуса.
Східний дракон асоціюється із містичними силами і символізує сонце, що
сходить, дощ і родючість, божественне знання щастя і безсмертя.
У загальному сенсі дракон символізує охорону скарбів і таємні знання,
довголіття. На Заході він є уособленням зла, а на Сході символізує містичну,
але добру силу. У жанрі фентезі, дракон зазвичай розглядається із боку зору
західної міфології, тому перемога над драконом символізує перемогу світла
над темрявою, добра над злом.
5) Ельфи. Це міфічний чарівний народ, чий образ бере початок у
скандинавській міфології, де їх називають альви. Альви ділилися на світлих,
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або верхніх альвів

та

темних або нижніх альвів,

яких називали

свартальви.Пізніше свартальви слугували для створення образу гномів. Є
також і інші назви ельфів, таки як сіди або ши. В різних легендах ельфів
описують по-різному. Інколи це маленькі чоловічки, що готові прийти на
допомогу людям, якщо ті лишать їм у подарунок трохи молока і солодощів,
інколи це маленькі істоти з крильцями, що люблять веселитися і пустувати, а
інколи, ельфи мають людський зріст, дуже красиву зовнішність, живуть
відокремлено і не прагнуть спілкуватися з людьми. Також, чарівний народ в
англійському та британському фольклорі часто назівають фейрі, люди ділять
їх на багато різних видів, таких як брауні, феї, гноми, тролі, гобліни. Інколи
слово «ельф», є синонімом слова «фейрі» і ним називають будь-яких
чарівних істот. Але Толкін, якого вважають початківцем жанру фентезі, ввів
свій образ ельфів, який зараз зазвичай і використовується в жанрі фентезі. На
даний момент, ельфів найчастіше описують як красивих створінь, схожих на
людей, але наділених чарівними силами. Вони мають схильність до музики і
мистецтва, дуже мудрі, і вміють чудово стріляти з лука. Ельфи Толкіна більш
відповідають опису альвів (ельфів) із скандинавської міфології і саме цей
образ зазвичай використовують в книгах жанру фентезі. Ельфи виступають в
ролі позитивних персонажів. Вони символізують світлі сили природи,
мудрість і довголіття.
6) Велетні. Це людиноподібні істоти гігантського розміру. Як правило,
вони мають значення прадавніх створінь, пращурів богів. Як пращури богів –
це титани або турси, вони не були добрими істотами, наприклад, титан
Кронос поїдав власних дітей через страх, що вони заберуть в нього владу.
Так і сталося: титани були нізверзнути богами в надра Тартара.

Також

велетні можуть бути представниками якогось ворожого народу, наприклад,
йотуни, абаси. Інколи, велетні просто виконують функцію чудовиськшкідників, у такому образі вони згадуються в книгах про хлопчика-чарівника
Гарі Потера, Джоан Роулінг. Звичайно, в казках велетні не дуже розумні і
люди легко можуть їх обдурити і врятуватися, як часто буває в англійському
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і валлійському фольклорі, але велетні-йотуни із скандинавських міфів, зовсім
інші. Вони чудово володіють магією і можуть перетворитися на кого
завгодно, вони розумні і хитрі, недобрі,

майже завжди намагаються

нашкодити скандинавським богам-асам.
У символічному значенні – велетні це прояв чарівного і жахливого
одночасно. А у більш давньому сенсі вони символізують жертву, що
приносилась заради міру, прадавня істота помирає і ця смерть стає
поштовхом до нового початку, нового творення. Через свою значну фізичну
силу, велетні розглядаються як символ надмірної батьківської влади.

Як

монстри, велетні символізують первістні людські страхи, такі як: злі духи,
ураган, цунамі, небесний вогонь (блискавка), голод, небезпеку і, звісно,
смерть. Велетні символізують також неприборкані потяги, ірраціональні
елементи, які переповнюють психіку і створюють перешкоди для тверезої
оцінки дійсності.
Хтонічні велетні, народжені від Землі (титани, які повстали проти
Зевса) – символізують відсутність почуття міри, грубі земні сили і, отже,
земні бажання, які повстали проти розуму.
7) Гноми. У міфології та літературі існує багато варіантів опису гномів,
але все ж ці описи мають дещо спільне. Гноми це підземні мешканці, ростом
вони менші від людей. Щодо зросту гномів є багато різних тверджень,
наприклад, у німецькому фольклорі, гноми це маленькі чоловічки, їх зріст
менше ніж до коліна дорослої людини. Але свартальви (темні, або підземні
ельфи із скандинавської міфології) або дверги (цверги, дварфи) були не такі
маленькі. Також у скандинавських казках гноми часто означають те ж саме,
що і тролі, вони є проявом чарівного у людському житті. Інколи вони
описуються як дружні людям створіння, а інколи ні. Вони можуть
виконувати бажання, але здійснення бажань часто обертається проти
людини. Ще одна спільна риса для всіх описів гномів – це те що їх називають
талановитими майстрами, вони люблять золото і дорогоцінне каміння. Також
всі гноми носять бороди. Останнім часом популярним є образ гнома
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представлений в творчості Толкіна: це невисокі (1 чи 1.5 метри на зріст),
кремезні бородаті чоловічки, вони прості, трохи войовничі, їх улюблена
зброя бойова сокира, чудові майстри, їм притаманна деяка скупість. Ось як
Толкін описує майстерність гномів:
Здавен закляття знали гноми,
Як били молоти без втоми
У глибині, у темнині,
Де підземельні снять хороми.
Для ельфа й короля людського
Кували золота премного,
Ловили світ у самоцвіт —
Окрасу для меча й чертога.
В намиста сріберні низали
Квітучі зорі, ще й чіпляли
Вогонь дракона на корону,
У вічка сонце й місяць бгали.
[39, с. 17].
Таком

чином,

гноми

символізують

чарівне

в

нашому

житті,майстерність та любов до матеріальних благ.
8) Гобліни. Історії, міфи та легенди про цих істот поширені у фольклорі
разних країн. Найчастіше їх описують як невеличких та жахливо потворних
істот, що живуть під землею. Деякі історії описуть їх як досить добродушних,
але пустотливих створінь, деяки, як підступних та злих істот. Вважається, що
гобліни просто обожнюють чинити людям всякі дрібні капості, такі як:
насилати нічні кошмари, нервувати шумом, розбивати посуд з молоком,
давити курячі яйця, видувати сажу з печі в чистий будинок, напускати на
людей мух, комарів і ос, задувати свічки і псувати молоко.
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В

сучасному

фентезі,

цих

фольклорних

персонажів

інколи

прирівнюють до орків, і їх образ набуває зовсім інших рис, відмінних від
традиційного тлумачення. Вони схожі на людей, але потворні, часто мають
зелену шкіру, агресивні та войовничі, не дуже розумні. В будь-якому
трактуванні образу, гобліни найчастіше виступають в ролі негативних
персонажів.
Гобліни символізують дрібні негаразди в людському житті, які
трапляються незалежно від нашого бажання.
9) Тролі. Це надприродні істоти із скандинавської міфології. Вони
зазвичай асоціюються із каменем, виступають в ролі негативних персонажів,
ворожих до людини. Інколи, тролі описуються просто як мешканці гір,
інколи, вони самі складаються із каменю. Існують легенди, що троль, на
якого попаде сонячне світло, перетвориться на камень. На півночі Британії є
великі скали незвичайною форми, про які існують легенди, що це тролі, яких
застало сонце і вони перетворилися на камінь. Також ця легенда описується в
книзі «Хобіт» Толкіна. Тролі – хижаки, що харчуються м’ясом, вони люблять
їсти людей, живуть в печерах і мають дуже великих зріст – від трьох до
восьми, а то й більше метрів, не дуже розумні. Ще є інші описи, де тролі
описуються як маленькі істоти, схожі на гномів, їх називають лісовими
тролями. Також є легенди про троля під мостом. Цей різновид найбільш
цивілізований, вони люблять гроші, людей не їдять, але інколи залицяються
до людських жінок. Також існують легенди, що тролі можуть приймати
людську подобу, це дало початок легендам про підкидьків, коли тролі, або
інші чарівні істоти, крадуть людських немовлят і залишають замість них
своїх одноплемінників, схожих на людей. За всіма легендами, людям слід
триматися подалі від тролів, не називати їм свого імені, ничого в них не
брати, захищалися від тролів релігійними символами та сонячним світлом. В
книгах Террі Пратчетта, розглядається інший образ троля, але він буде
детально описаний в другій частині даної роботи.
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Троль виступає символом чарівного, але це чарівне завжди вороже до
людини. Також тролі символізують руйнівні сили природи.
10) Відьми.Відьми, зазвичай жінки і цей образ дуже багатий та
різноманітний. Цей образ має як позитивне значення, так і негативне
забарвлення. У негативному образі відьма – це жінка, яка віддала свою душу
дияволу в обмін на чаклунську силу. Сенс свого буття вони бачать у тому,
щоб

псувати

людям

життя.

За

легендами

такі

відьми

можуть

перетворюватись на різних тварин, таких як чорна кішка або собака. Вони
можуть псувати урожай та домашню худобу, викрадати дітей, забирати в
чоловіків їх чоловічу силу. Також вони можуть впливати на погоду,
насилаючі град та буревії. Вони можуть мати або огидну зовнішність, або
гарну, можуть змінювати зовнішність за власним бажанням. Популярним
образом такої відьми, є образ злої відьми з казки «Івасик-Телесик», або
німецької казки «Гензель і Гретель».
У позитивному образі, відьми – це мудрі жинки. Вони не дуже добрі,
але й людям не шкодять, це знахарки і травниці, до яких ідуть по допомогу,
коли не мають іншого виходу. Саме до цієї категорії відносяться відьми
Плаского Світу. В слов’янському фольклорі таку роль виконує Баба Яга.
Вона живе глибоко в лісі, її важко назвати доброю, але вона не відмовляє в
допомозі богатирям, коли вони знаходять її помешкання. Також цей дуже
неоднозначний персонаж, часто символізує межу між світом живих і
мертвих, Баба Яга живе на межі – частково в світі живих, а частково в світі
мертвих. Саме тому одна нога в неї костяна, а інша – нормальна, жива.
Останнім часом, в жанрі фентезі з’явився ще один образ відьми. Це молода,
найчастіше рудоволоса жінка, яка легко і з гумором вирішує всі проблеми,
легко знаходячи спільну мову з іншими персонажами. Цей образ також є
позитивним. Прикладом нового образу можна назвати відьму Вольху з книг
О. Громико. Вона трохи уїдлива та саркастична, любить пожартувати, але не
чинить зла людям, навпаки вона досить часто їм допомагає, хоча звісно, бере
за це деяку плату.
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В символізмі, відьма може бути як символом злої сварливої жінки і
неприємностей, так і символом мудрості, таємних знань, символом сили, але
сила ця, зазвичай не добра і не зла, просто приймає більш вигідний для себе
бік.
Символізм в жанрі фентезі проявляється не лише в наявності міфічних
або вигаданих істот, але і ще у деяких інших рисах оповідання. Наприклад,
дуже часто зовнішність персонажів відображає іх внутрішній світ, якщо
персонаж має огидну зовнішність, то це негативний персонаж. Яскравим
прикладом цього слугують орки в творах Толкіна. За легендами орки – це
ельфи, які після застосування до них темної, злої магії перейшли на темний
бік. Саме тому, позитивні герої-ельфи– красиві, а негативні герої-орки мають
огидну зовнішність. Або, наприклад, велетенський павук Шелоба з того ж
твору. Багато людей не люблять павуків, вони викликають якийсь
підсвідомий страх і відразу, своїм виглядом, своїми рухами, вминням плести
павутиння та ловити в нього різних комах, чи навіть дрібних птахів. Чи
можливо уявити, яке враження справляє павук, збільшений до розмірів коня?
Істоти чи створіння, які мають страшну, потворну чи відразливу зовнішніть,
зазвичай виступають в ролі негативних персонажів. Наявність в історії
чудовиськ - символізує проблеми в житті. Але якщо в житті в нас просто
може бути злий начальник, то героя фентезі атакує вампір, демон чи ще
якийсь монстр.
Підземний або сакральний світ символізує нашу підсвідомість, як
мандрівку в незвідане. Щось таке, про що ми не дізнаємося, поки не
спробуємо. Приховані спогади, дитячі страхи, потаємні бажання, все це є в
нашій підсвідомості. Саме тому, таємний підземний, паралельний або
магічний світ часто приховує безліч небезпек. Подолання цих небезпек, це
вирішення наших власних проблем, подолання потаємних страхів.
Вірні

друзі

героя

символізують

саморозвиток

і

навчання,

удосконалення наших власних вмінь та якостей характеру. Це різни корисні
вміння, що ми набуваємо протягом

життя,

виховання сильних рис
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людського характеру.

Битва також часто символізує саморозвиток і

самовдосконалення, подолання власних недоліків, боротьбу із самим собою.

1.3. Особливості стилістики англомовного жанру фентезі.

Мовна стилістика, незважаючи на велику кількість робіт, книг та
підручників, є найменш дослідженою галуззю мовознавства.

Ця галузь,

останнім часом, привертає все більшу увагу лінгвістів. Аналіз мови із точки
зору стилістики, висуває питання про виразні засоби мовлення, які
забезпечують відповідну реакцію слухача або читача на подану інформацію.
Також, існування різних стилів мови, поставило перед лінгвістами питання
про проблему наукового розділення стилів, що означає, перш за все, наукову
характеристику цих систем у їх розвитку та становленні.
Можна виділити функціональну стилістику, лінгвістичну стилістику та
літературознавчу стилістику.
Функціональна стилістика є одним із центральних напрямів у
стилістиці. Її загальний підхід та методика протилежні – від функцій до
засобів, тобто центральною частиною можна назвати аналіз виявлення того,
яким чином реалізуються головні функції мовленневих різновидів, як
лінгвістична основа стилів впливає на мовну системність стилів та
формування мовленневої організації. При цьому потрібно враховувати
взаємодію засобів на різних рівнях мови.
Лінгвістична стилістика – це розділ мовознавства, який вивчає стилі
мови, стилістичні прийоми та виразні засоби мови.
Літературознавча стилістика вивчає засоби художньої виразності,
характерні для художніх творів, автора, літературного напряму, жанру – усі
фактори, від яких залежить художня виразність. Оскількі велика частина
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стилістичних аналізів присвячена дослідженню художніх текстів, то таким
чином стилістика доходить до поетики та теорії литератури.
Стилістика вивчає виразні засоби мови з точки зору їх використання в
різних стилях мови, функціональності, та можливості вживання в якості
стилістичного прийома. А тепер розглянемо стилітичні особливості творів
жанру фентезі.
Жанр фентезі, належить до різновиду жанру художньої літератури,
саме тому йому притаманні такі ж стилістичні особливості, як і художній
літературі. Відмінності звісно є, але вони більш виражені в термінології,
притаманній тому чи іншому жанру художньої літератури.
Для структури художнього твору властива багатоплановість. В цьому
випадку образотворчі і виразні мовні засоби залежать, перш за все,

від

функціонально-змістовних типів мовлення. До таких типів можна віднести
описи, оповідання, розмірковування. Також, в художньому тексті зображення
образу героя, його думки і міркування передаються за допомогою різних
лексичних та синтаксичних засобів. Зазвичай, в тексті є мова автора, його
описи навколишнього світу, умов життя героїв, подій та образу самих героїв.
Пряма мова, діалог чи монолог героїв зображуються різними стилями, що
допомагає

повніше

розкрити

персонаж.

Прямою

залежністю

від

протиставлення мови героїв авторському стилю, є використання в тексті
різних стилів мовлення: розмовного, офіційно-ділового і наукового стилів.
Всі ці засоби створюють особливу мовну структуру, яка містить в собі цілі
фрагменти різних функціональних стилів.
В

структурі

художнього

твору

і,зокрема,

твору-фенетезі

використовуються такі варіанти мови: мова автора, пряма мова, невласне
авторська мова і невласне пряма мова.

