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1.4. КОМПАРАТИВІСТИКА 
 
 
 

УДК 811.111’373.611+811.112.2’373.611 
Дем’яненко Ю.М. 

 
ЛІНГВІСТИЧНІ ЖАРТИ ПРОФЕСОРА ТОЛКІЄНА 

 
Справжнє красномовство –  

це вміння сказати все, що треба 
і не більше, ніж треба. 

 
Ф. Ларошфуко 

 
Дана стаття присвячена дослідженню етимології слів із 

літературних творів англійського письменника Джона Роналда Руела 
Толкієна. 

Стаття ставить за мету розглянути використання 
ономатологічного значення імен, прізвищ, прізвиськ як основи для 
психологічної характеристики літературних героїв Толкієна і, 
водночас – лінгвістичних жартів, побудованих на дво- або 
багатозначності слів чи їх коренів. 

Актуальність даного дослідження пов’язана із зацікавленістю 
філологів та шанувальників таланту англійського письменника до 
його специфічного гумору, де кожному персонажу надавалось таке 
ім’я чи прізвище, яке найкраще описувало його особистість, 
характер, місію, долю і т.п. В цілому вміння розуміти і 
використовувати іноземний гумор значно спрощує психологічну 
адаптацію в незнайомому середовищі. 

Наукова новизна статті полягає в тому, що автор робить спробу 
систематизувати дослідження іноземних і вітчизняних філологів, 
акцентуючи не лише семантичне значення сучасних слів, а в першу 
чергу прадавні індоєвропейські корені, зміну їх подальшого значення 
в германських мовах. 

Теоретичною базою цієї наукової розвідки стала стаття “Indo-
European and the Indo-European” професора лінгвістики і класичних 
мов Гарвардського університету Калверта Уоткінса,1 присвячена 
реконструкції прадавніх слів і їх впливу на формування англійської 
мови, а також словник індоєвропейських коренів, складених 
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департаментом лінгвістики Гарварду, та скорочений 
давньоанглійський і середньоанглійський словник, С.С. Лінського2 і 
сучасні тлумачні словники англійської і німецької мов. 

Матеріалом дослідження стали Інтернет-публікації дослідників 
творчості Толкієна: Томаса Шиппі,3 Роберта Айленда,4 Марка 
Т. Хукера,5 Девіда Дагана,6 Джейн Ченс, Стюарта Д. Лі та Елізабет 
Сополової,7 “Кінга Альфреда”,8 Сергія Алексєєва,9 Миколи 
Яковлєва.10  

Об’єктом даного дослідження є літературна спадщина Толкієна 
та сценарій кінотрилогії “Володар Перснів”, який ґрунтується на 
його найвідомішому творі. Предметом дослідження є семантичне 
значення коренів і основ слів, які складають власні імена та 
географічні назви, а також різні варіанти їх тлумачення. 

Метою дослідження є виявлення семантичного навантаження на 
окремі корені слів, їх вплив на формування власних імен і назв. 
Методологія цієї розвідки включає метод порівняльного аналізу 
лексичного навантаження на словесні семами, їх вплив на 
формування імен і прізвищ. 

Передусім бажано відмітити, що Толкієн цінував влучні, дотепні 
і пристойні жарти. Будучи одним із засновників неформального 
гуртка в Оксфорді, він запропонував назвати його “Інклінґи” 
(“Inklings”). В самому слові прихована неабияка багатозначність: це 
слово має пряме значення ‘натяк’, ‘легка підозра’. В англійській 
мові існує вираз ‘an inkling of truth’ – ‘крупина істини’.11 Але сам 
Толкієн не міг не розуміти схожості цієї назви зі словом інґлінґи 
(іnglings, тобто нащадки Інґа, королівського роду Норвегії), а також 
його співзвучності із семою ‘ink’ (‘чорнила’) і -ling (суфікса для 
утворення іменників із значенням ‘малий’, ‘несуттєвий’).12 Таким 
чином, назву “Інклінґи” можна перекласти і як “чорнильні душі”.13 

Толкієн надавав змогу своїм читачам, непогано обізнаним з його 
творчістю, і тим, хто знає англосаксонську мову або принаймні деякі 
слова з неї, самостійно розмірковувати над значенням змісту, 
вкладеного ним в окремі слова. Особливо це стосується власних 
імен, які вживаються в найбільш відомому романі Толкієна 
“Володар Перснів” та інших творах видатного лінгвіста, хоча 
спостерігається в багатьох інших літературних творах письменника. 

