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Об’єктом дослідження виступають лексичні 

одиниці автора та особливості штучних мов. 

Предметом дослідження виступає роль 

вигаданих мов у творах Дж. Р. Р. Толкіна з 

ленгвістичної та стилістичної точки зору. 

Метою дослідження є визначення 

значущості вигаданих мов та доказ присутності 

ленгвістичного детермінізму. 

Однією з юлюблених справ людини є 

читання книг. Читаючи книгу, людина 

мимоволі переноситься в світ описаний в творі. 

Деякі автори успішно досягають цього ефекта, 

а деякі – ні. Звісно, в письменницькій 

діяльності існує велика кількість прийомів для 

досягнення даного результату, але в цій роботі 

я зконцентрую увагу мого дослідження на 

лише одному, одному з головних прийомів, на 

вигаданій мові.  

Кожен автор фантаст створюючи новий світ 

де розвертаються події, розуміє, що створений 

світ як мінімум повинен мати відмінності в 

мові, звичаях та загальній поведінці. 

На привеликий жаль створення мови серед 

письменників не є широко розповсюдженим 

явищем (не береться до уваги створення 

окремих слів Шекспіром та деяких інших 

авторів) оскільки це займає багато часу а 

кінцевий результат не дає гарантій, що читачу 

ця нова мова прийдеться до смаку так як її 

автору (Джеймс Бранч Кебел та його слово 

smirt, smoke + flirt). Тому більшість 

письменників запозичують деякі слова та 

діалекти з інших, природньо створених мов, 

щоб мати деяку гарантію.  

Одним з винятків є письменник Дж. Р. Р. 

Толкін, який, майже в повній мірі, створив 

приблизно двадцять мов, мелодійність яких 

подобались самому автору і так полюбились 

читачам. Навіть після 80 років його твори не 

забуті а мови можуть вивчатися та 

використовуватися. Дивовижно, але творчість 

Дж. Р. Р. Толкіна мала значніший вплив аніж 

Есперанто. Крім того, на базі його вигаданої 

мови, переважно у ХХІ-му столітті були 

створені інші вигадані мови. Такий результат 

не тільки вражає а ще й змушує задавати 

питання та проводити дослідження на тему 

цього феномену щоб якось заохотити та 

примножити кількість робіт такої високої 

якості в майбутньому, що й обумовлює 

актуальність даної теми.  

 Мова є уріверсальним засобом 

вираження думки та інших потреб – наукових, 

художніх чи спілкування. Згідно потреб та 

призначення, мови поділяються на підтипи, 

згідно з якими можна визначити, яка саме мова 

перед нами. Мови Дж. Р. Р. Толкіна є 

вигаданими мовами, які відносяться до 

апріорних мов. Вони використовуються для 

світостворення, сюжетостворення, створення 

персонажів, міфопоетичного покращення 

твору та передачі, опису тону тих суб'єктів 

(люди, народи, написи на речах), які їх 

використовують. Мови підпадають під тип 

Вигадані мови але також мають відтінки 

Експерементальних мов, які мають статус 

вигаданих оскільки слугують практичними 

інструментами для досягнення встановленої 

автором мети і є чудовими прикладами гіпотези 

Сепіра Уорфа та присутності  феномену 

"лінгвістичний детермінізм". Але, як виняток, 

використання мов Толкіна виходить за рамки 
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експерементальних оскільки використовуються 

для спілкування у реальному житті. 

Кожна штучно створена мова має дві історії 

створення: зовнішня та внутрішня. Але 

більшість авторів не обтяжували себе 

розписами та історією створення мов 

безпосередньо у світі, який вони описували (в 

деяких винятках за це брались фанати). Вони, 

автори, робили з цього загадку, яка ще більше 

збурювала уяву читачів та слугувала як ще 

один інструмент в зацікавленні читача, що було 

дуже зручно. Штучно створена мова повинна 

відповідати деяким встановленим стандартам. 