У прямій мові найширше

розповсюджений розмовний стиль. Авторська мова описує внутрішню та
зовнішню дійсність, що оточує персонажів та думку автора про них.
Авторська мова зазвичай будується з використанням книжково-письмових
елементів. Невласне пряма і невласно-авторська мова, це суміш авторської та
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прямої мови. Пряма мова у чистому вигляді зустрічається в оповіданнях не
так часто, окрім тих випадків, коли оповідання іде від першої особи.
Розглянемо приклади авторської та прямої мови у творі Сергія Лук’яненка
«Спектр». «Кожен із часів Олександра Сергійовича знає, що відвідувати
літніх родичів – не те щоб обов’язковий борг, але обов’язок вихованої
людини, і Мартін нею не нехтував»[28, с. 4]це речення можна вважати
прикладом мови автора, воно описує головного героя, як виховану людину,
уважну до своїх родичів, саме це виказує ставлення автора до персонажу.
«– Я хотів би потрапити додому, – сказав Мартін, сідаючі в крісло. –
Якомога швидше» [28, с. 11] це речення може слугувати прикладом невласнепрямої та невласне-авторської мови, тому що пряма мова в цій цитаті
пов’язана з мовою автора, який доповнює пряму мову та коментує дії
персонажу.
Щодо англомовного фентезі, то за приклад ми візьмемо книгу Філіпа
Пулмана «Північне сяйво». «Lyra and her daemon moved through the darkening
hall, taking care to keep to one side, out of sight of the kitchen»[74, с. 4]– це
речення може слугувати прикладом авторської мови, де автор описує подію
та світ, що оточує персонажа.
Речення

«You're not taking this seriously,» whispered her daemon.

«Behave yourself» [74, с.4]є прикладом невласне-прямої та невласне
авторської мови, де окрім власне прямої мови, є мова автора, який пояснює
хто говорить та гучність мовлення.
Також, особливість художньої літератури в тому, що їй притаманні
три підстиля: прозаїчний, поетичний та драматичний. Для фентезілитератури характерним є прозаїчний підстиль, хоча в текстах можуть
з’являтися вірші, як прояв поетичного стилю, але вони швидше виключення,
що підтверджує правило.

Така глибина взаємодії різних стилів, може

спостерігатися лише в художній литературі. Ця взаємодія стилів в художніх
творах, виконує естетичну функцию, для віраження естетичної організації
змісту і форми.
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Також художній і фентезі-літературі притаманна комунікативна
функція. Вона проявляється в тому, що інформація про вигаданий світ, героя
або подію вливається в інформацію про реальний світ. Вона

тісно

переплітається із естетичною функцією, тому що комунікативна функція дає
нам нову інформацію, а естетична (інша назва – художня) функція наповнює
описи фарбами. Ось приклад суміші естетичної і комунікативної функції в
фентезі-творі «Спектр»: «Хмари пливли так низько, що здавалося –можна
підстрибнути і черпнути долонею мокрої, сірої вати» [28, с.9].Слова про
хмари, виконують комунікативну функцію, а

пояснення про те що вони

пливуть низько, та порівняння хмар із ватою – естетичну.
Якщо ж брати приклад із англійської фентезі літератури, то звернемось
до книги Террі Пратчетта «Мор, учень Смерті» або «Mort» в англійському
варіанті.

«Thisisthebrightcandlelitroomwherethelife-timersarestored—

shelfuponshelfofthem,

squathourglasses,

oneforeverylivingperson,

pouringtheirfinesandfromthefutureintothepast» [60, с. 5] в цьому реченні слова
про кімнату та пісочні часи, що вимірюють життя будуть нести
комунікативну функцию, а естетичну функцію будуть виконувати слова про
освітлення кімнати свічками, про полиці та дрібний пісок, що сиплеться з
майбутнього в минуле. Все це дозволить сформувати в читача картину місця,
що описується, воно похмуре і нагадує про плинність людського життя. Саме
таким і має бути помешкання самого Смерті. В попередньому реченні немає
помилки, Смерть в книгах Пратчетта має чоловічий рід, його займенники
«he, his, him».
Таким чином, основна функція стилю художньої мови – це шляхом
використання

мовних і специфічних стилістичних засобів,

відповідно задуму автора,

сприяти,

більш глибокому розкриттю перед читачем,

внутрішніх причин, умов існування, розвитку або відмирання того чи іншого
факту цієї дійсності.
Також, в художній літературі, а також в фентезі-літературі, можливі
відхилення

від

мовної

норми

такі,

як:

використання

діалектів,
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простонародної мови, використання іноземної лексики, або вигаданої мови,
створення неологізмів та термінів для вигаданих істот та явищ, зміна
звичного значення слів.
Стилістичні особливості художньої і фентезі-литератури передбачають
створення і використання багатьох тропів та алегорій, гіпербол та метафор.
Художній ефект творів жанру фентезі досягається за рахунок створення
індивідуальності в використанні нормативних форм

мови: манерою

створення і написання тексту, його розташування, системою інтонацій.
Наприклад, у Пратчетта слова його персонажа Смерті, завжди написані
великими літерами, по-перше– тому що Смерть не каже слова вголос, вони
просто виникають у вашій голові, важкі та значні, саме це означають великі
літери, та позбавлені емоційного забарвлення – бо Смерть має бути
безпристрасним.
Таким чином, можна відзначити, що стиль художньої фентезілітератури – це особливий стиль мови, що склався в системі літературної
английської мови. Для функціонального стилю художньої літератури,
особливості якого визначаються його основною функцією – функцією
впливу, –характерна наявність абсолютно вільних метасеміотічних синтагм,
насичених емоційно-оцінно-експресивними конотаціями.
Не всі можуть читати англійську літературу в оригіналі, і тому у
більшості випадків, книги перекладаються з англійської мови на мову країни,
в якій буде видана ця чи інша книжка. Тому слід зазначити, що художні
тексти, як правило, містять велику кількість засобів виразності та образності,
при передачі яких від перекладача потрібна неабияка кмітливість, фантазія і
високий професіоналізм. Наведемо приклади стилістичних засобів виразності
художніх фентезі-текстів:
-

метафори;

-

гіперболи;

-

порівняльні звороти;

-

повтори (лексичні, фонетичні, морфемні і так далі);
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-

діалектизми;

-

назви, що говорять, імена та прізвища;

Розглянемо докладніше стилістичні прийоми, які використовуються в
художній литературі жанру фентезі.
Метафору можна визначити як приховане порівняння, коли ми даємо
одному предмету назву іншого, щоб таком чином підкреслити якусь його
важливу рису. Це також перенесення назви чи якостей одного предмета на
інший за їх схожістю. Різновидом метафори є персоніфікація, або уособлення
та метонімія. Персоніфікація є різновидом метафори, коли риси людини
переносяться на якийсь інший об’єкт – тварину або предмет, і таким чином
відбувається, так зване, олюднення. Це виражається в тому що тварини
можуть розмовляти, або предмети набувають непритаманних їм якостей.
Іншим різновидом метафори є також метонімія. Метонімія – це
перенесення назви одного предмета на інший, за сумісністю. Наприклад,
просліджується зв’язок між авором та його твором, ми можемо сказати
«Читати Толкіна» замість того щоб сказати «Читати книгу Толкіна», таким
чином, ми ототожнюємо автора з його твором. Приклади метонімії можна
спостерігати також у висловлюваннях про музику і автора або виконавця,
про матеріал і предмет з якого його було виготовлено та у інших подібних
випадках. Також до різновидів метонімії можна віднести синекдоху, яка є
перенесенням назви з одного предмета на інший, на основі кількісного
співвідношення між ними. Наприклад вживання однини замість множини і
навпаки або вживання частини замість цілого. Висловлювання «накивати
п’ятами», «риба добре ловиться» будуть прикладами синекдохи.
Прикладом метафори із творів, які розглядаються в даній роботі можна
назвати: «Люди не більш спроможні змінити хід історії, ніж птахи – небо.
Все, що вони можуть, - це скористатись моментом і лишити свій
невеличкий візерунок»[31, с. 55]. В поданій цитаті, спроможність людини
впливати на історію, порівнюється зі спроможністю птаха змінити небо. Але
птахи не можуть змінити небо, так само як і одна людина неспроможна
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змінити історію, лише може спробувати лишити свій слід. Сама історія так
само порінюється із тканиною, а внесок людини в історію – з узором.
Гіпербола– це ще один троп, що використовується в художній
литературі. Так

назівають свідоме перебільшення якостей предмета або

героя, яке підвищує виразність вісловлювання. Використання гіперболи
дозволяє створити більш яскравий та достовірний образ, наповнити його
деталями і допомогти читачу краще зрозуміти героя чи ситуацію. Також
використання гіперболи може виказувати ставлення автора до персонажів
твору або подій, які відбуваються.

Гіпербола може накладатися на інші

тропи, такі як – епітети, порівняння та метафори для надання образу
величності.
«ItwasalsoacutelyembarrassingtoMort’sfamilythattheyoungestsonwasnotatal
lseriousandhadaboutthesametalentforhorticulturethatyouwouldfindinadeadstarfish
» [60,с. 6] у поданій цитаті із книги Террі Пратчетта «Мор, учень Смерті» ми
можемо бачити, як спроможність хлопчика до вирощування садових культур
порівнюється із аналогічною спроможністю мертвої морської зірки, що
вказує на повну бесталанність Мора до садівництва.

І звісно це

висловлювання може служити гіперболою, бо бесталанність хлопця занадто
перебільшена.
Тропом, пов’язаним

із гіперболою, є літота.Літотою називається

художній вислів, що применшує розмір, силу або значення предмета опису.
Літоту ще називають зворотньою гіперболою. Це стається через те, що і
гіпербола і літота мають спільну основу. Цією основою слугує відхилення від
об’єктивної оцінки предмета, явища або якості – саме тому ці тропи у мові
можуть використовуватися разом. Найчастіше, літота набуває форми
порівняння. Як і багато інших тропів вони можуть бути загальномовними та
індивідуально-авторськими.

До

загальномовних

можна

віднести

розповсюджені вираження, такі як:«море по коліно»або«близько – рукою
подати». Індивідуально-авторськими називають ті вирази, які автор
придумав сам, для використання у своїх творах і які відповідають
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визначенню літоти. Такі тропи як літота та гипербола – є емоційноекспресивними засобами фразеології. Вони можуть виражатися мовними
одиницями різних рівней, тому їх віднесення до лексичних образних засобів
вельми умовно. Також особливістю як гіперболи так і літоти є те, що вони не
обов’язково приймають форму тропа, а інколи просто виступають в ролі
перебільшення

або переменшення. Разом із тим, гіпербола та літота

найчастіше приймають саме форму різноманітних тропів, завжди із
іронічним нахилом, таким чином, і автор і читач можуть точно розуміти, що
ці творчі засоби не відображують дійсність.
Порівняльний зворот, порівнюючі одні предмети з іншими, образно
характерізує їх. Порівняльний зворот використовують для уточнення та
посилення

враження

від

висловлювання.

Порівняння,

як

частина

порівняльного звороту, завжди двочленно, тому що в ньому вказуються
обидва порівнювальних предмета. В будь-якому порівнянні можна виділити
предмет порівняння, образ порівняння та ознаку схожості. Порівняння
можуть бути загальномовними та індивідуально-авторські. У першому
випадку – це порівняння, які знають всі, наприклад: «білий, немов сніг», у
другому випадку – це порівняння, яке автор вигадав сам і використовує в
своїх творах, наприклад «So let’s just say that Ankh-Morpork is as full of life as
an old cheese on a hot day, as loud as a curse in a cathedral, as bright as an oil
slick, as colourful as a bruise and as full of activity, industry, bustle and sheer
exuberant busyness as a dead dog on a termite mound»[60, с. 16]. Коли міське
життя порівнюється із пліснівою на сирі, гучність – із прокляттям, яскравість
– із пролитим маслом, багатокольоровість – із синцем, а міська метушня – із
мурашником з дохлим собакою всередині, всі ці порівняння є негативними і
ми можемо бачіти, що, незважаючи на свою жвавість та яскравість, місто
Анк-Морпорк не дуже приємне та привітне місце.
Повторення (Repetition) – англійський стилістичний прийом логічного
виділення ключових слів висловлювання. Повторення може складатися із
повтору звуків, слів, морфем, або синонімів. Повторення застосовується не
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тільки для виділення слів, але й для посилення виразності висловлювання.
Так само, як і інші стилістичні фігури, які посилюють виразність художньої
мови, повтори представляють собою цілеспрямоване відхилення від
нейтральної синтаксичної норми, для якої досить однократного вживання
слова. Основною функцією повторів є передача додаткової інформації,
виразності, емоційності та стилізації. Також такий стилістичний прийом як
повторення, може бути способом зв’яку між реченнями в художньому тексті.
Наприклад: «Однакз неї відкривався незрівнянний вид на долину Сто, що в
перекладі означало можливість бачіти капусту, багато капусти, прямо
таки угледітися на капусту»[31, с.100]. Розрізняють декілька стилістичних
різновидів повторів: ампліфікація, анаклаза, анафора, антитеза, гемінація,
градація, епаналепсис, епіфора, поліптотон, полісиндетон, просаподосис,
симплока, хіазм.
Ампліфікація – це такий стилістичний прийом, для якого характерне
насичення думки автора

синонімами та епітетами, однорідними членами

речення та повторами синтаксичних конструкцій.
Анаклаза–

цей

стилістичний

прийом

характеризується

звуконаслідуванням, речитативом, або скандуванням деяких окремих слів,
речень, або висловів.
Анафора – стилістична фігура, яка заснована на повторенні початкових
частин, таких як: звуки, слова, синтаксичні побудови, суміжних відрізків
мовлення, таких як: слів, рядків, строф, фраз. За допомогою анафори член
речення, який повторюється, отримує сильне змістовне виділення. Він
виділяється емоційно та логічно.
Антитеза визначається як зіставлення діаметрально протилежних
думок, тверджень тощо. Для створення антитези часто використовуються
антоніми та антонімічні звороти.
Гемінація – це такий різновид повторення слова для виразного
насичення думки, а також для підкреслення драматичності висловлювання.
Оскільки твори жанру фентезі є частиною художньої літератури загалом, то і
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деяка драматичність для них також притаманна, для деяких у більшій мірі,
для деяких в меншій, але в цьому плані вони не сильно відрізняються від
інших художніх творів.
Такий різновид порівняння як градація, більш притаманний драмі ніж
фентезі, незважаючи на те, що фентезі-твори можуть мати елементи драми,
але фентезі зазвичай не відрізняється драматичністю. Саме тому градація як
різновид порівняння для жанру фентезі, в даній роботі розглядатися не буде.
Епаналепсис – як стилістичний прийом характеризується повтором
слів, які завершують відрізок мови. Ці слова повторюються на початку
наступного відрізка мови, що допомагає виділити основну думку репліки.
Епіфора – як різновид повтора дуже схожа на епаналепсис, але на
відміну від нього, характеризується повтором кінцевого елемента не в
одному, а в декількох висловлюваннях. Епіфора може використовуватися як
для підсилення змістовності, так і для звукового забарвлення фрази.
Поліптотон – це різновид повтору, для якого характерне повторення
слів у різних граматичних формах.
Полісиндетон – це різновид повтору при якому однорідні члени
речення пов’язуються між собою одним і тим же сполучником.
Просаподосис – це такий різновид повтору, при якому важливі слова с
початку речення, повторюються в його кінці. Такий підхід допомагає
акцентувати увагу читача на певній думці.
Симплока – фігура, яка характеризується поєднанням анафори й
епіфори.
Хіазм – різновид повтору, при якому повторювані слова вживаються
спочатку у прямому, а потім у зворотньому порядку.
Діалектизм — це слова, що вживаються в певних місцевостях і не
мають відповідники у літературній мові. Прикладом діалектизмів в фентезілитературі можуть слугувати, слова вигадані автором і притаманні якійсь
конкретній вигаданій місцевості, чи світу. Наприклад: «В записці значилося:
«Пішов лавити рибу. Буди страта в Псевдополисе, преродна в Крулле,
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падіння із фатальним закінченням у Каррікських горах, сварка в Ель-Кайнті.
Залишок дня в твоєму розпорядженні»»[31, с. 182].