Літератор любив розповідати своїм дітям казки. В них часто 
можна зустріти гру слів, яку не можна перекласти дослівно. За його 
власними словами, саме з імен починались у нього завжди казкові 
історії.14 В одній із таких незаписаних казок зустрічаються імена 
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позитивного і негативного літературних героїв, злодія і людини 
честі, грішника і праведника, того, хто намагається втекти, і того, хто 
його вистежує. Першого з них звуть Bill Stickers (‘Біл Стікерс’), 
другого – Major Road Ahead (‘майор Роуд Ехед’). Перше власне ім’я 
було взято із таблички, яку можна побачити на зупинках та інших 
місцях: “BILL STICKERS WILL BE PROSECUTED”, що означає – 
“розклеювання об’яв карається по закону”. Слово Bill означає і 
чоловіче ім’я ‘Білл’, і плакат, тому цю ж саму об’яву можна 
прочитати і по-іншому: “Білл Стікерс предстане перед законом”. 
На англійських дорогах можна побачити надпис “MAJOR ROAD 
AHEAD”, який можна перекласти як “Попереду головна дорога”. 
Одночасно цю фразу можливо сприйняти як військове звання, ім’я і 
прізвище (‘Майор Рушай-но Вперед’).15 

Вже в першому літературному творі Толкієна можна зустріти 
немало прикладів багатозначності слів. У повісті “Ґобіт” одного із 
наймогутніших героїв зовуть Беорн. Він постає перед читачами то у 
вигляді кремезного чорноволосого велетня, то як велетенський 
ведмідь. Саме його втручання вирішило битву п’яти військ у 
кульмінації повісті. 

Само по собі ім’я Beorn в давньоанглійській мові (далі – дам.) 
означало ‘благородна людина’, ‘воїн’ ,’князь’, ‘вождь’, ‘герой’. Воно 
походило від спільного індоєвропейського кореня bher – ‘яскравий’, 
‘коричневий’, ‘брунатний’, ‘темно-жовтий’. Трансформувавшись, 
слово отримало значення ‘ведмідь’. У дам. воно існувало у формі 
bera (‘ведмідь’), у давній верхньонімецькій мові (далі – двм.) – у 
формі bero, у давній норвезькій – у формі björn (від кореня ber-) з 
однаковим лексичним значенням. Як власне ім’я воно збереглось у 
європейців як Bernard, у скандинавів – навіть без зміни форми – 
Björn.16 

У датській мові існує слово beorn (‘man’, ‘чоловік’), яке 
походить від свого давнього варіанта ber(n)o тобто ‘man’, яке в свою 
чергу походить від прадавнього кореня ber-, тобто ‘valiant man’ 
(‘хоробрий, відважний чоловік’).17 

Крім цього, в дам. існувало дієслово beornan (bearn – burnon – 
burnen; ‘горіти’, ‘палати’), яке через зміну форми в 
середньоанглійській мові (далі – сам.) на bernen, brynnen, потрапило 
в сучасну англійську як burn.18 

Дослідник Роберт Айленд, крім першого пояснення, дає 
наступне: bera (‘дикий ведмідь’), і це слово несе в собі прадавній 
корінь bor- (похідну від bher-), але з іншим семантичним 
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навантаженням: ‘to bear’ – ‘мати владу, вплив’ та ‘to endure’ – 
‘витримувати перевірку часом’.19 На основі цього 
індоєвропейського кореня Толкієн утворив на власно створеній 
прадавній мові ельфів Noldorin (нольдорін)20 слово ‘boron’ – 
‘перевірена людина’, ‘особа, якій можна довіряти’.21 

Ще одне місце, де можна зустріти слово ‘ведмідь’ – це назва 
річки в романі “Володар Перснів”: Bruinen (‘Бруінен’). Вона 
відділяє пустинну територію на півночі Еріадору від ельфійських 
земель, якими володіє Рівендел. Двозначність полягає в тому, що 
назва цієї тварини в англійському фольклорі має форму ‘Bruin’ 
(‘Клишоногій Ведмідь’)22. Одночасно це і повідомлення про колір 
берегів навколо річки: 

 

There at the bottom of a sharp incline they saw before them a long 
flat mile, and beyond that the Ford of Rivendell. On the further side was a 
steep brown bank, threaded by a winding path…23 

 

Це натяк на стрімкий, небезпечний  характер річки, яка бере 
початок у льодовиках Млистих Гір і своїм норовом схожа на 
розлюченого ведмедя. Тому ще один можливий варіант тлумачення – 
використання прадавнього кореня bhreu- в суфіксованій формі bhru-
n(e)n (‘stream’, тобто ‘потік’, ‘весна’):24 

 

At that moment there came a roar and rushing: a noise of loud 
waters rolling many stones.25 

 

Дотепний жарт про людину, яка могла перетворюватись на 
ведмедя, пов’язана також із словом ‘Каррок’. В повісті “Ґобіт” 
Ґендальф, відповідаючи на запитання Більбо відносно назви цього 
місця, дає наступну відповідь: 

 

He is called it the Carrock, because carrock is his word for it. He 
calls things like that carrocks, and this one is the Carrock because it is the 
only one near his home and he knows it well.26 

 

Само слово ‘Carrock’ походить від уельського слова ‘carreg’ – 
‘камінь’, ‘скеля’, ‘відкос’. Найкращим чином цей жарт може 
зрозуміти лише той, хто бачив на власні очі або принаймні читав про 
особливості топографії Уельсу: в передгір’ї розташована одинока 
вкрай крута вапнякова скеля висотою 90-100 м. Уельська легенда 
розповідає про те, що в печері під замком Кастелл Карреґ Кеннена 
(Castell Carreg Cennen) поховано воїна (одного із лицарів Круглого 
Столу, а можливо навіть короля Артура, у залежності від джерела) в 
очікуванні національного пробудження валлійців, щоб повернутись у 
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світ живих і повести їх за собою. Сам замок розташований на 
верхівці скелі.27 

Цей філологічний жарт дослідник Марк Т. Хукер розтлумачує 
наступним чином: Толкієн, використавши ім’я короля Артура, 
поєднав корені уельських слів аrth- ‘bear’ (‘ведмідь’) та -(g)w^r, 
‘man’ (‘чоловік’),28 щоб натякнути на Беорна, людину-ведмедя, саме 
того, хто назвав скелю ‘Каррок’.29 

Кожен із трьох варіантів прочитання імені (‘воїн-герой’, 
‘людина-ведмідь’, ‘палаючий’ гнівом до орків, варгів, інших злих 
істот’) має приховані семами, добре підходить для описання як 
зовнішності Беорна, так і його налаштованого на битву запального 
емоційного настрою.  