Простий, хаотичний набір морфем у 

довільному порядку, без ледь-ледь (як мінімум) 

видемих граматичних правил не зможе 

виконати поставлену автором ціль – 

вдосконалити та збагатити світопоетичну 

складову описану в книзі. Автори, зазвичай, 

використовують це загальне правило, але 

деколи стаються виключення. Єдиним 

існуючим виключенням цього правила є 

вигадані мови Дж. Т. Т. Толкіна. В цьому 

випадку послідовність створення твору була 

зроблена навпаки – автор придумував мови і 

для їхньої реалізації та подальшого розвитку 

йому вкрай необхідно було створити для них 

контекст, яким і став світ Арда. Також була 

створена Голосопейя (англ. Glossopoeia, термін 

винайдений Толкіном), яка була хоббі Толкіна 

протягом всього життя. У віці тридцяти років 

він навіть брав участь в створенні 

звукозаміняючого шифру відомого як Невбош 

(англ. Nevbosh). [5, ст. 200] 

Після короткого охаректеризування мов 

було оглянуто попередні дослідження робіт 

Дж. Р. Р. Толкіна та його вигаданих мов, 

методика створення та їхні особливості. 

Загальними зусиллями багатьох дослідників, 

авторів, критиків та Крістофера Толкіна, що 

досліджували вигадані мови Дж. Р. Р. Толкіна 

було пролито світло на багато стилістичних та 

лінгвістичних деталей цих мов. У 1991 році 

Крістофер Толкін затвердив Parma 

Eldalamberon публікуючи оригінальний текст 

Толкіна, особливо довгих лінгвістичних 

текстів, для яких він не зміг знайти місце в 

«Історії Середзем'я».[2, ст. 2] 

Тим часом Vinyar Tengwar також почав 

публікувати оригінальні тексти Толкіна. Тепер 

вони обидва редагуються більш-менш однією 

командою, і Parma спеціалізується на довгих 

списках слів, а Vinyar Tengwar публікує твори 

Толкіна. [3, ст. 547, 548] 

Зростання словникового запасу, та 

особливості мов з часами змінювалися згідно 

досліджень, які робились паралельно. 

Незакінчені роботи Толкіна ще досі 

збираються, опрацьовуються та адаптовуються 

і після виходу яких, погляд на мови та 

вигаданий світ, в якому ці мови оперують, дещо 

змінюється. Особливості деяких мов 

починають мати інші відтінки та інтерпритацію 

в подіях зібраних в легендаріумі Толкіна, який 

навіть після смерті автора, поповнюється та 

вдосконалюється. Ось чому в творчості та 

легендаріумі діє поняття Канона. Після 

останніх вдосконалень та випуску книжок 

автора, легенди, події та мови в цьому світі 

починають мати деякі розбіжності. Саме через 

це робити дослідження після останніх 

загальних вдосконалень світу Толкіна є 

доцільним та актуальним. 

Проблем Канона є кілька. Одна з них це 

навмисне вставляння прогалин Толкіном. Щоб 

додати плутанини, в деяких випадках Толкін 

навмисно залишав деякі прогалини у своїх 

роботах. В одному зі своїх листів він дав як 

пояснення, так і приклад цього, стверджуючи, 

що «навіть у міфічну епоху має бути якась 

загадка, як завжди. Том Бомбаділ є прикладом 

(з навмисних)». Надання неповної картини 

таким чином може бути розчаруванням та 

важким для розуміння, але це також робить 

винайдений світ більш природним.[4, лист 144] 

Вигадані мови цього автора були продумані 

та підкріплені еволюцією доволі зрозумілими 

історичними моментами вигаданого світу, які 

відбуваються і в реальному світі формуючи 

наші мови та діалекти. Створюючи нові мови, 

автор черпав ідеї та запозичував різні 

поодинокі елементи з природно створених мов, 

імітуючи зміни та еволюцію, але для 

подальшого прогресу Толкіну потрібно було 

мати те, що реальні мови мають, а саме людей, 

персонажів, які могли б використовувати його 

мови. Толкін розумів, що для подальшого 

розвитку придбання автентичного відтінку 

йому треба створити світ де ці мови могли б 

розвиватися персонажами та навіть цілими 

народами вже спираючись не тільки на 

фантазію автора, а й на звичаї, культуру, 

повадки різних народів. Таким чином, створені 

народи та племена могли направляти автора в 
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зміні та розвитку його мов чи то навіть 

створювати нові, слугуючи натхненням для 

створення подальших мов.  