Подана цитата

характеризує писемність Плаского Світу, при доволі правильній розмовній
мові, усе написане відрізняється жахливими граматичними помилками. Тим
складніше в такому випадку стає робота перекладача, тому що даний стиль
письма є авторським винаходом, саме таким чином записані всі листи,
записки та оголошення в його творах. Проблемою є передача цієї особливості
при перекладі творів даного автора. Адже потрібно перекласти твір з
англійської мови так, щоб спеціально неправильні слова знайшли своє
відображення в перекладі.
Назви, що говорять, імена та прізвища досить часто зустрічаються в
жанрі фентезі, зазвичай, вони відображують сутність об’єкта назви. Такі
імена або назви є однією з особливостей англомовного фентезі. Не всі люди
можуть читати такі

книжки в оригіналі, і тому над ними працюють

перекладачі художніх творів. Саме тому існують особливості перекладу
говорящих імен та власних назв. Розрізняють тринадцять етапів такого
перекладу.
На першому єтапі, перекладач повинен впевнитися, що перед ним саме
власне ім’я чи назва, а вже потім братися за роботу по передачі циєї назви.
Як уже було сказано, в творах Пратчетта, кожна професія мала своє
професійне об’єднання – гільдию, навіть відверто кримінінальні професії.
Так, наприклад, «theAssasins’ Guild» перетворилася на «Гільдію Найманих
Вбивць», бо слово «асасін» є дуже незвичним для україномовних читачів.
На другому етапі, перекладач повинен встановити клас предметів, до
якого і належить назва. Наприклад, назви міст такі як Ankh-Morpork
лишилися

незмінними –

Анк-Морпорк,

а

ось назва

університету

UnseenUniversity перекладається и перетворюється на Незримий, або
Невидимий Університет.
На третьому етапі встановлюються національно-мовна належність та
інші характеристики назви, що перекладається. Однією із важливих
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характеристик є стать. Наприклад, в російській та українській мові слово
«смерть» відноситься до жіночого роду, але для персонажа Пратчета,
«Death» тобто Смерть – це не просто фізичний процес припининення
існування, а власне ім’я, яке характеризує його сутність, саме тому це слово в
поданій серії книг «Плаский Світ» чоловічого роду. Також це стосується
тварин, які згадуються в книгах, то в англійській мові, тварин зазвичай
відносять до середнього роду та їх займенником є «it», але кінь Смерті,
чоловічого

роду,

його

називають

«he»

але

займенник

«it»

теж

використовується. «Hisname’sBinky,” saidAlbert, fasteningthegirth» [60, с. 27].
В російському перекладі кінь Бінкі чомусь має жіночій рід.
«— Її звати Бінкі, — доповів Альберт, підтягуючі підпруги»[31, с. 27].
На четвертому етапі встановлюють чи є власна назва одиничною, чи
множиною. На п’ятому етапі встановлюють, чи має власна назва традиційні
відповідники. Так, наприклад, «Christmas» завжди перекладають як «Різдво».
Але у Пласкому Світі свої свята, наприклад «HogswatchDay», що
перекладачі інколи перекладають як «Страшдество», або «День усіх
порожніх». За своїм описом свято нагадує

Різдво – діти отримують

подарунки від того, хто приходить через димохід, але його звуть не Дід
Мороз або Санта Клаус, його називають «theHogfather» і перекладачі
перекладають його ім’я, як Санта Хрякус. Поєднуючі корінь «свиня» із
традиційним образом Санта Клауса.
На шостому етапі, після встановлення наявності, або відсутності
відповідників, перекладач повинен виявити чи можливо перекласти власну
назву в її оригінальному написанні.
На сьомому етапі необхідно обрати метод передачі власної назви –
транскрипція чи транслітерація. Таким чином всі назви міст в книгах
Пратчетта просто транскрибовані, бо неможливо знайти для цих слів
відповідний переклад.
На восьмому етапі перевіряється милозвучність отриманого результату.
В книгах Пратчетта часом зустрічаються вельми дивні назви, такі як рівнина
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Сто, для російськомовного або україномовного читача така назва асоціюється
із сотнею, числом, але в оригінальній назві слово так і пишеться «Sto», а тому
не має ніякого відношення до цифри сто.
На

дев’ятому

етапі

перевіряється

входження

відповідника

до

синтагматичної і парадигматичної системи перекладу.
На десятому етапі перевіряється збереження рівнозначності імені при
передачі різних його віріантів. Наприклад, «MotherWeatherwax» та його
переклад «Матінка Ветровоск», саме це ім’я символізує щось нестримне і
мінливе, як погода, та містичне як гадання зі свічками, що і відображає
сутність даного персонажу.
Одинадцятий етап дуже схожий на десятий, на цьому етапі потрібно
перевірити збереження всіх аспектів власної назви при перекладі, чи не
додалося випадково нових спектів, яких не мав наувазі автор.
Дванадцятий і тринадцятий етіпи також схожі, бо там потрібно
встановити чи має власне ім’я внутрішню форму, та встановити її
актуальність, а також проаналізувати перекладене ім’я з точки зору
еквівалентності оригіналу.
Найскладніша частина роботи перекладача починається саме в цей
момент, адже при неправильному, або некоректному перекладі твір може
втратити свою значущисть та неповторність. Візьмемо наприклад випадок із
перекладом власних імен в книзі «Гаррі Поттер», в англійському варіанті
перекладу його вчителька з польотів має прізвище «Hooch», яке можна
перекласти як «міцний напій, самогон», в сприйнятті англійського читача це
слово асоціюється із чимось забороненим та ризикованим, також має
значення чогось активного, в такому контексті це ім’я підходить для
персонажу. Російські перекладачі видавництва «РОСМЕН» це розуміли, тому
вигадали такий еквівалент прізвища як «Трюк», але українська перекладачка
Марія Співак, з видавництва «Махаон», довго не думала і переклала
прізвище як «Самогоні», і тепер,в українському варіанті, ні з чим окрім
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самогону це призвище не асоціюється, таким чином були порушені правила
перекладу і зміст та значення імені було втрачено.
Також проблемою перекладу художнього тексту є передача образності,
гри слів, гумористичних висловів. Дослівний переклад не спрацює, через
особливості англійської мови. В англійській мові наявні таки особливості як:
фразові дієслова, власні прислів’я, артикли, займенники. Також в англійській
мові дієслова та прикметники не мають роду. Фразові дієслова неможливо
перекласти окремо як дієслово та прийменник, а тільки разом, бо окремо
втрачається зміст. Для

прислів’я також потрібно шукати відповідний

еквівалент, тому що наприклад англійське прислів’я «Rainforcatsanddogs»
перекладається «Ллє, як з відра», але аж ніяк - «Дощ для котів та собак».
Варто пам’ятати, що речення в англійській мові мають зовсім іншу
стилістичну структуру, при якій спочатку йдуть головні члени речення, а
потім другорядні. І українська, і російська мови не мають таких жорстких
обмежень, і слова розставляються в реченні більш вільно, про що завжди
потрібно пам’ятати при перекладі. Перекладач повинен не тільки передати
зміст тексту, але й зробити його зручним для читання.
Під жанрово-стилістичними особливостями перекладу англомовного
фентезі, можна назвати ототожнення оригіналу з конкретним типом мови.
Увесь матеріал для перекладання відрізняється власними специфічними
рисами, які ставлять особливі умови для перекладу. В англійській художній
літературі, в тому числі і фентезі-літературі, використовуються різні способи
та можливості вживання слів – у їх прямому та переносному значенні, а
також вживаються різноманітні мовні та стилістичні тропи. Різноманітність
мовних стилів проявляється у використанні різних синтаксичних засобів, які
поєднують в собі особливості як писемної, так і розмовної мови. Ця
різноманітність пов’язана із різноманітністю описуваної дійсності та різними
відтінками емоційного ставлення до цієї дійсності. Також жанровостилістичні особливості жанру фентезі пов’язані із розумінням контексту
твору. Зміст завжди має тісний зв’язок із системою літературного стилю, якій
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притаманний оригіналу на англійській мові. Дуже важливо зберегти
літературний стиль, притаманний автору, при перекладі на іншу мову. Також
віжливо підібрати засоби вираження думок автора, що є ще однією жанровостилістичною особливістю творів жанру фентезі.
Оскільки фентезі має багато спільного з казками і є свого роду казкою
для дорослих, то дуже важливо чітко виразити саму ідею твору та описати
світ і героїв яскраво і виразно.

Такі книжки люди сприймають доволі

емоційно, саме тому в них повинен бути яскраво виражений емоційний
компонент. Важливо при перекладі донести до читача той емоційний стан і
риси характеру, якими героїв наділяє автор, передати саме ставлення автора
до світу та героїв,яких він створив. При передачі емоційного компоненту,
слід враховувати емотивну та естетичну функції. Епічно-піднесене ставлення
Толкіна до його Середзем’я, сповнений загадок і магії світ створений Джоан
Роулінг,

гумористично-сатиричне ставлення Террі Пратчетта до його

Плаского Світу. Всі ці книжки не стали би такими унікальними, якби
перекладачі не передали власного стилю авторів.
Але все ж стилістичноюособливістю перекладу творів жанру фентезі є
передача образності. Якщо перекладач не зможе передати живий та
емоційний образ персонажу з оригіналу, якщо спростить або навпаки
ускладнить образ, то переклад вийде неповноцінним і не відповідатиме
оригіналу. Тут постає питання, чи потрібно повністю адаптувати імена героїв
та географічні назви. Змістовні імена, які відображають характер персонажу,
бажано перекладати, щоб читач міг скласти більш докладне уявлення про
героя. Так наприклад, ім’я однієї з трьох відьом у Пратчетта,«NannyOgg»
перекладають як «Нянечка Ягг», що частково пов’язує її із таким
слов’янськом казково-фольклорним персонажем, як Баба Яга, і тут відразу
зрозуміло, що ця мила старенька далеко не така проста як здається. Тому при
перекладі тексту приходиться прилаштовуватися до нових правил, і він
виявляється належним до двох культур – оригінальної культури мови, на якій
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його було написано, та до культури реципієнта. Таким чином, не тільки твір
має вплив на читача, але й на сам текст впливає культура країни перекладача.
Наступною характерною рисою художньої та фентезі-літератури можна
назвати форми зв’язку між частинами висловлювання. Такими формами
можна назвати безсполучниковість та багатосполучниковість.
Безсполучниковість, або асиндетон, стилістична фігура, для якої
характерний пропуск сполучників, які пов’язують окремі слова і частини
фраз. В англомовному фентезі безсполучниковість не поширена,вона
використовується перекладачами при перекладі, для додання виразності.
Багатосполучниковість або полісиндетон – полягає в такій побудові
речення, при якій однорідні члени речення пов’язані між собою одним і тим
самим

сполучником.

Багатосполучниковість,

використовується для посилення

як

стилістична

фігура,

виразності. Сполучник «і» найчастіше

використовується у багатосполучниковому реченні.

Висновки до Розділу 1

У Розділі 1 нашої роботи ми встановили, що початківцем жанру
фентезі можна вважати професора Оксфордського Университета Джона
Р. Р. Толкіна. До літературних особливостей жанру належать чарівні вигадані
світи та вигадані або міфічні істоти та різноманітні чарівні предмети та
артефакти. До різновидів жанру фентезі можна віднести: епічне фентезі,
гумористичне фентезі, романтичне фентезі, міське фентези та детективне
фентезі, темне фентезі, героїчне фентезі, ігрове фентезі та технофентезі.
У параграфі про символізм в жанрі фентезі в загальному сенсі, були
описані такі міфічні істоти та іх символічні значення: вампір, як символ
небезпеки та підсвідомих страхів, а також символ паразита, який живе за
чужий рахунок, негативний символ; перевертень, як символ тваринного
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початку та темних бажань, негативний символ; єдиноріг, як символ чистоти
та непорочності, позитивний символ; дракон, як символ зла та руйнування у
західній міфології, та дракон, як символ мудрості і родючості у східній
міфології, може трактуватися і як позитивний, і як негативний символ;
ельфи, як символ чарівності, мудрості та довголіття, позитивний символ;
велетні, як символ руйнівної сили природи, негативний символ; гноми, як
символ майстерності, позитивний символ; гобліни, як символ дрібних
негараздів, негативний символ; тролі, як символ ворожих чар, негативний
символ; відьми, як символ мудрості та таємних знань, символізм даних
персонажів може мати як позитивне, так і негативне забарвлення.
У параграфі про стилістичні особливості жанру фентезі, було
встановлено, що жанр фентезі має здебільшого стилістичні особливості
притаманні

творам

у

стилі

художньої

литератури.

В

оповіданнях

використовується пряма мова, мова автора, а також невласне пряма і
невласне авторська мови. Але найрозповсюдженішими слід назвати все ж
невласне пряму та невласне авторську мову. Щодо стилю мовлення, то
творам

жанру

фентезі

найбільш

притаманний

розповідний

стить.

Стилістичними тропами, що використовуються в творах жанру фентезі є –
метафори, гіперболи, порівняльні звороти, повтори, діалектизми та говорящі
імена та назви. Також були виявлені лексико-стилістичні проблеми при
перекладі англомовної фентезі-літератури та описані тринадцять етапів
перекладу англомовного тексту та говорящих імен і назв.
Також було встановлено, що в якості
висловлювання,

можна

назвати

зв’язку між частинами
безсполучниковість

та

багатосполучниковість, які притаманні творам жанру фентезі, наряду із
іншими видами зв’язку.
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РОЗДІЛ 2.
СВОЄРІДНІСТЬ СТИЛІСТИКИ ТА СИМВОЛІЗМУ ЖАНРУ
ФЕНТЕЗІ У ТВОРАХ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА
2.1. Особливості стилістики творів Террі Пратчетта.
У

другій,

практичній

частині цієї

роботи,

будуть

розглянуті

особливості стилістики у роботах британського автора Теренса Девіда Джона
Пратчетта, більш відомого як Террі Пратчетт.
Террі Пратчетт народився 28 квітня 1948 року в місті Беконсфілд,
графство

Бакінгемшир,

Великобританія.