Толкієн часто підбирав назви, які б могли пояснити його 
ставлення до персонажів і натякнути на походження його героїв, на 
їх характер. Такий принцип він застосовував і по відношенню до 
топографії свого легендаріуму. Ось лише один подібний приклад: 
Толкієн часто робив у своїх книгах надписи готською, він навіть 
переклав нею власне скандинавське ім’я і німецьке прізвище як 
Ruginwaldus Dwalakōneis.30 

Корінь Dwala співпадає з назвою Dwaling на карті Ширу. 
Можливо в намаганні пояснити появу назви Dwaling (Двалін), 
М. Хукер несвідомо31 розшифрував дотепний філологічний жарт 
англійського лінгвіста. Зауважимо, що родина Толкієна жила в 
Оксфорді на Northmoor Road (Нортмур-Роуд, у послівному 
перекладі: північно-пустотна дорога). На карті Ширу поселення 
ґобітів Dwaling розташовано у північній частині східного фартингу, 
поряд з North Moors. Таким чином автор “Володаря Перснів” 
прозоро натякнув на місце проживання своєї родини в Оксфорді. 
Виходячи з цього Dwaling міг би стати родовим маєтком родини 
Dwala(kōneis). Марк Хукер виводить етимологію сучасного 
англійського слова dwelling від двм. ‘Dwaljan’, котре лінгвістично 
пов’язане з готським прізвищем Толкієна ‘dwala’.32 

Третього грудня 2002 року по цій адресі була відкрита 
меморіальна дошка, яка повідомляє, що в цьому будинку проживала 
родина професора Толкієна з 1930 по 1947 роки. 33 

Але, на думку автора цієї статті, тлумачення цього слова слід 
розширити. Слово походить від прадавнього індоєвропейського 
кореня dheu-. Від нього походить і вище згадане двм. слово, а також 
давньонорвезьке ‘dvelja’ (‘sojourn’, ‘dwell’, тобто ‘(тимчасово) 
проживати’, ‘мешкати’). Від нього ж походить и дам. dwellan 
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(‘deceive’, ‘hinder’, ‘delay’ – ‘обманювати’, ‘ставати перешкодою’, 
‘затримувати’), яке через форму сам. dwellen (‘delay’, ‘linger’, 
‘remain’ – ‘затримувати’, ‘мешкати’, ‘залишатись’) перейшло у 
сучасну англійську.34 

З подвійним семантичним навантаженням пов’язане також ім’я 
та прізвище головного героя повісті “Ґобіт” Більбо Торбінса. Власне 
ім’я Більбо не знаходиться серед найуживаніших сучасних імен 
англійської мови, а своєю появою завдячує виключно Толкієну. 
Спробуємо з’ясувати його появу на світ. Слово відсутнє у 
друкованих словниках, у тому числі і в глосаріях, обсягом до 200000 
лексичних одиниць. Пояснення слова ‘більбо’ відсутнє навіть у 
дослідника Роберта Айленда, який зміг об’єднати працю багатьох 
попередників, створивши етимологічний словник усіх власних імен, 
географічних назв із легендаріума Толкієна. Він вживає для 
пояснення імені англійське слово ‘serendipity’, тобто “підібране 
інтуїтивно прозорливо”. Навряд чи подібне тлумачення лічить такій 
солідній філологічній праці.35 Спробуємо з’ясувати етимологію 
цього слова. Його можна знайти лише в електронному словнику n-
Cyclop, частині програми перекладу ABBYY Lingvo 11. Воно має 
подвійне значення:36 

1. Кайдани на ноги (які кріпляться до щиколоток (а потім 
приковують бранців один до одного ланцюгом). 

2. Іспанський клинок, рапіра (походить від назви міста на 
території Іспанії Більбао, головного міста Країни Басків).37 

Перше значення цього слова має синонім ‘shackle’, тобто у 
прямому сенсі – ‘кайдани’, ‘наручники’ як фізичні перешкоди, а у 
переносному розумінні – ‘окови’, ‘пути,’ тобто як те, що заважає 
розвитку особистості, руйнує, спотворює її.38 

У восьмому розділі повісті “Ґобіт” саме клинок, який Більбо 
знайшов в печері тролів, допоміг йому не тільки врятуватись самому, 
але й врятувати своїх супутників гномів від гігантських павуків. 
Перше використання зброї в ситуації, обумовленій самозахистом, 
робить миролюбного, неквапливого, нерішучого Більбо 
розсудливим, рішучим та кмітливим мандрівником. Він не очікує на 
сторонню допомогу і – головне – не виказує жалю перш за все у 
відношенні до самого себе. Він персоніфікує свою зброю. До того це 
був просто ельфійський кинджал, який служив малорослому ґобіту 
клинком. Тепер він отримує власне і’мя – ‘Жало’ (‘Sting’): 

 



 96

Somehow the killing of the giant spider, all alone by himself in the 
dark without the help of the wizard or the dwarves or of anyone else, 
made a great difference to Mr. Baggins. He felt a different person, and 
much fiercer and bolder (…) as he wiped his sword on the grass and put it 
back into its sheath. 