Хоч і Толкіна часто згадують, як одного з 

тих письменників, які самі створили нові мови, 

він не створив їх усіх повністю з нуля. 

Наффарін був повністю створений з уяви 

письменника і є його першою чисто створеною 

мовою, коли Гаутиск є побудованою на 

германській мові. Толкін називав себе 

Ундархруименитупп на цій мові. Магол – має 

основу вінгерської [1, ст. 17]. 

Що стосується письма, то тут Толкін 

змішував різні знання та запозичення щоб 

створити по своїй суть щось унікальне. 

Універсалізм більшою мірою  виявився у 

комплексі універсальних символів. Дослідження 

символіки проводиться на кількох рівнях. За 

допомогою першого рівня можна 

охарактеризувати основні риси міфологічного 

образу як феномену поетики Толкіна (на 

прикладі символів ДЕРЕВА і ПЕРСНЯ). 

«Символічне поле» та його вивчення є 

другим рівнем аналізу, що має в собі систему 

«ізофункціональних» образів, які об’єднуються 

спільною ідеєю. Аспект поля символів та його 

дослідження, пов’язаних з поняттям «Центру 

світу», створює нові можливості та нову 

інтерпритацію найнеобхідніших образів 

поетики Толкіна. Художній світ автора 

сповнений символікою Дерева та збагачений 

нею, існує тісне її співвідношення з 

архетипними уявленнями, пов’язаними з 

Деревом в різних міфологіях і добудовування 

даної міфологеми в різних творах письменника. 

Дж. Р. Р. Толкін, використовуючи універсальну 

багатозначність символіки Дерева, збагачує її 

внутрішню структуру новими 

характеристиками і знаходить нові грані 

осмислення образу. 

В роботі було проаналізовано попередні 

дослідження різних науковців, створення 

вигаданих мов, особливості, мелодійність та 

семіотику. Мови були порівняні за стилістичними 

та ленгвістичними особливостями. Тож 

відпираючись від цих досліджень було порівняно 

оригінальне письмо вигаданих мов та його 

сприймання, та простий переклад. Як висновок 

було продемонстровано, що стиль та лінгвістичне 

збагачення, якого набуває твір, дякуючи особливій 

стилістиці та писемності, виводить твір 

письменника на нову і особливу полицю в історії 

доволі заслужено. Також проведені стилістичні 

приклади, з яких стає зрозуміло, що при заміні всіх 

вигаданих мов на англійську, твір втрачає свою 

стилістичну, естетичну та поетичну особливість. 

Сприймання твору змінюється. Неповторна 

особливість світу, описаного в книзі, тьмяніє та той 

внесок у сучасну літературу, який цей твір 

безумовно вклав, зникає.  

Для теперішніх та майбутніх письменників 

жанру фентезі пропоную не зупинятися лише на 

творі, та паралельно створювати щось подібне до 

мов Толкіна, тим самим привносити в світ 

літератури щось особливе. 

Спираючись на доказ присутності 

лінгвістичного детермінізму, пропонується 

детально підбирати шляхи використання мови 

вчителями, що вчать дітей оскільки це також 

має вплив на сприймання матеріалу та на 

сприймання світу навколо. 

                                                 

Література 
1. J. Garth, Tolkien and the Great War. p. 17 

2. Christopher Gilson, "Foreword", in: Parma Eldalamberon 11 (1995), p. 2 

3. David Bratman, "Posthumous Publications", in: J.R.R. Tolkien Encyclopedia (edited by Michael D.C. 

Drout), p. 547-8 

4. Letter number 144, The Letters of J.R.R. Tolkien 

5. Tolkien, J. R. R. (1983), J. R. R. Tolkien: The Monsters & the Critics, London: HarperCollins 

(published 1997), p. 200, ISBN 0-261-10263-X 

 
ARTIFICIAL LANGUAGES ROLE IN J. R. R. TOLKIEN’S WORK: STYLISTIC AND LINGUISTIC ASPECTS  

РОЛЬ ИСКУСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ У ТВОРЧЕСТВЕ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА 

 

 

 

 

 