Із

самого

дитинства

він

захоплювався читанням, свій перший твір він написав вже у школі. Коли всі
його однолітки після школи почали вступати до коледжів та університетів,
Террі влаштувався на роботу до місцевої газети, він зробив це цілком
свідомо, відмовившись від вищої освіти, яку він вважав непотрібною для
письменника. Вже працюючи в журналі, він написав декілька книг, вони
були опубліковані, але не принесли йому слави. Дійсно відомим, його
зробила

серія книжок «Плаский Світ» або, як його ще називають -

«Дискосвіт». Серія «Дискосвіт» складається із 41 книги, 5 оповідань, 4 мап та
одного атласу.
Окрім серії «Дискосвіт», були опубліковані і інші його книги, але
найбільш відомими творами Террі Пратчетта, вважаються саме книги серії
«Дискосвіт».
Террі Пратчетт був одружений, мав доньку та був добрим сім’янином.
Також, Королева Великобританії подарувала йому лицарський титул у
лютому 2009 року. У 2007 році у ЗМІ з’явилися новини, що Террі Пратчетт
хворий на рідкісну форму хвороби Альцгеймера. У 2012 році його здоров’я
погіршилось, а 15 березня 2015 року він помер, але за декілька хвилин до
своєї смерті, він залишив на своїй сторінці в соціальній сіті коротке
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повідомлення: «The End». Пізніше, прихильники Пратчетта вигадали красиву
історію, що у той момент до сера Террі прийшов його найвідомійший
персонаж – Смерть.
Як уже було сказано у першій частині роботи, творам жанру фентезі
притаманні такі ж засоби виразності, як і іншим художнім творам. Але
творам Террі Пратчетта притаманний свій власний стиль написання, за яким
його твори можна впізнати серед багатьох інших.
Однією із ознак фентезі– є вигаданий фантастичний світ, який
підкорюється лише фантазії автора, звичайні закони фізики зовсім
необов’язкові до дотримання в такому разі. Можливо, саме так думав Террі
Пратчетт, створюючи свій Дискосвіт. Щоб зрозуміти специфіку Дискосвіту,
розглянемо декілька речень із «TheColorofMagic»– найпершої книги в серії
Дискосвіт. Ця книга відноситься до підциклу «Чарівники Дискосвіту».
Цитата: «Great A’Tuin the turtle comes, swimming slowly through the interstellar
gulf, hydrogen frost on his ponderous limbs, his huge and ancient shell pocked
with meteor craters. Through sea-sized eyes that are crusted with rheum and
asteroid dust He stares fixedly at the Destination.In a brain bigger than a city, with
geological slowness, He thinks only of the Weight.
Most of the weight is of course accounted for by Berilia, Tubul, Great
T’Phon and Jerakeen, the four giant elephants upon whose broad and star-tanned
shoulders the disc of the World rests, garlanded by the long waterfall at its vast
circumference and domed by the baby-blue vault of Heaven» [65, с. 5] дає нам
поняття про світобудову Дискосвіту, його форму, опору та спосіб
переміщення в просторі. Як можна побачити, ця цитата має виноску, яка
пояснює зміну пор року у Дискосвіті, адже такий незвичайний світ, що живе
за законами магії, просто не може не мати своїх особливостей у перебігу
року: «The shape and cosmology of the disc system are perhaps worthy of note at
this point. There are, of course, two major directions on the disc: Hubward and
Rimward. But since the disc itself revolves at the rate of once every eight hundred
days, there are also two lesser directions, which are Turnwise and Widdershins.
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Since the disc’s tiny orbiting sunlet maintains a fixed orbit while the majestic disc
turns slowly beneath it, it will be readily deduced that a disc year consists of not
four but eight seasons. The summers are those times when the sun rises or sets at
the nearest point on the Rim, the winters those occasions when it rises or sets at a
point around ninety degrees along the circumference. Thus, in the lands around
the Circle Sea, the year begins on Hogs’ Watch Night, progresses through a
Spring Prime to its first midsummer (Small Gods’ Eve) which is followed by
Autumn Prime and, straddling the half-year point of Crueltide, Winter Secundus
(also known as the Spindlewinter, since at this time the sun rises in the direction of
spin). Then comes Secundus Spring with Summer Two on its heels, the three
quarter mark of the year being the night of Alls Fallow—the one night of the year,
according to legend, when witches and warlocks stay in bed. Then drifting leaves
and frosty nights drag on towards Backspindlewinter and a new Hogs’ Watch
Night nestling like a frozen jewel at its heart.
Since the Hub is never closely warmed by the weak sun the lands there are
locked in permafrost. The Rim, on the other hand, is a region of sunny islands and
balmy days. There are, of course, eight days in a disc week and eight colours in its
light spectrum. Eight is a number of some considerable occult significance on the
disc and must never, ever, be spoken by a wizard» [65, с. 6], тож ми можемо
бачіти, що все у Дискосвіти прив’язано до цифри вісім: вісім днів у тижні,
вісім кольорів, вісім пор року, тощо. Також можна зрозуміти, що те, що в
Дискосвіті вважається за один рік, насправді більш ніж два роки, через те, що
сам рік триває вісімсот днів.
В художній литературі та в літературі жанру фентезі,використовують
різні форми мови: авторська мова, пряма мова, невласне пряма мова та
невласне авторська мова. Найбільш поширеними формами мовлення в творах
Пратчетта, є авторьска мова, невласне пряма та невласне авторська мова.
Розглянемо приклади використання цих форм мови у творах циклу
Дискосвіт. Для прикладу візьмемо книгу «Віщі Сестри» (WyrdSisters) –це
шоста книга циклу та друга у підциклі про Ланкрських відьом. Прикладом
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авторської мови може слугувати цитата: «Through the fathomless deeps of
space swims the star turtle Great A’Tuin, bearing on its back the four giant
elephants who carry on their shoulders the mass of the Discworld» [73, с. 3].
Таким чином, автор описує світобудову Дискосвіту та дає читачеві зрозуміти
наскільки Дискосвіт відрізняється від звичного для нас світу. Або,
наприклад: «Magic glues the Discworld together—magic generated by the turning
of the world itself, magic wound like silk out of the underlying structure of
existence to suture the wounds of reality» [73, с. 3]. Так ми можемо зрозуміти,
що основою Дискосвіту є не фізика, а магія, що і робить його таким
дивовижним. Прикладом невласне прямої та невласне авторської мови
можуть бути цитати: «Thethirdwitchpattedherhandinakindlyfashion.
«You said it quite well,” she said. “Just a bit more work on the screeching.
Ain’t that right, Nanny Ogg?”»[73, с. 4] та «“I’m babysitting on Tuesday,” said
the one with no hat but a thatch of white curls so thick she might have been
wearing a helmet» [73, с. 4]. Ми можемо бачіти пряму мову персонажів, а саме
Нянечки Ягг та Матінки Ветровоск, а також коментарі автора до їх мови, які
описують настрій відьом та їх зовнішність.
Чисто пряма мова в даних творах відсутня, жодна книга із серії
Дискосвіт не написана від першої особи.
Книги різних жанрів використовують різні стилі мови для створення
засобів виразності тексту. Фентезі-твори найчастіше

використовують

розмовний стиль тексту. Те ж саме стосується і книг Террі Пратчетта: вони,
здебільшого, використовуть простий розмовний стиль. Але, звісно, бувають і
виключення. Наприклад, комондор Ваймс, голова Міської Варти міста Анк
Морпорк, часто у розмовах з підлеглими, використовує офіційний, дещо
мілітарізований

стиль.

Або,

наприклад,

чарівники,

яких

вважають

освідченими людьми, можуть використовувати такий собі розмовнонауковий стиль. Офіційно, звісно, такого стилю не існує, але розмови
чарівників можна охаректеризувати саме так.
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Розглянемо інші стилістичні тропи використані у книгах серії
Дискосвіт. Стилістичними тропами, що використовуються у фентезілітературі є: метафори, гіперболи, порівняльні звороти, повтори (лексичні,
фонетичні, морфемні і так далі), діалектизми, говорящі

назви, імена та

прізвища.
Як і будь-якій художній літературі, творам Террі Пратчетта притамані
метафори – приховані порівнння, коли одні предмети набувають риси інших,
щоб підкреслити щось значуще. За приклади метафор, візьмемо речення із
книги Віщі Сестри (Wyrd Sisters): «Lightning stabbed at the earth erratically,
like an inefficient assassin.» [73, с. 3] або «The night was as black as the inside of
a cat.» [73, с. 3], або навіть «In the middle of this elemental storm a fire gleamed
among the dripping furze bushes like the madness in a weasel’s eye» [73,с. 5].
Або, наприклад метафора із книги Похмурий Жнець (Reaper Man) «Its wings
with a faint whum-whum noise, gently slicing thin rashers of interval from the
bacon of eternity» [63, с. 12]. Із ціх цитат ми можемо побачіти, як блискавку
порівнюють із найманим убивцею, темряву ночі – із нутрощами кота, а
грозову зірницю – із іскрою в оці скаженого тхора. Вочевидь, Террі Пратчетт
був майстром дивних метафор і порівнянь.
Щодо такого різновида метафори як персоніфікація то вона теж
присутня у творах із серії Дискосвіт. Прикладами персоніфікації можуть бути
Скриня, кіт Грібо та пес Гаспод. Велика Скриня виготовлена із груші
розумної може прямувати за своїм власником і, навіть, захищати його. Ось як
описуються деякі звички Скрині: «hobbled confidently», «The chest slammed
the lid, rose to its feet and, reaching out, set off to catch up with the owner…» усім
зрозуміло, що звичайні скрині не можуть впевнено ходити та потягуватись,
але Скриня, це зовсім інше, тому ми і можемо спостерігати персоніфікацію.
Іншим проявом персоніфікації можна назвати кота Грібо, цей кіт
належав одній із Ланкрських відьом, а саме нянечці Ягг. Вперше, він
з’являється у книзі «Відьми за кордоном» (WitchesAbroad), це дванадцята
книга із серії Дискосвіт та третя книга із підциклу про Ланкрських відьом.
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Він описується як:«To the rest of the world he was an enormous tomcat, a parcel
of incredibly indestructible life forces in a skin that looked less like a fur than a
piece of bread that had been left in a damp place for a fortnight. Strangers often
took pity on him because his ears were non-existent and his face looked as though
a bear had camped on it. They could not know that this was because Greebo, as a
matter of feline pride, would attempt to fight or rape absolutely anything, up to and
including a four-horse logging wagon. Ferocious dogs would whine and hide
under the stairs when Greebo sauntered down the street. Foxes kept away from the
village. Wolves made a detour» [72, с. 36]. Як можна побачіти, не варто було
очікувати від Грібо того, що він буде поводитись як милий домашній
улюбленець. Саме тому йому приписують, наприклад: «a yellow-eyed stare of
self-satisfied malevolence».
Ще одним прикладом персоніфікації можна вважати собаку Гаспода
(Gaspode). Цей маленький песик

живе у місті Анк Морпорк, він вміє

говорити, і найчастіше видає свое бурмотіння за думки людей випрошуючи
їжу. Він є персонажем декількох книг про Дискосвіт, зокрема «До зброї! До
зброї!» (Men at Arms), ось як він робить цей трюк: «Any chance of a bone? No,
no, sorry, bad taste there, forget I mentioned it. You've got beef sandwiches in your
wossname, lunchbox thingy, though. Why not give one to the nice little doggy over
there?
The man leaned on his shovel and looked around.
The grey mongrel was watching him intently.
It said, “Woof?”» [59, с. 5]. Також Гаспод – це нічий собака, він не хоче
мати власного хазяїна, тому що цінує свою свободу. Він є персоніфікацією,
тому що вміє розмовляти та обмірковувати власне життя.
Загалом, в книгах можна знайти велику кількість персоніфікацій, таких,
як наприклад: «The books rustled indignantly», «He ran his hand slovingly along
the staff, which gave off a fainttone» [64, с. 5].
Що стосується іншого різновида метафори – метонімії, то в творах
Террі Пратчетта вона зустрічається вкрай рідко та її присутність незначна.
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Інші тропи гіпербола, або перебільшення та літота, так звана зворотня
гіпербола також притаманні серії Дискосвіт. До гіпербол можна віднести
таки вірази, як: «incredibly yellow teeth», «Endless days», «the dreadful recesses
of his wheelchair», усі ці словосполучення слугують прикладом гіпербол,
тому що зуби просто не можуть бути неперевершено жовтими, дні - дійсно
нескінченними, а інвалідне крісло– не може мати жахливих куточків, але усе
це разом, додає образам виразності та створює в читача уявлення про
персонажів та атмосферу оповідання.
Інший стилістичний троп – літота, чи обернена гіпербола зустрічається
в творах серії Дискосвіт досить рідко, але ми можемо нарахувати деяку
кількість цих тропів. Наприклад: «There was barely room for the half dozen or
so people who sat at the huge table.» [54, с. 10], «No-one else was about two
metres tall with flame-red hair.» [54, с. 20] або «He used to be a bit of a criminal,
but now». Все це явні літературні переменшення, тому що в кімнаті з
величезним столом не може бути тісно дюжині людей, а троль Детріт, якого
взяли на роботу до Міської Варти, не був «зовсім трохи злочинцем», просто
інші полісмени боялися мати з ним справу, і коли його змусили працювати у
Варті – мало не все місто зітхнуло із полегшенням.
Але потрібно зазначити, що в творчості Террі Пратчетта набагато
більше гіпербол, ніж літот. Літота, як і метонімія та синекдоха не є
поширеними стилістичними тропами у творчості даного автора.
Такий стилістичний троп як порівняння, зустрічається у книгах серії
Дискосвіт досить часто. Як відомо такі речення мають у своєму складі два і
більше порівнюваних об’єкти. Наприклад: «There was a roil of black cloud out
there, heading inland, and the light it pushed before it had that deep syrup quality
it gets before a really serious thunderstorm.» [64, с. 4], або «IPSLORE THE
RED? it said. The voice was as hollow as a cave, as dense as a neutron star.»
[64,4], або «It was the kind of night, you could believe, on which gods moved men
as though they were pawns on the chessboard of fate.» [73, с. 4]. Світло автор
порівнює із сиропом; тембр голосу із печерним гучним ехом, а насиченість
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звуку із нейтронною зіркою; так само як і людей автор порівнює із шаховими
фігурами на дошці богів. Зазвичай, автор використовує два об’єкта
порівняння за образом схожості, але у випадку з описом голосу Смерті він
використовує цілих три об’єкти, порівнюючи звучання голоса із ехом та силу
голоса із зіркою, що дозволяє більш чітко та детально уявити образ одного із
найпопулярніших персонажів Террі Пратчетта – Смерті.
Майже усі порівняння автора, є власно авторськими, він вигадував їх
сам, а не користувався поширеними порівняннями, що вже існують.
Ще один досить поширений стилістичний троп, що використовується в
художній літературі, а також в літературі жанру фентезі – це повтори. Ці
тропи також використовуються і в творах Террі Пратчетта. Розглянемо
невеличкий уривок із оповідання «До зброї! До зброї!» (MenatArms), це
п’ятнадцята книга в серії Дискосвіт та друга книга у підциклі Міська Варта.
«He'd learned something new: the very very rich could afford to be poor. Sybil
Ramkin lived in the kind of poverty that was only available to the very rich, a
poverty approached from the other side. Women who were merely well-off saved
up and bought dresses made of silk edged with lace and pearls, but Lady Ramkin
was so rich she could afford to stomp around the place in rubber boots and a
tweed skirt that had belonged to her mother. She was so rich she could afford to
live on biscuits and cheese sandwiches. She was so rich she lived in three rooms in
a thirty-four-roomed mansion; the rest of them were full of very expensive and very
old furniture, covered in dust sheets.» [59, с. 28]. Шляхом повторення слова
«багатий» змальовується образ персонажу, та її ставлення до життя. Або, для
опису

іншого

персонажу,

є

можливість

обрати

іншу

цитату:

«ColonthoughtCarrotwassimple. Carrot often struck people as simple. And he
was.Where people went wrong was thinking that simple meant the same thing as
stupid.» [59, с. 39], це повторення слова «простий» допомагає зобразити
такого персонажа як Моркоу Залізобетонссон (CarrotIronfoundersson), він
дійсно може здаватися дещо простуватим, але він дуже добрий та щірий, так
само як і його простота не означає, що він дурний. За сюжетом він не раз
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демонстрував гострий розум і винахідливість. Звернемось до ще одного
прикладу

повтору

із

книги

«Пані

та

Панове»

(LordsandLadies):