“I will give you a name,” he said to it, “and I shall call you Sting.”39 
 

Проте Більбо знайшов під час своїх мандрів не лише клинок. 
Інший предмет виявився набагато більш небезпечним – звичайне 
золоте кільце виявилось могутнім перснем всевладдя, який не лише 
мав силу подовжувати життя свого зберігача, наділяв надзвичайними 
здібностями, але й руйнував особистість володаря, висушував його 
тіло й мозок, перетворюючи його в раба сил темряви 

 

‘Well – preserved indeed!’ Bilbo snorted. ‘Why, I feel all thin, sort of 
stretched, if you know what I mean: like butter that has been scraped over 
too much bread’ 40 

 

Таким чином, даючи своєму герою ім’я ‘Більбо’, професор 
Оксфорду “інтуїтивно прозорливо” або свідомо “прикував” свого 
героя до долі казкового світу, до ‘great tales that never end’41 та 
повідомив про доленосні знахідки, які допомогли Більбо, а потім 
його спадкоємцю Фродо виконати свою місію. Тим не менш, ім’я 
‘Більбо’ прямо не розтлумачує значення перстня влади. Подібне 
пояснення можна знайти, лише дослідивши етимологію прізвища 
ґобіта.  

Найпростіше пояснення прізвища ‘Baggins’ – його походження 
від назви родового маєтку родини Торбінсів, розташованого під 
горою у Беґ-Енді (Bag-End). Таке тлумачення найпростіше, але 
навряд чи вірне. Дослідник Р. Айленд, розтлумачує прізвище 
‘Торбінс’ наступним чином: ‘Baggins’ походить від слова із мови 
ґобітів ‘laban’ або його англізованої форми ‘labingi’, яке означає 
‘сумка’, ‘кошель’.42 

У словнику Айленда відсутнє ще одне тлумачення цього 
прізвища. У мерсійському діалекті дам. (котрий автор ‘Володаря 
Перснів’ використав для утворення мови Рохану) існувало слово 
‘beag’: ‘ring’ (‘кільце’, ‘перстень’). Толкієн як досвідчений лінгвіст 
знав це. На думку лінгвіста К. Альфреда, дослідника 
давньоанглійської, воно навіть вимовлялось як сучасне англійське 
слово ‘bag’.43 

Толкієн, даючи головному герою ім’я ‘Більбо’, вказує на два 
предмета, які він знайшов під час подорожі туди і одночасно 
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“приковує” маленького негероїчного ґобіта до долі всього міфічного 
світу Середзем’я. Тому прізвище Торбінс натякає у відкритому 
значенні на місце проживання героя в Ширі, його походження , а в 
прихованому – на його долю охоронця та зберігача персня влади.  

Як відомо за змістом роману “Володар Перснів” спадкоємцем 
Більбо стає його внучатий племінник Фродо, якого Більбо 
всиновлює. Він відрізняється серед майже сотні близьких і далеких 
родичів Більбо не лише тим, що народився з ним в один день –             
22 вересня. В особі Фродо можна побачити певні риси самого 
Толкієна, бо він – сирота з дитинства (Толкієн сам став сиротою в 12 
років); крім того, у нього неабиякі здібності до мов, у тому числі і до 
такої складної, як давньоельфійська (Толкієн у 1913 році отримав по 
предмету своєї спеціалізації, порівняльному мовознавству, найвищий 
бал – ‘альфа з плюсом’ – під час складання іспиту в Оксфорді на 
‘honoured moderations’).44 Все життя Фродо провів у сільській 
місцевості (Толкієн прожив більшість своїх років у невеличких 
містечках або їх передмістях, подалі від індустріальних центрів). 

Крім певних автобіографічних рис, відомий англійський лінгвіст 
дав своєму герою дуже виразне ім’я: Фродо, син Дрого. Якщо 
звернутись до семантичного наповнення цих імен, можна дізнатись 
про наступне: в етимологічному словнику власних імен і назв, 
побудованому на легендаріумі Толкієна, ім’я Фродо походить від 
англоїзованої форми гобітського імені ‘Маура(о)’ (‘розумний’, 
‘досвічений’), яке в свою чергу базується на дам. frod (‘wise’, 
‘розумний’); ім’я його батька ‘Дрого’ походить від ас. dreogan 
(‘experienced’, ‘to endure’ – ‘досвічений’, ‘витримувати 
випробування’).45 Тобто, називаючи свого героя ‘Фродо, син Дрого’, 
автор роману дає йому таку характеристику: ‘розумний, син 
досвіченого’. Ну і звичайно – спадкоємець зберігача персня влади 
Більбо. Чоловіче ім’я ‘Froda’ в цьому ж значенні можна знайти в 
творі “Beowulf”.46 

Найкраще про це свідчить епізод із першого роману трилогій, 
коли Фродо не загинув під час зіткнення з орками в Морії лише 
завдяки кольчузі, передбачливо подарованій Більбо і одягнутій під 
плащ: 

 

‘You take after Bilbo,’ said Gandalf. ‘There is more about you that 
meets the eye, as I said him long ago.’47 

 

Крім того, слово ‘frodo’ існує в італійській мові, де воно має 
значення ‘контрабанда’. Однокореневі до нього слова ‘fraudolento’ 
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(‘frоdolento’ – ‘обманливий’), ‘frodatore’ (‘обманщик’, ‘шахрай’)48 
чудово характеризують місію, яку задумав Ґендальф і яку поклала на 
Фродо та його супутників рада у Елронда: ошукати Ворога, зробити 
неочікуваний для Саурона крок, таємно дійти до самого серця країни 
темряви, до Мордору – Рокової Гори Ородруїну, і кинути перстень 
влади у Вогняну Розщелину, тим самим остаточно знищивши його:  

 

Now at this last we must take a hard road, a road unforeseen. There 
lies our hope, if hope it be. To walk into peril – to Mordor…Let the folly 
be our cloak, a veil before the eyes of the Enemy.49 

 

У кульмінації третьої книги трилогії ризикований, проте 
прозорливий задум Ґендальфа майже здійснився, але Фродо, 
піддавшись спокусам персня, не знищив, а привласнив його. Лише в 
цей момент Саурон зміг зрозуміти план своїх ворогів: 

 

…his Eye piercing all shadows (…) and the magnitude of his own 
folly was revealed to him in a blinding flash, and all the devices of his 
enemies were at last laid bare.50 

 

Задум Ґендальфа міг би зірватись, якби не Смеагол-Горлум, який 
впав у Вогняну Розщелину разом із відібраним у Фродо перснем 
всевладдя, поклавши край пануванню Темного Володаря. Але без 
вкрай небезпечної подорожі Фродо і Сема, обманливого 
приховування своїх облич під личиною орків, контрабандної 
доставки персня вглиб Мордору у Сил Світла не було б і примарного 
шансу перемогти Саурона, заодно і приховавши свій задум від ще 
одного претендента на глобальне панування в Середзем’ї – 
Сарумана. 

В умовах недостатності сил, неспроможності перемогти у 
відкритому двобої доводиться правду, за словам У. Черчилля, 
приховувати за допомогою неправди, забезпечуючи марний або 
реальний шанс на перемогу. У таких умовах навіть слабкі і немудрі 
цього світу здатні прислужитись загальній справі, виконуючи свій 
обов’язок і змінюючи світ: 

 

The quest may be attempted by the weak with as much hope as the 
strong. Yet such is oft the course of deeds that move the wheels of the 
world: small hands do them because they must, while the eyes of the great 
are elsewhere.51 

 

Наступна пара імен також безпосередньо пов’язана з історією 
єдиного персня: ‘Деагол’ і ‘Смеагол’. І’мя ‘Deagol’ походить від ас. 
слова deagol, а також diegol, що означають ‘секрет’, ‘таємне місце’, 
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‘могилу’. З часом воно перетворилось у дам. у дієслово diegan, ‘to 
die’.52 Доля Деагола, який знайшов перстень влади в Ірисній долині, 
потім був підступно вбитим і таємно похованим своїм родичем 
Смеаголом, подалі від очей одноплемінників, чудово вписується в 
подібну інтерпретацію його імені. І’мя ‘Smeagol’ походить від 
‘smial’, а попереднє – від ‘smygel’, тобто ‘нора’, ‘сховище’, 
‘притулок одинака’.53 Смеагол – це той, який підступно вбив свого 
родича, для того щоб привласнити перстень як подарунок на свій 
день народження. Він таємно ховає тіло вбитого і сам змушений 
ховатись від презирства родичів у глибокій печері, у коренів 
Млистих гір, у печері, яка стала йому притулком самітника на довгі 
п’ятсот років. 

Сам письменник пояснював значення цих імен наступним 
чином: згідно з розробленою ним класифікацією мов Середзем’я 
роханській мові було надано риси давньоанглійської, а мову ґобітів, 
які проживали на півночі, Хватів, Толкієн зробив архаїчною, схожою 
на мову Рохану, а не на Вестрон, загальноприйняту мову людей. 