«Hervoicewasn'tfaint. She wasn't swaying. But her voice wasn't faint and she
wasn't swaying. Nanny Ogg could see, because Granny Weatherwax's body was in
the grip of Granny Weatherwax's mind.» [58, с. 74], для повтору об’єднуються
два простих речення, що дозволяє посилити експресію момента та ситуації.
Так само, можна зазначити, що при перекладі назв книг, а саме
підциклу Міська Варта, перекладач використовував повтори, щоб посилити
враження читача від назви. Наприклад, назва книги «Guards! Guards!» так і
може перекладатися, як «Варта! Варта!», але назва іншої книги серії, такої як
«MenatArms», має переклад «До зброї! До зброї!», цей переклад відповідає
вмісту книги, але не є буквальним та дослівним перекладом английського
варіанту назви. Загалом Террі Пратчетт вживав у своїй творчості звичайні
повтори, а не різноманітни різновиди цього стилістичного тропу.
Що стосується діалектизмів, то вони поширені у творах серії Дискосвіт
у досить цікавий спосіб. По-перше – це навмисні помилки у розмовній мові,
такі як, наприклад «krisma» замість «charisma», «sweetie» замість «a sweet»,
та інші.
Також, до діалектичних особливостей, можна віднести писемну мову
Дискосвіту. Деякі автори вигадують власні слова, або навіть мови, але Террі
Пратчетт, просто змінив звичну мову, додавши до неї безліч граматичних
помилок, щоб додати їй оригінальності та придати вигляд власної мови
Дискосвіту. За приклад можна взяти декілька листів, що пишуть персонажі:
«. . . and to my friend Gytha Ogg I leave my bedde and the rag rugge the smith in
Bad Ass made for me, and the matchin jug and basin and wosiname sett she always
had her eye on, and my broomstick what will be Right as Rain with a bit of work.
To Magrat Garlick I leave the Contentes elsewhere in this box, my silver tea
service with the milk jug in the shape of a humorous cow what is an Heir Loom,
also the Clocke what belonged to my mother, but I charge her alwayes to keep it
wound, for when the clocke stops.»[58, с. 72] та «Dearest Mume and Dad,Well
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here is another fine Turnup for the Books, for I have been made Corporal!! It
means another Five Dollars a month plus also I have a new jerkin with, two stripes
upon it as well. And a new copper badge! It is a Great responsibility!! This is all
because we have got new recruits because the Patrician who, as I have formerly
vouchsafed is the ruler of the city, has agreed the Watch must reflect the ethnic
makeup of the City–» [59, с. 3]. Ще одним прикладом дивної писемної мови
Дискосвіту можна вважати відривок літопису, що наводиться в книзі«Пані та
Панове» (LordsandLadies): «The duel beinge ninety minutes advanced, a small
boy child upon a sudden ran across the square and stept within the magic circle,
whereup he fell down with a terrible scream also a flash. The olde witche looked
around, got out of her chair, picked him up, and carried him to his grandmother,
then went back to her seat, whilom the young witch never averted her eyes from the
Sunne. But the other young witches stopped the duel averring, Look, Diamanda
has wonne, the reason being, Weatherwax looked away. Whereupon the child's
grandmother said in a loude voice, Oh yes? Pulle the other onne, it have got bells
on. This is not a contest about power, you stupid girls, it is a contest about
witchcraft, do you not even begin to know what being a witch IS?
"Is a witch someone who would look round when she heard a child scream?
"And the townspeople said, Yess!"» [58, с. 82]. Як можна побачіти із
наведених прикладів, всі слова лишаються добре впізнаваними, але є
спеціально зроблені помилки у граматиці, використанні прийменників та
побудові речень. Усе це, може не зовсім підходить під опис діалектизму, але
є особливістю писемної мови у серії книг Дискосвіт.
Ще однією особливістю творів Террі Пратчетта є говорящі або значущі
імена.Подібних імен дуже багато у його творах, і їх переклад може стати
справжньою проблемою для перекладача. Досить багато персонажів
Дискосвіту мають саме говорящі імена, також подібні імена притаманні і
географічним назвам. Проблему перекладу імен Матінки Ветровоск та
Нянечки Ягг вже було розглянуто у першій частині цієї роботи, тому зараз
будуть розглядатися інші імена та назви.
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Щодо географічних назв Дискосвіту, то до них можна віднести Ramtop
Mountains, цю назву перекладають, як Овцепікські Гори, розділяючі
англійську назву на складові, такі як: ram – баран і top – верхівка, оскільки і
вівця і баран належать до одного виду тварин, тому і назву перекладають так,
бо Бараньоверхі Гори, звучать гірше. Іншими прикладами значущих
географічних назв можна назвати Beyonk, який перекладають як Висілки, тим
самим визначаючи віддаленість цього місця від центральної частини країни;
AgateanEmpire – Агатова Імперія, явна відсилка до Китаю, який називали
Нефритовою Імперією. Також можна назвати Chalk – Крейда, містечко
назване так через залежі крейди у грунті, Circle Sea – Кругле Море, Hub –
Пуп, ця назва виходить із того, що саме тут сконцентрована вся магія, що
живить Дискосвіт, відсилка до фразеологізму «пуп землі», як дещо дуже
важливе. Деякі географічні назви не були перекладені буквально, через те,
що оригінал не відображає сприйняття назви читачами. Наприклад,Genua та
Quirm, перша назва перекладається як Орлея, маючи сюжетну відсилку до
Нового Орлеану, із його святами, фестивалями, специфічною кухнею та
релігією вуду; друга назва у перекладі значиться як Щеботан, який є рідним
містом

Леонарда

Щеботанського,

відомого

у

Дискосвіті

митця

та

винахідника. Це є відсилкою до Леонардо да Вінчі, який був італійцем,
швидше

за

все,

назвою

Щеботан

перекладач

намагався

передати

милозвучність італійської мови, порівнюючи її із щебетом пташки. І, хоча
слово «quirm»і може перекладатися як «дрижати», цей переклад не був би
доцільним та не передавав би змістовний відтінок слова.
В тексті зустрічаються також і географічні назви, які просто
транскирибуються, без перекладу, або іх переклад не є доцільним. До таких
назв можна віднести: Borogravia – Борогравія, Bes Pelargic – Бес Пеларгік,
Sto Lat – Сто Лат, Кlatch – Клатч і, звісно, Ankh-Morpork – Анк-Морпорк.
Спеціально не перекладається назва «Ubervald», вона і так є перекладом на
німецьку мову назви Трансільванія, що є уособленням помешкання вампірів
та перевертнів, іншими словами – нечистої сили. Вочевидь перекладачі

49

вирішили, що назва Убервальд і без відсилки на Трансільванію звучить
досить зловісно.
Що стосується імен персонажів, то більшість із них є саме говорящою,
наприклад: Carrot Ironfoundersson – Моркоу Залізобетонсон (співробітник
Варти), Chert – Сланець (троль), Don't Know Jack – Незнайко Джек (злодій),
Littlebottom Cheery – Веселинка Малопопка або, в залежності від перекладу, –
Шеллі Задранець (жінка – гном, співробітник Варти), Nobbs Nobby – Шнобі
Шнобс (співробітник Варти), Reg Shoe – Редж Чобіт (зомбі, співробітник
Варти), Rust – Ржав (лорд-зрадник), Stronginthearm – Рукисила (гном,
співробітник Варти), Sybil Ramkin – Сибіла Овнець (заможна жінка), Tiffani
Aching

–

Тіффані

Болить

(маленька

відьма),

Visit-The-Infidel-With-

Explanatory-Pamphlets or Visit – Навідай-Невіруючого-Із-ПояснювальноюБрошурою чи Навідай (співробітник Варти), тощо. Як можна побачіти, ці
імена є частково говорящими, та повністю говорящими. Інколи говорящою є
прізвище, інколи ім’я, а інколи і ім’я, і прізвище. Проте, окрім говорящих
імен у книгах серії Дискосвіт вистачає і самихзвичайних імен, таких як:
Colon Fred – Фред Колон, Angua Delphine von Ubervald – Ангва Дельфіна фон
Убервальд, Vetinari – Ветинарі та Vimes Sam – Сем Ваймс. Говорящі імена
мають перекладатися, як це було зроблено у книгах, а не просто
транскрибуватися, тому що переклад відображає сутність персонажу та
допомагає читачу краще зрозуміти історію в цілому та персонажів зокрема.
Ще однією особливістю творчості Террі Пратчетта - є обговорення
різноманітних соціальних проблем. Найбільше, подібна риса притаманна
підциклу Варта із серії Дискосвіт. До цього підциклу входять вісім книг, такі
як:«Варта! Варта!» (Guards! Guards!), «До зброї! До зброї!» (MenatArms),
«Ноги

з

глини»

(FeetofClay),

«Патріот»

(Jingo),

«П’ятий

елефант»

(TheFifthElephant), «Нічна Варта» (NightWatch), «Шмяк!» (Thud!) і «Справа
тютюн» (Snuff). Кожна з них має в своїй основі якусь соціальну проблему.
Наприклад, у книзі «Варта! Варта!» (Guards! Guards!) зображується проблема
алкоголізму і корупції в Нічній Варті, яка є не чим іншим, як поліцією.
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Головний герой Семюел Ваймс страждає від надмірного пияцтва, але
призначення його головою Варти та його старання налагодити роботу цієї
служби, змінюють його на краще. Він кидає пити та налагоджує, наскільки
може, роботу, це означає, що відчувши власну значущість, будь-яка людина
може змінитися на краще, і що інколи навіть однієї людини достатньо, щоб
змінити на краще світ. Проблема корупції у владі та правоохоронних органах
розглядається також і в книзі «Нічна Варта» (NightWatch). Також, вцій книзі
розглядається проблема революцій, проблема виконання боргу та проблема
сприйняття ситуації. Корупція та вседозвілля влади викликає народні
заворушення, Нічна Варта повинна встати на бік влади, але у всіх вартових є
сім’ї, рідні, друзі та знайомі серед жителів міста.Попри свої обов’язки,
вартові хочуть лише допомогти тим, кого люблять, не дати їх скривдити.
Тому Варта виступає на боці простих людей, на боці народу. Вони не хочуть
революції, вони лише хочуть, щоб не було жертв цієї безглуздої бійні. І
знову, за законами жанру фентезі, навіть декілька людей можуть змінити світ
на краще.
У наступній книзі підциклу «До зброї! До зброї!» (MenatArms),
зображується

проблема

толерантності

і

фемінізму.

Новим

законом

передбачається, що у Варті повинні працювати представники всіх рас
Дискосвіту, і це стає проблемою, бо деякі з них одне одного дуже не
люблять. Але голова Нічної Варти Семюел Ваймс може впоратися і з цією
проблемою, бо нічого не об’єднує працівників краще, ніж спільні проблеми,
коли вони повинні працювати разом. Щодо проблеми фемінізму, то його
прикладом може бути прийом на роботу капрала Ангви фон Убервальд,
першої жінки в Варті, та ще й перевертня. Інши співробітники не відразу
змирилися з її присутністю, але згодом всі її полюбили. Також на службі у
Варти з’являється ще одна жінка: гном Шельма Задранець, спочатку, всі
вважають її чоловіком, бо гноми-жінки і гноми-чоловіки виглядають
однаково, але згодом, вони з Ангвою стають подругами і вона розкриває
свою жіночу сутність. Головною ідеєю книги є те, що забобони та расова
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непримиримість серед вартових можуть стати більшою проблемою, ніж
організована злочинність. Проблема толерантності також розглядається в
книзі«Шмяк!» (Thud!), адже тролі і гноми ніколи не любили одне одного, а
тут ще й наближається річниця Кумської Битви, тож комондор Міської Варти
Семюел Ваймс повинен помирити два одвічно ворогуючих народи. І знову
непорозуміння і забобони стають його головними ворогами, набагато
більшими ніж злочинність, але гноми і тролі, нарешті приходять до
порозуміння, після сотень, якщо не тисяч років ворожнечі.
В книгах «Ноги з глини» (FeetofClay) та«Справа тютюн» (Snuff)
розглядається проблема рабства та безправ’я. У першому випадку, мова піде
про права големів, які довгий час служили людям для виконання важкої
монотонної праці, в умовах нестерпних для людини. Ніхто і ніколи не думав
про них, як про громадян, вони не мали прав, і коли вони почали прагнути
для себе свободи волі і прав – всі дуже здивувались, бо в голема завжди має
бути хазяїн, так вони вже влаштовані. Тому големи намагалися створити
власного короля, який повів би іх до нового життя, але потерпіли невдачу, їх
творіння вийшло дуже жорстоким і агресивним, воно почало вбивати людей.
Комондор Ваймс розібрався із ситуацією, големи отримали для себе права, а
одного з них, голема на ім’я Дорфл, навіть прийняли на роботу до Міської
Варти.Големи створили власний трест для допомоги іншим големам. Щодо
другого випадку, у якому піднімається соціальна проблема рабства, то це був
випадок із гоблінами. Вони не схожі на людей, вони не красиві, люди
вважали їх дурними та не любили. Люди не розуміли особливостей культури
іншого народу, а гобліни були занадто тихими та заляканими, щоб постояти
за себе, що і призвело до того, що групу цих істот було захвачено у полон,
перетворено на рабів, та вони булизмушені працювати на плантації тютюну у
жахливих умовах. Якби

не відпустка комодора Ваймса, та зникнення, а

потім поховання жителів місцевої громади гоблінів, може і лишилося б
непоміченим, але голова Міської Варти завжди був готовий прийти на
допомогу громадянам, незважаючи на те люди вони чи ні.
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Проблема культурного непорозуміння різних народів розглядається в
книзі «П’ятий елефант» (The Fifth Elephant), в якій голову Міської Варти
Семюела Ваймса відправляють послом в державу Убервальд, яка є
батьківщиною гномів.Але, окрім гномів, що зазвичай живуть під землею, там
проживає велика кількість вампірів та перевертнів. І якщо капралперевертень Ангва фон Убервальд та капрал-вампір Саллі фон Хампедінг, які
обидві працюють на Міську Варту, дуже виховані дівчата, які мало чим
відрізняються від людей, то перевертні та вампіри, які живуть в Убервальді,
вважають людей своєю здобиччю. Але і тут комондору Ваймсу вдається
захистити своїх людей і налагодити культурні та економічні зв’язки із
представниками інших рас. Також, як проблема непорозуміння між людьми
та їх сліпа віра в правителів може довести країни до війни, розглядається в
книзі «Патріот» (Jingo). Із сюжету книги стає зрозумілим, що нашим
найгіршим ворогом є дезінформація.
Таким чином, у формі гумористичного фентезі, Террі Пратчетт
розкриває

актуальні

соціальні

проблеми

сучасного

світу.

Подібна

концентрація на соціальних проблемах притаманна також такому жанру, як
антиутопія. Але антиутопія не є різновидом жанру фентезі. Серед
різноманітних творів жанру фентезі, дуже мало авторів, які наважуються
піднімати такі соціальні проблеми, як расизм, захист прав жінок,
толерантність та її відсутність, а також культурні відмінності і, як наслідок,
непорозуміння між людьми. Тому, розгляд соціальних проблем слід вважати
однією

із

стилістичних

особливостей

притаманних

творчості

Террі

Пратчетта.
Однією із наступних стилістичних особливостей притаманних саме
Террі Пратчету – є алюзії, тобто відсилки та часткове копіювання інших
відомих творів, що є грою автора і допомагає йому пов’язати вигаданий світ
із реальним життям та додати йому глибини. Також, не слід забувати, що
книги серії Дискосвіт – є гумористичним, а точніше сказати, сатиричним
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фентезі, яке відображає реальний світ всіма доступними способами та
висміює його недоліки та пороки.
Наприклад, книга «Віщі сестри» (Wyrd Sisters), є алюзією на
Шекспірівську трагедію «Макбет». Коли зрадники вбивають короля Ланкру,
він перетворюється на привида, бо має незакінчену справу, а саме– він
прагне захистити свого маленького сина. Дитина потрапляє до трьох
Ланкрських відьом, які знаючи що це нащадок престолу на якого полюють,
віддають хлопчика подорожуючим артистам.Добрі люди радо турбуються
про малюка, а корона Ланкру чекає свого часу у скрині із реквізитом,
непомітна серед десятків бутафорських корон. Тим часом, вбивці короля весь
час здається, що на його руках кров короля, яку він ніяк не може відмити, як
би не старався. Все це– є ознакою його нечистої совісті.
У всьому цьому відстежується відсилка до трагедії «Макбет» – три
відьми, щоправда в Пратчетта вони виявилися позитивними героями, привид,
кров, яку неможливо змити.
Далі, книга «Рокова музика» є відображенням розвитку рок-н-ролу в
реальному світі. Хоча в оригіналі книга називається «Soul music», переклад
назви, як «Рокова Музика», більш доречно відображає сутність книги,
пов’язуючи її як із музикою для душі, так і з музикою стилю рок-н-рол.
Дуже яскраво відображено ставлення людей до нового жанру музики та
зміни у їх поведінці. Ця книга взагалі має багато відсилок до реальної історії
групи «Бітлз». Наприклад, як в реальності їх музика викликала справжню
істерію серед фанатів, так і Анк Морпорку чарівники починають шити собі
шкіряні мантії та поводити себе, як перезбуджені підлітки. У нового гурту
з’являється багато фанатів, на їх концерти продають квитки, ними торгують з
під поли та перекуповують їх одне в одного. За володіння якоюсь річчю
співаків, фанати влаштовують справжні бійки. Далі, спершу група виступає в
трактирі «Печера», що є явною відсилкою на Ліверпульський паб «Каверн»
(Cavern Club), де виступала група Бітлз до того, як вони стали популярними.
Також, цікавим є ім’я одного з головних героїв, якого звуть Діон Селін, він
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дуже гарно співає і це також є відсилкою на популярну співачку Селін Діон.
Все оповідання сповнене відсилок на сучасну музику двадцятого століття в
реальному світі, наприклад, згадана в тексті пісня «Драбина в небо»,є
алюзією, натяком на пісню «Сходинки в небо», реально існуючої групи Лед
Зеппелін. Таким чином, книга «Рокова музика» є відображенням реальної
історії

розвитку

сучасного

шоубізнесу.