У додатку VI до “Володаря Перснів” Толкієн сам дає таке 
пояснення власно придуманому імені: smial (‘нора’) походить від 
smygel, слова, аналогічному слову північних гобітів tran або 
роханському trakhan. Таким чином, Смеагол і Деагол еквівалентні до 
Trakhald (‘риючий’, ‘закопуваючий’) і Nakhald (‘секретний’, 
‘таємний’).54  

На жаль, подальшого лінгвістичного тлумачення появи цих слів 
професор Толкієн не надав. На думку автора, корінь першого слова 
походить від прадавнього індоєвропейського кореня tragh 
(‘тягнути’, ‘волокти’, ‘переміщувати’). Рима, яка звучить дзвінко 
– dragh. Саме ці основи в сучасній англійській мові вживаються в 
словах to drag (‘тягнути’, ‘волочити’) і tract (‘простір’, 
‘полоса’).55 

Можливий корінь другого слова – спірант ndher (‘під’). Від 
нього походять англійське under (‘під’) і латинськe infernos 
(‘нижній’, ‘адський’).56 

Цікаво дослідити ономатологію імені ‘Ґріма’. (‘Grima’) На 
думку дослідників Джейн Ченс, Стюарта Д. Лі та Елізабет 
Сополової, воно означає ‘маска,’ ‘личина’, ‘шолом’, ‘привід’.57 
Дослідники виділяють значення ‘личина’, ‘маскування’ як такі, що 
найбільше відповідають дійсності. Інший дослідник творчості 
Толкієна теж пояснює значення цього імені словом ‘маска’, яка 
настільки приросла до обличчя Ґріми, що майже стала його другим 
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“я”.58 Сам Ґріма, колишній воїн Рохану, а тепер – радник короля 
Теодена і одночасно шпигун чародія Сарумана, все частіше чує за 
своєю спиною інше ім’я: прізвисько Червоуст , яке подібно фантому, 
невідступно йде за ним.  

Іншим можливим варіантом, який Толкієн передає в романі, а 
лінгвісти вважають доречним, є замасковано вороже відношення 
Сарумана до королівства Рохан, яку зрадник Червоуст ховає за 
личиною доброзичливості.59 Але пригадаємо вислів Франкліна 
Д. Рузвельта, який казав, що не можна постійно обманювати всіх: все 
більше рохірримів відчували його підступність і називали його не по 
імені, а по прізвиську. Осуд морального зубожіння Червоуста та 
одночасно шанс, можливо останній шанс на виправлення передано у 
словах Гендальфа, коли білий маг називає Ґріму його повним ім’ям: 

 

The wise speak only of what they know, Grima, son of Galmod. A 
witles worm you have become. Therefore be silent, and keep your forked 
tongue behind your teeth.60 

 

З цього уривка можна дізнатись, що батька Ґріми звали Ґалмод. 
Імені Ґалмод в англійській не існувало. Розглянувши його 
ономатологію, можна дізнатись про те, що Толкієн утворив його, 
поєднавши корені двох дам. слів. Перший корінь походить від ас. gal 
‘wanton’, ‘proud’. Перше слово поетично означає ‘нестриманий’, а 
звичайно – ‘розбещений’.61 Інше англомовне джерело виділяє ще 
значення ‘licentious’ – ‘аморальний’.62 У словнику дам. існує слово 
zealla, яке через форму сам. galle перетворилось у сучасне gall – 
‘жовч’, ‘злоба’.63 

Другий корінь походить від ас. mod, яке згодом перетворилось в 
дам. mōd, ‘heart’, ‘mind’, ‘proudness’ (‘серце’, ‘розум’, ‘гордість’), 
потім через сам. mode з таким же значенням стало сучасним mood – 
‘настрій’.64 

Отже Ґалмод – це така людина, яка тримає злобу в думках і 
серці, гордий, нестриманий в почуттях, розбещений, аморальний.  

Важко пояснити, яке саме значення мав Толкієн, надаючи цьому 
негативному герою таке ім’я. Кожна із думок гідна уваги і має право 
на існування.  

На жаль, англомовні дослідники не побачили ще один можливий 
варіант пояснення імені ‘Ґріма’. Слово grim(m) у дам. мало значення 
‘лютий’, ‘жорстокий’.65 Його написання та значення залишилось в 
сам., збереглось і в сучасній англійській мові. Якщо розглянути 
найдавнішу основу ghrem, то вона має значення ‘сердитий’. 
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Однакове з дам. його значення в сучасній німецькій мові: grimm – 
‘сердитий’.66 У сучасних англійській чи німецькій мовах не існує 
слова grim(m) у значенні ‘маска’, але воно існувало в мові давніх 
франків у варіанті написання ‘grima’, що співпадає із написанням у 
романі Толкієна. У середньовічній голландській мові воно 
трансформувалось у grommen: ‘to mutter angrily’, тобто ‘сердито 
сваритись’.67 Сучасне англійське дієслово to mutter має значення 
‘висловлювати незадоволення’, ‘бормотати’ (у прямому значенні) 
та ‘повідомляти по секрету’ (у переносному).68 

Крім того, воно має ще одне значення: ‘глухо гриміти’, що 
співпадає із значенням прадавнього слова ghrem, від якого походить і 
українське ‘грім’.69 Саме на підступність і жорстокість Ґріми, його 
цинічне бажання заволодіти не лише скарбами, але й королевною 
Еовін, натякає Толкієн устами Ґендальфа: 

 

When all the men were dead, you were to pick your share of the 
treasure, and take the woman you desire? Too long have you watched her 
under your eyelids and haunted her steps.70 

 

І саме блискавка і розкат грому в романі, призвані посохом 
білого мага, повергають Червоуста ниць.  

Ще одне можливе підтвердження характеристики Ґріми як не 
тільки пихатого, підступного, жорстокого, але й розбещеного за 
натурою, можна знайти у сценарії другого фільму з кінотрилогії 
“Володаря Перснів”. Автори сценарію Френ Уелш, Філіпа Бойенс і 
Пітер Джексон привнесли в кіноверсію роману своє бачення образу 
Ґріми Червоуста, акцентувавши увагу глядачів не тільки на його 
жорстокості, а на його розбещеності.  

У першому епізоді Еомер розпізнає не лише зраду Червоустом 
свого короля, але його зазіхання на свою сестру Еовін, що стає 
причиною вигнання Еомера із королівства Рохан (у романі Толкієна 
він був взятий під варту): 

 

Eomer: How long is it since Saruman bought you? What was the 
promised price, Grima? When all the men are dead you would take your 
share of the treasure?  

(Grima’s eyes flick to right, watching Eowyn as she walks by, 
stopping to stare back for a moment before departing. Eomer jerks Grima 
again and clutches his hand around Grima’s jaw.) 

Eomer: Too long have you watched71 my sister, too long have you 
haunted her steps.72 
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У другому епізоді Червоуст робить спробу залицятись до 
королевни Еовін біля тіла її двоюрідного брата Теодреда, яке ще не 
встигло охолонути. 

Сценаристи непрямо натякають на те, що Червоуст або його 
слуги ‘допомогли’ пораненому Теодреду піти з життя (у романі 
Теодред загинув у битві, обороняючи броди на річці Ізен, а не від 
рани у Медусельді): 

 

(Eowyn is crying by Theodren’s bed, where the dead man lies. Grima 
enters the room)  

Grima: Oh, he, he must have died sometime in the night. What a 
tragedy for the king to lose his only son and heir. I understand his passing 
is hard to accept, especially now that your brother has deserted you.  

Eowyn: Leave me alone, snake!  
Grima: Oh! But you are alone! (...)  
(Grima touches Eowyn’s cheek)  
Grima: So fair, so cold, like a morning pale spring still clinging to 

winter’s chill.  
Eowyn: Your words are poison.  
(Eowyn runs out of the hall.)73 
 

Так автори сценарію роблять із Червоуста не якогось 
пересічного злодія, а мерзотника шекспірівського плану, схожого на 
Яго або Ричарда, герцога Ґлостерського. Сцена із історичної хроніки 
“Ричард ІІІ”, у якій Ґлостер намагається звабити Анну, вдову 
недавно вбитого їм Едварда, принца Уельського, дуже нагадує 
уривок із вище згаданого кіносценарію: 

 

Леді Анна: Отрутою хай стане мій плювок! 
Ґлостер: З солодших уст ще не лилась отрута. 
Леді Анна: На гидшу гидь не падала вона. Геть, геть з очей! Ти 

ще отруїш їх!74 
 

Можливо, сценаристи вирішили такою схожістю не лише 
підкреслити літературну спадкоємність, але й протиставити Толкієна 
Шекспіру, знаючи про нелюбов першого до творів останнього. Така 
нелюбов базувалась на неприйнятті Толкієном епічного трагізму в 
кульмінаціях творів середньовічного англійського генія. Казки, на 
думку Толкієна (а він писав саме казку), повинні мати добре 
завершення, а зло – неодмінно бути покараним. За сюжетом хроніки 
Шекспіра, Ричард не лише звабив Анну, але й зміг з нею 
одружитись. У “Володарі Перснів” Червоуст не тільки не добився 
Еовін, але й отримав своє сповна в кінці роману. 
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Ще один зразок двозначності: ім’я дракона із повісті “Гобіт”. 
Толкієн любив обігравати імена, він сам називав походження імені 
‘Smaug’ філологічним жартом низького рівня.75 Це ім’я може 
походити від англосаксонського іменника (далі – ас.) smygel, тобто 
‘нора’, ‘сховище’, або від smoc (‘дим’).76 Ще один можливий варіант 
походження слова від ас. слова smug – ‘to creep’. Cучасне англійське 
дієслово має кілька значень, серед яких є такі: ‘повзати’, 
‘підкрадатись’, а також ‘наводити жах’. Крім того, існує значення 
‘вдавати із себе друга’. 77 

Серед вірогідних джерел появи цього слова в ас. мові можна 
назвати дієслово з двн. smugan – ‘протискуватись через отвір’.78 
Дракон Смог (багато авторів перекладали його ім’я як ‘Смауг’; 
можливо щоб уникнути асоціації з неологізмом smog: = smoke + fog), 
– це той, що не повзає на череві, як попередник усіх драконів 
Глаурунг, а той, що літає; він був одним із останніх представників 
племені драконів, нащадків Анкалагона Чорного із першої епохи 
Середзем’я, які пережили свій час. Зненацька підкравшись, він 
знищив підгірне королівство гномів Еребор і місто Есгарот. Два з 
половиною століття він наводив жах на всі живі істоти північно-
східної частини Середзем’я, доки не був застрелений Бердом 
Лучником при нападі на озерне місто Дейл. 