Книга

«Рокова

музика»

є

шістнадцятою книгою циклу Дискосвіт та третьою книгою в підциклі про
Смерть та його онуку С’юзен.
Також, книга «Відьми за кордоном» (Witches Abroad) має велику
кількість відсилок на багато різноманітних казок, таких як: Попелюшка,
Чарівник країни Оз, Червона Шапочка, Принц Жабеня та багато інших.
Пратчетт намагається донести до читача ідею, що казки є основою
світобудови. Бо все починається з казок, які дорослі розповідають дітям, саме
казки вчать нас як варто поводитись у тій чи іншій ситуациї, а без казок наш
світ стане прісним та невиразним. І, це мабуть найважливіше, в казках
завжди є хороший кінець, що із дитинства вчить нас прагнути до кращого та
сподіватися на це. Також в книзі «Відьми за кордоном» використовується
образ феї-хрещеної, як доброї сили, що допомагає тим, хто цього потребує.
Ще книга має дуже цікаві відсилки на релігію вуду, та такі атрибути цієї
релігії, як ром, чорний півень, славетний Барон Самеді – Барон Субота, та
традиційній для Нового Орлеану карнавал Марді Гра та Ситий, або Жирний
Вівторок (Shrove Tuesday), це свято– аналог європейської Маслениці,
останній день перед постом. Сама відьма, колега вже відомих трьох
Ланкрських відьом, які уже згадувалися в даній роботі, носить ім’я Ерзулі
Гоголь (Erzulie Gogol), що перекликається із богинею Ерзулі, однієї з
ключових фігур релігії вуду, богині любові та краси.
Книга «Пані та панове» також багата на різноманітні алюзії та відсилки
до британської міфології та фольклору. Так само, як і в британський
міфології, від чарівних істот, що звуться фейрі, не очікується нічого доброго,
та з ними потрібно бути дуже обережними, так і ельфи Дискосвіту
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зображуються небезпечними, жорстокими та егоїстичними істотами. Вони,
так само як британські фейрі, бояться заліза, та не можуть увійти до домівки,
поки їх не запросять.
Загалом, щодо алюзій, то книги Террі Пратчетта просто переповнені
ними. Вони є скрізь у його творах. Це відбувається через те, що книги циклу
Дискосвіт, це гумористичне, а точніше сатиричне фентезі, тому відсилками
на реальний світ та деяку класичну літературу, Пратчетт підсилює експресію
своїх творів.
Процентне співвідношення різноманітних стилістичних тропів в творах серії
«Дискосвіт».

Стилістичні тропи

Метафори
Прівняння
Гіпербола
Повтори
Літоти
Персоніфікації

Всі стилістичні тропи використані в творах Террі Пратчетта є власно
авторськими.

2.2. Символізм у творах серії «Плаский світ».

Як це уже згадувалося в першій, теоретичній, частині цієї роботи,
чарівні світи створені авторами фентезі є,–в якійсь мірі, відображенням
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реального світу. Тому всі незвичайні, міфічні та вигадані істоти, а також сам
фентезі світ – є символами тих чи інших явищ та проблем реального світу.
Тож розглянемо тему символізму у творах Террі Пратчетта. В його
творах описуються такі міфічні та вигадані істоти: вампіри, перевертні,
привиди, зомбі, відьми, ельфи, гноми, тролі, Ігорі, Нак Мак Фігли, гобліни,
големи, дракони, чарівники, а також такі антропоморфні персоніфікації як
Смерть, Зубна Фея, Санта Хрякус, Час та Аудитори Реальності.
Вампіри у творах Пратчетта, зображуються класичними літературноміфічними істотами, вони повинні жити в занехаяному, старовинному замку,
спати в труні, боятися часнику, сонячного світла та священних символів. В
Дискосвіті вони живуть у місцевості званої Убервальд (BadSchuschein).
Убервальд є відсилкою на Трансільванію, де за легендами жив славетний
граф

Дракула.

Насправді,

слово

«Убервальд»

є

перекладом

слова

«Трансільванія» на німецьку мову. В Дискосвіті цю краіну населяють
перевертні і вампіри, Ігорі, божевільні науковці, гноми і тролі. Убервальд є
суцільним кліше на фільми жахів, чим висміює їх. Вампіри Дискосвіту мають
чудернацькі імена, такі як, наприклад, Лакрімоза. Вони мають здатність
літати та гіпнотизувати людей. Деякі вампіри прагнуть до модернізації та
осучаснення, прикладом цього могуть служити вампіри із книги «Carpe
Jugulum», які намагалися вести сучасний спосіб життя, не спати в труні, не
боятись світла та священих символів, але все це не спрацювало через те, що
полювати на людей вони так і не припинили. Враховуючи те, що всі твори із
серії Дискосвіт, є гумористичним або навіть сатиричним соціальним фентезі,
то такий клішований образ вампіра часто символізує паразита, який живе за
чужий рахунок, а якщо розглянути цей образ більш детально, то можна
побачіти пародію на владу, яка багато обіцяє, але мало робить, живе за
рахунок людських податків.
В серії описаний також інший різновид вімпіра – вампіри, що
відмовилися від живлення кров’ю. Ці вампіри на знак того що вони не є
небезпечними носять чорну стрічку. Вони хочуть крові та страждають через
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те, що не п’ють її. Прикладом таких вімпірів можуть бути правителька
Убервальду Леді Марголотта (LadyMargolotta) та співробітниця Міської
Варти Саллі фон Хампедінг (Sally von Hampeding).Цей образ може слугувати
символом людини, що бореться із будь-якою згубною пристрастю, такою
наприклад, як наркоманія або алкоголізм. Символ перемоги над собою.
Вампірам зазвичай служать істоти, які називаються Ігорі. І якщо образ
вампіра складається майже повністю із різноманітних кліше, то образ Ігорів
потрібно розглянути більш детально. Ігорів можна було б назвати людьми,
якби не їх хірургічні здібності. Ігор – це не тільки назва істоти, але і ім’я
будь-якого з них. Чоловіків зазвичай звуть Ігор, а жінок – Ігорина. На
перший погляд здається, що це не зовсім зручно, але Ігорі із цим би не
погодилися, вони пишаються тим, хто вони є. Вони просто одержимі ідеєю
самовдосконалення. Праобразом Ігорів, як мені здається, є образ чудовиська
Франкенштейна. Вони досить часто вдосконалюють самі себе, роблячі собі
різноманітні операції.Частини тіла вони вміють передавати у спадок. У
випадку Ігорів, фраза: «У нього батькові очі», повинна трактуватися
буквально. А крім батькових очей у звичайного Ігоря можуть бути також
дядькові руки або тітчині нирки. Окрім дивної зовнішності із великою
кількістю шрамів, вони обов’язково повинні кульгати та розмовляти із
жахливими дефектами мовлення. Також, Ігорі дуже віддані слуги і ніколи не
задають зайвих питань. Ігорі, із їх прихильністю до ними ж вигаданих
традицій, можуть бути символом консервативного суспільства. Вони
зроблять геть усе, щоб все лишалося так як було за часів їх дідів та прадідів.
Ігорі також символізують нездорову відданість і надмірний націоналізм.
Образ перевертня у творах Пратчетта, відрізняється від традиційного
літературно-казкового образу перевертня. У традиційному трактуванні, це
людина, яка у повню перетворюється на звіра, найчастіше вовка, і у цей час
не спроможна керувати своїми бажаннями. Перевертні у Пратчетта також
уміють перетворюватися на вовка, але вони не втрачають повністю людський
розум та свідомість. Наприклад, сержант Ангва, у підциклі Міська Стража,
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також перевертень, але це лише допомогає їй больш сумлінно виконувати
свою роботу. Звісно, не всі перевертні є законослухняними громадянами, але
насправді, серед казкових та міфічних істот, описаних у книгах серії
Дискосвіт, вони найближчі до людей і відрізняються від них найменше.
Також є такий чудернацький різновид перевертня, який весь час схожий на
вовка, але у повню повністю перетворюється на людину, тобто другою
подобою є не тваринна, а людська подоба. Прикладом такого перевертня є
Волкофф (Lupine) із книги «Reaper Man».Щодо символізму, то перевертні в
контексті творчості Пратчетта символізують силу та темні бажання, які
мають

бути

опановані

розумом.

Якщо

розглянути

інший

різновид

перевертня, то він є символом того, що неможна судити людину за
зовнішністю.
Образ привида в Дискосвіті, також є клішованим, бо що може бути
більш узнаваним ніж привид Опери? Так, якщо є привид, то це буде привид в
Опері або Шекспірівський привид, такий наприклад, як в творі Шекспіра –
«Макбет». Насправді образ привида не дуже поширений у творах жанру
фентезі, але Террі Пратчетт, який завжди прагнув до «хорошого фентезі»,
вирішив додати образи найвідоміших привидів до своїх творів. Привиди
згадуються у таких книгах серії як «Віщі сестри» та «Маскарад». Цікаво
відмітити, що обидві ці книги належать до підціклу про Ланкрських відьом.
Таким чином, привиди у творах Террі Пратчетта символізують, загадку,
незавершені справи, які не дають покою, прагнення до досягнення
справедливості будь-якою ціною. Наприклад, коли в Анк Морпоркській
Опері справи йдуть зовсім погано, то за допомогою особливої маски, Привид
Опери оволодіває Уолтером Плюмом – слабоумним прибиральником, бо
привиду вже несила терпіти занепад Опери, яку він любить понад усе. В
творі «Віщі сестри» привид короля Веренса, якого вбив його радник,
лишається через те, що його турбує доля його сина – викраденого немовляти.
Так реалізується прагнення привидів до встановлення справедливості, яке
вони символізують.
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Образ зомбі в творах Террі Пратчетта теж далекий від традиційного
образу зомбі, що диктується нам здебільшого кінематографом, бо саме там
він поширений найбільше. Традиційний образ зомбі – це образ живого мерця,
який прагне вбивати людей. Той кого покусає зомбі також стає зомбі. Образ
зомбі із Дискосвіта зовсім інший. Там зомбі – це просто людина, яка
померла, але через якусь помилку Смерті лишилася у цьому світі, вони
вважаються такими ж громадянами, і навіть можуть працювати у
різноманітних громадських закладах, їх також беруть на службу до поліції,
яку в Дискосвіті називають Вартою через те, що їх неможливо вбити.
Наприклад, працівникМіської Варти Редж Чобіт (RegShoe).Він зазвичай
дуже охайний та обачний. Таким чином, якщо кинематограф описує зомбі як
негативного персонажа, то в книгах Террі Пратчетта, цей персонаж
нейтральний. Він символізує людину, яка вірна своєму боргу, настільки, що
навіть Смерть не може нічого змінити. Якщо згадати реальний світ, то і у нас
існують трудоголіки, кар’єристи, які настільки люблять свою роботу, що
працюють навіть по вихідним, нехтуючи своєю родиною та звичайним
життям. Насправді, вони відрізняються від зомбі Дискосвіту тільки тим, що
вони живі. Також це символ людини, яка зупинилася на певному етапі свого
життя, символ відсутності розвитку, застою.
В Дискосвіті магія цілком реальна, тому там існують люди із
надзвичайними здібностями, які володіють магією – чарівники. Чарівником
може стати лише восьмий син восьмого сина. Також, чарівником може бути
лише чоловік. Якщо є чарівники, то є і навчальний заклад, в якому навчають
магії – Незримий або Невидимий Университет. Але, мабуть найвеселіше це
те, що чарівники, майже ніколи не використовують магію в реальному житті.
Бувають випадки, коли магія виходить з під контролю і відбувається щось
насправді магічне, але майже ніколи ця магія не походить від самих
чарівників. Чарівники люблять жити в комфорті та безпеці, багато та смачно
їсти, керує ними зазвичай арканцлер, він вважається найголовнішою
персоною в Університеті. Чарівники досить ліниві люди, вони дуже не
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люблять усіляких змін і носять традиційні мантії чарівників. Чарівники
мають зректися будь-яких стосунків із жінками, в цьому випадку вони дуже
схожі на середньовічних монахів. На різні удосконалення та оновлення
чарівники дивляться із недовірою, тим самим символізуючи консервативне
суспільство. Варто лише згадати винахід Думмінга Тупса (PonderStibbons) Гекс (Hex) – перший комп’ютер Дискосвіту, що працює за допомогою магії.
У порівнянні із нашими комп’ютерами, він дещо примітивний, тому що
складається із низки скляних трубочок, у яких бігають мурахи, його
жорсткий диск являє собою бджолиний вулик, а ще всередині Гекса живе
мишка, невідомо для чого вона потрібна, але якщо забути її погодувати, то
Гекс вимикається. Ще у Гекса є рулон паперу на якому він пише відповіді.
Від великої кількості магії Гекс здобуває власний розум, але інколи він дає
дуже дивні відповіді, як наприклад: «+++Divide By Cucumber Error. Please
Reinstall Universe And Reboot +++» [55, с. 50]. Таким чином, цей винахід
може символізувати недосконалість техніки, якої сучасною вона б не була.
Протилежністю чарівників виступають відьми. Оскільки чарівниками
можуть бути чоловіки, то жінки, що мають магічні здібності стають
відьмами. Вони є уособленням одвічної мудрості. Відьми зазвичай носять
чорне та живуть у віддаленні від людей. Люди поважають відьм, але не дуже
їх люблять. Вони звертаються до відьом лише у крайньому випадку. Що
символізує їх неосвідченність та страх перед тим, чого вони не розуміють.
Ще однією дивиною можна визнати те, що у рідних краях вони майже ніколи
ні за що не платять. Щоправда, і зайвого ніколи не беруть. Плату за свою
працю вони, зазвичай, беруть продуктами або одягом. Цитата із книги
«Відьми за кордоном» (WitchesAbroad) мітко відображуєцю концепцію: «“I
never pay for anything,” said Granny. “People never let me pay. I can’t help it if
people gives me things the whole time, can P When I walks down the street people
are always running out with cakes they’ve just baked, and fresh beer, and old
clothes that’ve hardly been worn at all. “Oh, Mistress Weatherwax, pray take this
basket of eggs", they say. People are always very kind. Treat people right an'
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they’ll treatyou right. That’s respect. Not having to pay,” she finished, sternly, “is
what bein' a witch is all about.”»[72, с. 48].
Якщо хтось неспроможний заплатити відьмі, але потребує допомоги,
то вони допоможуть просто так, безкоштовно. Відьми мають магічні
здібності, але використовують їх вкрай помірно, хоча і можуть дуже багато.
Вони вважають, що не слід звертатися до магії без крайньої потреби.
Наприклад, у книзі «Witches Abroad»: «Despite many threats, Granny
Weatherwax had never turned anyone into a frog. The way she saw it, there was a
technically less cruel but cheaper and much more satisfying thing you could do.
You could leave them human and make them think they were a frog, which also
provided much innocent entertainment for passers-by.» [72, с. 95]. Що свідчить
про те, що відьми використовують не лише магію, але й психологію, яку сама
матінка Ветровоск називає головологією. На відміну від чарівників, коли
відьми використовують магію, то це не спричиняє ніяких яскравих ефектів.
Вони завжди носять чорний одяг та відьомський капелюх, в цьому їх образ є
трохи клішованим. Однією із здібностей відьом є запозичення, коли відьма
дивиться на навколишній світ очима тварини або птаха. Цитата з книги
«Carpe Jugulum» досить точно описує відьму Дискосвіту:«You wouldn't allow
a poor old woman to fight the monsters alone, on such a rainy night, would you? Why should we feel sorry for these monsters?» [51, с. 201], бо якщо відьма
береться за справу – чудовиськам можна лише поспівчувати. Часто ефект від
їх чародійства може бути суто психологічним. Відьми є символом мудрості
та віри в себе. Бо як сказано в книзі «Equal Rites»: «It is well known that a vital
ingredient of success is not knowing that what you're attempting can't be done.»
[52, с. 156 ].
Образ ельфа у творах Террі Пратчетта має суттєві відмінності від
розповсюдженного в сучасному фентезі, Толкіновського образу ельфа,
заснованному на образі альвів із скандинавської міфології. Образ ельфів в
книгах Пратчетта більш схожий на традиційний образ ельфа із английської
міфології. Хоча, звісно, є і відмінності. Якщо міфічні ельфи жартівливі

62

істоти, то жарти ельфів Пратчетта можуть сподобатися тільки їм самим. Вони
недобрі істоти, які розважаються тим, що спершу запамороючуть людям
голови солодкими обіцянками, а потім полюють на них, як на здобич. Вони
красиві, але це теж запаморочення. Ельфи зображуються трохи нижчими за
людей та з крилами, як у бабки. Вони не живуть в реальності Дискосвіту, їх
можна лише прикликати туди. Самі ельфи не можуть перетнути межу між
світами без поклику та запрошення людини. А люди можуть забути із часом,
наскільки це підступні створіння та пам’ятати лише про їх красу. Це може
символізувати те, як змінюється людська пам’ять, та як пишеться історія, яка,
як відомо, завжди пишеться переможцями. Це символ того, у якому
зміненому та спотвореному вигляді можуть поставати перед сучасними
людьми герої та події минулого.Також ельфи бояться заліза. Тож це все
робить їх схожими на тих істот, яких у фольклорі називають фейрі, або феї. У
Пратчетта ельфи виступають в якості негативних персонажів. На відміну від
традиційного символу добра і мудрості, в книгах Пратчетта вони
символізують оману та обман, те що під красивою зовнішностю можуть
приховуватися чудовиська.
А ось образ гномів Дискосвіту більш схожий на традиційний фентезіобраз гнома: підземний житель у підземному місті, вони дуже працелюбні.
Гноми невисокі на зріст, але дуже сильні.Також гноми дуже люблять золото
та коштовності. Настільки сильно, що їх пісні складаються лише з одного
слова «золото», яке вони виспівують на різні лади. Вони дуже схильні до
збереження традиційних та національних цінностей. Гноми не мають своєї
релиігії та не вірять ні в яких богів, але приносять їм жертви, бо, як вони
кажуть, боги можуть і не знати, що гноми в них не вірять. Цією своєю рисою,
вони символізують забобонних людей у сучасному світі. Людина може не
вірити в бога, але вважати, що розсипана сіль може призвести до сварки, так і
гноми – в богів вони не вірять, але жертви все одно приносять, про всяк
випадок, так би мовити.Також можна визнати цікавим той факт, що у гномів
Пратчетта гноми-чоловіки та гноми-жінки виглядають абсолютно однаково.
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Через це, вважається, що у гномів є лише одна стать – чоловіча. Цим самим
гноми можуть символізувати рівноправ’я – рівні права та обов’язки для всіх.
Працівник Міської Варти Шеллі Задранець (Cheery Lyttlebottom), єдиний
гном, який офіційно визнає себе жінкою, чим вражає і дивує всіх інших
гномів. Шеллі символізує індивідуальність людини, яка хоче виділитися із
сірої маси та прагне до людського визнання.
Тролі Дискосвіту також відрізняються від традиційної літературної
трактовки цього образу. Якщо традиційна міфологія наділяє тролів
магічними здібностями, схильністю до людожерства, здатністю кам’яніти
при потраплянні на них сонячних променів та різноманітними розмірами та
виглядом, поділяючи їх на гірськіх та лісових тролів, то образ тролів у
творчості Террі Пратчетта інший. Його тролі – це гірські тролі, вони живуть
у горах, тіло їх складається з каменя і харчуються вони також каменем, тож
про людожерство мова навіть не йде. Інколи тролі в Дискосвіті живуть під
мостами, але це не розповсюджена практика. Тролі ростуть повільно, але
вони ростуть все своє життя, як камені, сталактити або сталагміти. Тому
молоді тролі можуть бути людського зросту, а старі – величезними, як
пагорби. Також тролі Прачтетта не бояться сонячного світла, а найбільш
сучасні навіть переїзжають жити до великих міст. Але на гарну роботу з
високою платнею вони розраховувати не можуть через свій запальний
характер, низькій інтелектуальний рівень та незнання людських законів та
звичаїв. Тролі є символом непорушності та сили, як творчої так і руйнівної,
це залежить від трактування, та повторимо той факт, що тролі не дуже
розумні. Виключенням з цього правила є троль Детріт (Detritus), який
працює у Міській Варті міста Анк-Морпорк. Його взяв на роботу голова
Міської Варти комодор Семюель Ваймс (Samuel Vimes), який виступає
символом прогресу та толерантності, тому що він зміг модернізувати Міську
Варту та надав роботу та прихисток найрізноманітнішим істотам.Семюель
Ваймс також виступає символом чесного поліцейського. Виявилося, що
троли Дискосвіту на холоді перетворюються на геніів, а при спеці – думають
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дуже повільно. Цим вони символізують здатність швидко діяти у
екстремальній ситуації.
Големи незвичайні персонажі в жанрі фентезі. Вони більш стосуються
єврейської міфології, а не фентезі-історій. Чесно кажучі, Дискосвіт – це,
мабуть, єдина серія творів в жанрі фентезі де вони зустрічаються. Големи –
великі людиноподібні істоти, грубої роботи, створені з глини. В голові
кожного голема є шматок паперу з написаним на ньому чи то закляттям, чи
то молитвою. Саме ці слова оживляють голема і підтримують в ньому
подальше життя. Големи дуже старанні та сумлінні працівники. Щоправда, за
їх працею потрібно слідкувати, бо наказ вони можуть виконувати
безперервно, наприклад, прополоти грядку довжиною в сотню миль. Цих
істот використовували для важкої та монотонної роботи, бо вони набагато
сильніші за людей, а відпочінок їм не потрібен.Їх психологія влаштована так,
що в голема обов’язково повинен бути господар. Лише голем Дорфл (Dorfl),
у книзі «Ноги з глини» (Feet of Clay) із підциклу книг «Міська Варта»,
усвідомив свою свободу і спроможність жити без господаря.Він намагався
викупити і звільнити інших големів. Потім цього голема прийняли на роботу
до Міської Варти. Големи є символом народу, що прагне до свободи. Це
підтверджують і інші книги серії, в яких сказано, що големи заснували своє
власне об’єднання під назвою «Трест Големів», яке скуповує големів і дає їм
свободу.
Гобліни у творах Террі Пратчетта, так само як і інші міфічні та вигадані
істоти, відрізняються від загально прийнятого образу. Це не маленькі
потворні жартівливі істоти із британського фольклору і не воїни загарбники
із творів Толкіна, а саме його опис гобліна як людиноподібної істоти із
зеленуватою шкірою, потворною зовнішностю та войовничім характером
став типовим для творів-фентезі. Гобліни Пратчетта інші: вони виглядають
як суміш вовка та мавпи, некрасиві, неохайні, не дуже розумні, і, разом із
цим всім, вони талановиті майстри, беззахисні та прості, добрі і скромні. В
книзі «Snuff» («Справа тютюн» або «Понюх») сказано, що гобліни
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виглядали як правопорушники, але не були ними. Насправді, вони були
просто нещасними, знедоленими істотами, до яких всі ставилися зверхньо і
підозріло. Наприклад, в цій книзі, коли Семюел Ваймс йде у відпустку, він
розслідує злочин проти гоблінів, яких вивезли у віддалене місце і фактично
перетворили на рабів, але всім було байдуже, адже це лише гобліни. Для
Пратчетта взагалі характерна манера піднімати тему соціальних проблем
саме в підциклі «Варта» із серії Дискосвіт. В даному випадку гобліни
символізують мігрантів, що їдуть до інших країн у пошуках кращої долі, але
стикаються із людською жорстокістю та байдужістю. Гобліни також
згадуються в книзі «Raising Steam», але там вони виступають в ролі
працівників залізниці та як символ новаторства і прогресу. В книзі
«UnseenAcademicals» згадується такий різновид гобліна, як орк, цей образ
вочевидь запозичений із творчості Толкіна, і розглядається як людина
перетворена на орка, з метою перетворення її на живу зброю. Подібний
експеримент провели Ігорі з Убервальду, але вони не змогли впоратися із
результатом власного експерименту. У Дискосвіті всі думали, що орки
жахливі і дуже агресивні створіння, які прагнуть вбити все живе, але
маленький орк, який вважає себе гобліном та живе у підвалі Незримого
Університету, не знає, що він страшна і войовнича істота, тому він реалізує
свої можливості через гру у футбол. Таким чином мистер Натт (Mister Nutt)
є символом того, що щоб не думали та не вважали оточуючі, лише людина
може вирішувати власну долю.
Дракони Дискосвіту відрізняються від загальноприйнятого у фентезітворах образу дракона, так само як відрізняються і інші міфічні персонажі.
Для початку слід сказати, що у Дискосвіті розрізняють чотири різновиди
драконів: шляхетні дракони (Draco nobilus) – вважаються вимерлими, вони
були надзвичайно великі, та літали за допомогою магії. Дуже любили
коштовності та золото, були агресивні та нападали на людей. Їх можна
прикликати за допомогою закляття, але зазвичай, ни до чого хорошого це не
призводить. Це образ дракона схожий на образ дракона із західної міфології,
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де дракони описувалися, як символ зла, а перемога над драконом
символізувала перемогу добра над злом. Інший різновид дракона – болотні
дракони (Draco vulgaris), невеликі створіння, до 70 сантиметрів довжиною,
можуть усе що їдять переробляти на легкозаймисту речовину, через це дуже
частими є випадки їх самозаймання. Цей різновид не агресивний до людей.
Деякі мешканці Анк Морпорку навіть тримають їх у якості домашніх
улюбленців, через це за містом навіть є драконячий розплідник. Ці дракони
можуть символізувати дорогих та вередливих домашніх улюбленців, які
постійно хворіють та потребують нашої уваги, але разом із тим є символом
високого статуса свого господаря. Наступний різновид дракона це місячний
дракон (Draco lunaris), в книгах про них говориться лише те, що вони живуть
на місяці. І останній, найнезвичніший різновид дракона. Цей вид не має
особливої назви, тому що це дракони створені уявою. На вигляд вони схожі
на шляхетних драконів, але мають інші звички та характер, вони прагнуть
служити людині, яка їх створила. Ці дракони напівпрозорі и летять лише
поки людина в них вірить. Такі дракони були описані в книзі «Колір магіі»
(TheColourofMagic). Вони є символом того, що людська віра здатна творити
дива. Що людина, яка вірить у свій успіх, неначе має крила за плечима. Тому
що віра– це майже основна складова успіху будь-якої дії.
Нак Мак Фігли (Nac Mac Feegles) з’являються в книгах