Крім того, дракон був велетенською істотою: його голова не 
пролазила у отвір, через який у печеру проник Більбо; він сам ледь 
протиснувся через центральний вхід у власне лігво:  

 

He thrusted his head in vain at the little hole (…) 
Slow and silent he crept back to his lair and half closed his eyes.79 
 

Але найбільш вірогідною версією появи цього слова є та, яку 
пропонує Томас Шиппі. На його думку, Толкієн свідомо позначив 
приналежність дракона до давньонорвезької, а не до 
давньоанглійської міфології, тому що його головними 
супротивниками були все-таки не люди, а норвезькі гноми, чиї імена 
можна знайти в “Старший Едді”80 і які були використані 
англійським літератором у своєму романі. 

Якщо б це був англійський дракон, то його ім’я скоріше за все 
було б Sméog або Smeah (від дам. дієслова sméogan, ‘to creep’ – 
‘повзати’, ‘підкрадатись’). Така характеристика більше співпадає з 
особою на ім’я Smeagol. Для утворення імені дракона Толкієн 
використав давньонорвезьке дієслово smjúga у формі минулого часу 
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smaug, ‘he crept’ (‘він повзав’), із натяком на його поразку і 
загибель.81 

Наступна пара власних імен ‘Саурон’ і ‘Саруман’ належить 
головним негативним персонажам у “Володарі Перснів”. Слова 
схожі за звучанням, тому, на перший погляд, їхнє етимологічне 
значення здається дуже схожим, майже ідентичним. Але така точка 
зору вірна лише частково. По-перше, слово searo в дам. мало 
значення ‘майстерність’, ‘вміння’, ‘розум’. Друге значення має 
зовсім протилежний характер: ‘підступність’, ‘шахрайство’, 
‘порушення вірності’. Могутній чародій Саруман, чиє ельфійське 
ім’я було Курунір (походить від кореня на вигаданій Толкієном мові 
ельфів квен’я – kuru (‘майстерність’, ‘хитрість’, ‘розум’), був 
найбільш вмілим майстром серед магів Істаріїв, за що був обраний 
головою Ради Мудрих, але, бажаючи одноосібної влади та заздрячи 
могутності Саурона, він підпадає під вплив останнього, зраджує 
Мудрим і гине безславною смертю. Ас. дієслово searwian, яке стало 
основою для ‘searo’, означає ‘зраджувати’, ‘прикидатися’, 
‘обманювати’, ‘вдавати із себе друга’.82 Значення цих дієслів 
можуть вживатись по відношенню як до Сарумана, так і Саурона. 

Сарумана після падіння Ортханку нагороджують такими 
епітетами і король Теоден, і білий маг Ґендальф. Перший – за 
підступний план заволодіти королівством Рохан (“You are a liar, 
Saruman, and corrupter of the men’s hearts”); другий – за його зраду 
Раді Мудрих (‘The treacherous are ever distrustful.’ – ‘Зрадникам 
притаманна підозра’).83 

Саурона маг називає the Base Master of Treachery, підкреслюючи 
цим свою невіру у миролюбність його намірів. Тут, на мою думку, на 
автора роману вплинуло його релігійне виховання. Залишаючись 
вірним католиком до останніх днів свого життя, Толкієн свідомо 
наблизив цей вислів до біблійного виразу the Father of Falsehood. 

Дослідники творчості Толкієна Джейн Ченс, Стюарт Д. Лі та 
Елізабет Сополова подають ще одну версію походження імені 
Саурона. На їх думку один із його складів походить від ас. слова sar 
– ‘тілесна біль’, ‘горе’, ‘фізична вада’.84 Саурон не лише сам 
страждає від тілесної болі з того часу, коли Ісілдур зрубив з його 
пальця перстень влади. Він має власну фізичну ваду, але постійно 
причиняє страждання всьому живому, отримуючи від цього 
задоволення. У “Володарі Перснів” не дається пояснень його 
натурі, але вичерпне тлумачення можна знайти в “Сільмарілліоні”.  
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У додатках до цього твору подається друге ім’я Саурона – 
‘Gorthaur’ (‘Гортхаур’). Ім’я колишнього помічника валара Ауле, 
добровільно перейшовшого на сторону темного володаря Моргота, 
складається із двох частин: gor (‘жахливий’) і thus (від основи thaw 
– ‘огидний’, ‘відразливий’).85 До цього всього Толкієн дає йому 
наступну характеристику: “Він був підлий у своїй силі та жорстокий 
у своїй могутності, збочуючи все, до чого він доторкався, і всіх, ким 
він правив. Панування його означало муку.”86 Тобто всі семами, з 
яких складаються імена героїв Толкієна, носять чітко позначений, 
особистий характер. 

З усіх наданих розшифровок ономатологічних значень власних 
імен можна зробити висновок, що видатний англійський лінгвіст 
ставився до підбору імен для своїх персонажів не просто 
відповідально, а майже прискіпливо, намагаючись передати власним 
іменем якомога більше відомостей про своїх героїв. Добре знаючи 
походження слів, які існували за сотні і тисячі років до формування 
сучасного лексикону англійської мови, Толкієн не оминув 
можливість надати багатьом іменам своїх персонажів подвійні 
значення. Це йому вдалось блискуче. Існує ще немало імен і назв у 
творах видатного майстра жанру фентезі, які теж несуть на собі 
відтінок подвійного значення. Вони також потребують декодування, 
пошуку прихованого в них змісту. Ця робота стане подальшим 
етапом авторського дослідження. 
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