«Carpe

Jugulum», «The Wee Free Men», «A Hat Full of Sky», «Wintersmith», «I Shall
Wear Midnight», «Snuff» та «The Shepherd's Crown». Вони описуються як
маленькі створіння близько шести дюймів на зріст, що дорівнює приблизно
п’ятнадцяти сантиметрам. Ще їх інколи називають піксі, і за зростом вони
мають схожі риси із феями, але на зрості схожість закінчується. Нак Мак
Фігли здаються синьошкірими тому що вкриті татуюваннями з ніг до голови,
вони завжди мають руде волосся та носять кілти. Ще вони мають схильність
до пияцтва. В якомусь сенсі Нак Мак Фігли– це жартівлива пародія на
войовничі шотландські клани, бо в них навіть є волинки із мишачої шкіри на
яких грає їх бард, або воїн-поет (gonnagle), його життєве призначення писати
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жахливі вірші, які деморалізують супротивника. В способі свого життя Нак
Мак Фігли більш схожі на соціальних комах, таких як бджоли або мурахи. В
них є королева, яка зветься кельда (Kelda). Таким чином, клан Фіглів
складається із однієї королеви-матері та десятків чи не сотень воїнів-братів.
Нак Мак Фігли не дуже розумні, вони воїни, мисливці, розвідники та
фуражирі, як мурахи. Всі важливі питання вирішує кельда. Дуже рідко в
кельди народжується донька, яка стає наступною кельдою по аналогії із
маткою у бджолинному вулику. Коли вона стає дорослою, то вона бере із
собою декількох братів, щоб вони її захищали та вирушає на пошуки
вільного клану, який з якоїсь причини не має своєї кельди. Потрібно додати,
що без кельди клан може загинути, бо нікому буде їх направляти. Кельди у
кланах Фіглів виконують функцію законодавства, правосуддя, вищої
світської та релігійної влади. Коли молода кельда іде із свого клану, то вона
обов’язково бере із собою трохи води із котла своєї матері, яку та отримала
від своєї матері, а та від своєї і так до безкінечності. Кельди трохи чарівниці,
вони можуть бачити віщі сни, а якщо вони вип’ють води із свого котла, то
вони зможуть поспілкуватися із духами усіх поколінь кельд із минулого та
майбутнього, саме так вони приймають життєво важливі для клану рішення.
Самі Фігли дуже сильні, ім нічого не варто вкрасти чужу худобу, таку як
вівця або корова для свого харчування. Щоб вкрасти корову потрібно усього
чотири Фігла – по одному на кожну ратицю. Тож, якщо ви раптом побачите
корову, яка швидко несеться задом наперед, не рухаючи ногами, то будьте
певні – це робота Нак Мак Фіглів. Ще вони вважають, що світ Дискосвіту, в
якому вони живуть – це потойбічний світ, до якого вони потрапили
загинувши в бою. А якщо цей світ вже потойбічний, то що із ними може
статися! Щодо символізму, то вони символізують незламний бойовий дух да
оптимізм у будь-якій ситуації.
Також слід відмітити такі антропоморфні надприродні персонажі, як
Смерть, Зубна Фея, Санта Хрякус та Час. Потрібно зазначити, що Смерть
Дискосвіту чоловічого роду, Час та Зубна фея – жіночого, Санта Хрякус,
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аналог нашого Санта Клауса або Діда Мороза,– чоловічого роду, а ось
Аудитори Реальності статі не мають. Смерть має вигляд величезного
двометрового кістяка, у якого в зіницях черепу палають блакитні вогні. Він
вдягнений у чорний балахон, має косу та шаблю і їздить на величезному
білому коні на ім’я Бінкі. Через, мабуть, помилку перекладачів, кінь Бінкі,
який є жеребцем і в оригіналі має займенники «he, his, him», у перекладі
перетворився на кобилу, про яку кажуть «вона, її». Смерть живе у чорному
домі, на полі із чорною травою та чорним садом навколо дому. У Смерті є
слуга Альберт, чарівник, який уклав угоду зі Смертю, є названа дочка
Ізабель, а згодом з’являється і онука C’юзен. Онука Смерті набагато більше
схожа на свого дідуся, ніж його названа донька, яку він урятував із жалості.
Таким чином, ми можемо бачіти, що Смерть у Дискосвіті не є
безпристрасною особою, він рятує дівчіну, любить і жаліє котів, навіть
тримає їх у своєму помешканні, спілкується із своєю онукою та підтримує її,
ставиться до людей трохи зверхньо, але симпатизує їм. При всьому цьому ми
можемо бачіти, що він не просто любить котів, а має до них зовсім особливе
ставлення: «'I meant,' said Ipslore, bitterly, 'what is there in this world that makes
living worth while?'
Death thought about it.
CATS, he said eventually, CATS ARE NICE» [64, с. 6].
Тому їз погляду символізму, Смерть символізує не кінець, а новий
початок, якісь життєві зміни. І, як це не дивно, – милосердя.
Тепер розглянемо іншого антропоморфного персонажа, а саме Санта
Хрякуса (Hogfather). Цей персонаж має багато спільного із Санта Клаусом, а
якщо розлянути більш детально, то подібний образ є у багатьох культурах:
Дід Мороз в Росії, святий Миколай на Україні, Зюзя в Белорусії або Пер
Ноель у Франції. Цей список можна продовжувати майже до безкінечності.
Але як би ми не назвали цього персонажа, всі ці брази мають багато
спільного, а саме – приходити у дома та дарувати подарунки дітям, що добре
себе поводили протягом року. Дещо спільною є і зовнішність цих
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персонажів: це літні сиві чоловіки, часто із довгою білою бородою, вдягнені
у теплий зимній одяг. Також, зазвичай, у таких персонажів є помічники, як
то ельфи у Санта Клауса, або онучка Снігуронька у Діда Мороза. Санчата
Санта Клауса запряжені оленями, Діда Мороза возять велики коні ваговози, а
санчата Санта Хрякуса возять величезні кабани. Дід Мороз, у слов’янській
міфології був уособленням зими, символом закінчення старого року та
початком нового. Але у стародавній слов’янській міфології Дід Мороз не був
добрим дідусем, що приносить дітям подарунки. Він був духом-уособленням
зими і йому приносили в жертву дівчат, для того щоб зима відступила і рік
здобув новий початок, а сонце зійшло знову. Лише через деякий час ці
зловісні традиції забулись і образ Діда Мороза набув нового значення. На
відміну від Діда Мороза, Санта Хрякус сам символізує жертву, що
приноситься заради нового початку, нового дня, сходу сонця. Також
розглядається сонце, не просто як засіб освітлення світу, а як символ
життєдайного тепла, нового початку. Такий приклад часто можна зустріти у
міфологіях, наприклад у скандинавській міфології жертва-велетень Імір, із
тіла якого і було створено весь світ. А завершимо опис образу Санта Хрякуса
цитатою із книги «Hogfather»:
«WHAT WOULD HAVE HAPPENED IF YOU HADN’T SAVED HIM?
“Yes! The sun would have risen just the same, yes?”
NO.
“Oh, come on. You can’t expect me to believe that. It’s an astronomical fact.”
THE SUN WOULD NOT HAVE RISEN.
She turned on him.
“It’s been a long night, Grandfather! I’m tired and I need a bath! I don’t need
silliness!”
THE SUN WOULD NOT HAVE RISEN.
“Really? Then what would have happened, pray?”
A MERE BALL OF FLAMING GAS WOULD HAVE ILLUMINATED THE
WORLD.» [55, с. 289].
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Образ Зубної Феї також існує і в звичайній людській міфології, але в
Дискосвіті це реальна робота, яка складається з того щоб забирати в дітей
зуби, які випали та лишати для них невеличку суму грошей. Зубною Феєю
може стати лише дівчіна з хорошими зубами. Щодо символізму, то Зубна
Фея символізує віру в чудеса для дітей.
Час у Дискосвіті має жіночу антропоморфну персоніфікацію. Це,
мабуть,

найтаємничіший та найзагадковіший персонаж з усіх існуючих,

незважаючи на те, що час постійний і невпинний, майже ніхто не бачить
часу. Антропоморфний образ Часу має вигляд вродливої молодої жінки із
довгим темним волоссям. Час має сина у двох версіях, такий феномен може
статися тільки із такою матір’ю. Одна версія її сина стала геніальним
годинникарем, а інша геніальним злодієм, але зустрівшись, вони об’єднались
в одну людину. Пізніше Час передала свої повноваження сину. Все це є
символом вічності часу, його плинності та спадкоємності поколінь.
Останні міфологічні істоти, що будуть описані в даній роботі– це
Аудитори Реальності. Вони схожі на порожні сірі плащі. Аудитори не мають
власної особистості і завжди говорять про себе «ми». Вони не люблять життя
через те що не розуміють його, люди із їх мріями, бажаннями та фантазіями
їм також не подобаються. Все це через те, що будь-які прояви життя вони
сприймають як хаос, а Аудиторам до вподоби порядок, коли все йде так як їм
хочеться, стерильний порядок як в операційній. Через це вони весь час
намагаються зробити світ таким як вони хочуть – ідеальний, неживий
порядок без несподіванок. Таким чином, вони є чи не єдиними негативними
персонажами книг циклу Дискосвіт. Аудитори Реальності є символом
чистого порядку, що заперечує навіть прояви життя, вважаючи їх проявами
хаосу.
Цей розділ можна закінчити тим, що основним символом самого Плаского
Світу є – віра. Віра в магію та чудеса, віра у світ, який не підкоряється
законам фізики, віра, що змушує реальність існувати. Як в казці про Пітера
Пена – феї існують, поки діти в них вірять, так і Террі Пратчетт намагається
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сказати, що коли люди вірять у щось, то воно стає реальним. І якщо вірити в
себе, то навіть однієї людини достатньо щоб змінити світ, як це зробили
Альберт Ейнштейн, Александр Флемінг, Борис Патон чи навіть і сам Террі
Пратчетт.

Висновок до Розділу 2
У Розділі 2 ми дослідили, що в творах Террі Пратчетта зустрічається
досить багато різноманітних стилістичніх тропів, серед яких є: метафори,
персоніфікації,

гіперболи,

літоти,

порівняння

та

повтори.

Найбільш

поширеними тропами є метафори, гіперболи та порівняння. Метафори та
порівняння в книгах є власно авторськими. Що стосується таких тропів як
персоніфікації, літоти та повтори, то вони не розповсюджені в творах даного
автора. Такий різновид метафори як метонімія не використовується взагалі,
або використовується вкрай рідко. Також однією із змістовних та
стилістичних особливостей творчості Террі Пратчетта, є освітлення
різноманітних соціальних проблем, описуючи їх в фентезі та висміюючі
людські пороки в книгах, Пратчетт таким чином допомагає привернути увагу
до подібних проблем в реальному світі. Також було встановлено, що книги
Террі Пратчетта сповнені алюзій, тобто натяків і відсилок на разноманітні
твори інших авторів, історичні події, події в сучасному світі, різні винаходи,
витвори мистецва та відомих людей.
У параграфі 2.2 ми встановили, що Террі Пратчетт використовував у
своїй творчості таких фантастичних та міфічних створінь як вампіри,
перевертні, привиди, зомбі, відьми, ельфи, гноми, тролі, Ігорі, Нак Мак
Фігли, гобліни, големи, дракони, чарівники та Смерть, Час, Зубна Фея, Санта
Хрякус та Аудитори Реальності. У автора є своє бачення цих міфічних
персонажів,

тому

загальноприйнятими.

їх

образ

та

символічність

не

співпадають

із
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У творчості Террі Пратчетта вампіри окрім загальноприйнятого
символа паразита, що живе за рахунок інших, може також символізувати
залежність в людини. Образ перевертня у його творчості також співпадає із
загальним лише частково, для Пратчетта перевертень, це символ темних
бажань, тваринної природи людини, що може бути опанована розумом.
Образ привида, що використовується в книгах циклу Дискосвіт символізує
тамницю, та незавершені справи, які не дають спокою; минуле, яке впливає
на теперішнє. Образ відьми, це образ мудрої жінки, яка живе за принципом:
«Хто як не я?» і допомагає людям у скрутному становищі. Символізує
мудрість, самовідданість та помірність. Образ зомбі в творчості Пратчетта
також дуже відрізняється від загальноприйнятого. В його творах вони є
символом людини, яка застрягла у певному моменті свого життя, символ
застою. Також ельфи в книгах Пратчетта символізують оману та
підступність, в цьому плані вони більш схожі на фейрі із британського
фольклору, а не на традиційно прийнятий образ ельфа. Образ гнома
зображений в книжках майже не відрізняється від загальноприйнятого образу
і символізує майстерність та прихильність до традицій. Образ тролів також у
багатьох рисах співпадає із традиційним і символізує силу, як в позитивному
так і в негативному значенні, а також непорушність. Образ та символічність
гоблінів також мають своє значення у творах Террі Пратчетта. Тут вони
виступають символом приниженої расової меньшини, яка прагне до рівних
прав з усіма іншими та потребує захисту. Як і в багатьох книгах жанру
фентезі в книгах серії Дискосвіт є дракони, тут вони також виступають
образом руйнування. Досить рідко зустрічаються в книгах жанру фентезі такі
істоти як големи, але в книгах Пратчетта вони є персонажами книг підциклу
Міська Варта, і символізують прагнення народу до свободи і самостійності.
Щодо власних авторських міфічних персонажів, то до них можна віднести
Ігорів та Нак Мак Фіглів. Ігорі символізують відданість та консерватизм, а
Нак Мак Фігли – незламний бойовий дух. Якщо розглядати антропоморфних
персонажів, то Смерть слід вважати символом нового початку.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В ході виконання магістерської роботи було проведено дослідницьку
роботу над визначенням стилістичних та символічних особливостей творів
жанру фентезі на прикладі серії творів Террі Пратчетта «Плаский Світ». В
роботі подано сто тринадцять прикладів та цитат.
Нами було встановлено, що жанр фентезі, як різновид художньої
літератури, має свої різновиди на межі з іншими жанрами, які впливають на
сюжет фентезі-твору. Книги жанру фентезі мають такі різновиди: епічне
фентезі, гумористичне фентезі, романтичне фентезі, міське фентези та
детективне фентезі, темне фентезі, героїчне фентезі, ігрове фентезі та
технофентезі. Твори Террі Пратчетта, які розглядаються в даній роботі,
належать до гумористичного фентезі, з елементами епічного, міського та
соціального фентезі.
У книгах жанру фентезі зустрічаються різноманітні міфічні та вигадані
істоти. Існують загальноприйняті символічні значення образу цих істот та
символізм, що квладає автор в свої твори. У своїй роботі я розглянула
схожості та відмінності між загальноприйнятими символічними значеннями
та власне авторськими значеннями образу міфічних та вигаданих істот.
Таким чином, ось що виявилось в процесі дослідження.
Загальноприйнятий образ вампіра символізує небезпеку та паразитизм,
в

розглянутих

творах

символ

вампіра

як

паразита

збігається

із

загальноприйнятим, але вампіри у Пратчетта вампіри також символізують
залежність. Символ перевертня, як символ потаємних бажань, тваринного
початку,

що

може

бути

опанований

розумом,

збігається

із

загальноприйнятою символікою. Образ ельфа у Пратчетта, як символ омани
та підступності не збігається із загальноприйнятим символом мудрості та
магії. Образ гномів, як символ майстерності та багатства також збігається із
загальноприйнятим, але також цей образ у Пратчетта можна трактувати, як
символ рівноправ’я. Образ відьми у творах Пратчетта, як символ мудрості та
сил

природи

не

збігається

із

загальноприйнятим

символом
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підступності,таємних знань та зв’язку з Дияволом, і є позитивним символом.
Образ троля в розглянутих творах, як символ руйнівної

сили природи,

загалом збігається із загальноприйнятим. Образ гобліна у Пратчетта, як образ
шукача

кращої

долі

та

винахідника-новатора

не

співпадає

із

загальноприйнятим образом дрібного шкідника. Дракони виступають як
символом руйнування, так і символом віри в чарівне, це збігається із
західним трактуванням образу дракона, як символа зла, але відрізняється від
східного трактування образу дракона, як символа миру, мудрості та
родючості. Також міфічні істотами, щозустрічаються в творчості Террі
Пратчетта, але досить рідко зустрічаються у творах інших авторів це – зомбі,
привиди та големи. Зомбі є символом людини, яка зупинилась у розвитку,
символ застою. Привиди – це символ минулого, яке впливає на теперішнє та
майбутнє, символ незавершених справ, спогадів минулого, що керують
теперішнім. Големи, як символ народу, що прагне до звільнення та набуття
власної свободи.
Також в тексті зустрічаються власне авторські образи міфологічних та
вигаданих істот. Ці істоти, це – Нак Мак Фігли, Смерть, Санта-Хрякус, Зубна
Фея, Час та Аудитори Реальності, які також мають свою символіку. Нак Мак
Фігли є символом хоробрості та незламного бойового духу, Смерть є
символом нового початку, а Санта-Хрякус являє собою символ жертви, яка
приноситься заради настання нового дня, нового початку. Зубна Фея
виступає символом казки, бо вона начебто лишає дітям гроші, а натомість
забирає їх зуби, що випали. Час, як жінка символізує плинність та
незмінність часу одночасно, а також є символом спадковості поколінь.
Аудитори Реальності символізують чистий порядок, настільки досконалий,
що в ньому не лишається місця для життя та особистості. Як можна
побачити, символізм міфічних та вигаданих істот в творах Террі Пратчетта
загалом не співпадає із загальноприйнятою символікою персонажів фентезі
творів. Це свідчить про власне авторське бачення цього питання
символічною особливістю його творів.

і є

75

У

іншій

частині

дослідження,

що

стосується

стилістичних

особливостей жанру фентезі я виявила, що фентезі твори є різновидом
художньої літератури і тому мають такі ж стилістичні засоби для посилення
образності і виразності, як і інші художні твори. Творам жанру фентезі
притаманно використання таких стилістичних тропів, як: метафори,
гіперболи, порівняльні звороти, повтори (лексичні, фонетичні, морфемні і так
далі), діалектизми, говорящі

назви, імена та прізвища. Водночас було

встановлено, що саме для творів Террі Пратчетта найбільш притаманні такі
тропи як: метафори, гіперболи та порівняльні звороти. Діалектизмі в його
творах виражені у вигляді навмісне неправильної писемної мови. Також у
творах Пратчетта присутня велика кількість значущих та говорящіх назв,
імен та прізвищ. Також, Террі Пратчетту було притаманне використання
алюзій на твори інших авторів, різноманітні історичні та світські події, місця,
видатних людей.
Також однією із особливостей творчості Пратчетта є деякі риси-кліше
при описі персонажів та істот. Террі Пратчетт також, був одним із тих
авторів фентезі, що не бояться в своїй роботі привертати увагу до
різноманітних соціальних проблем, таких як: відсутність толетантності,
проблема поваги до жінок, проблема суспільної думки, расизм та булінг. З
гумором описуючи вирішення цих проблем у своїх творах, він привертає до
них людську увагу і допомагає, хоча б частковому вирішенню цих проблем.
В творах Террі Пратчетта та інших творах жанру фентезі найчастіше
використовується розмовний стиль мови.
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