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поэтонимология 

Творчість Самюеля Бекета важко охарактери-
зувати однозначно. Важко навіть визначитися із 
напрямом, у якому працював письменник. Його 
романи – це суміш модернізму, авангарду, експре-
сіонізму, абсурду та постмодерну. Так чи інакше 
така химерна література являє собою код, розга-
давши який, можна частково проникнути в автор-
ський задум письменника, прочитати між рядків 
не сказане експліцитно. Особливу роль у такому 
декодуванні посідає розуміння внутрішнього зна-
чення поетонімів, вираженого їх звуковою, а іно-
ді й графічною формою. Не менш суттєвим є по-
шук інтертекстуальних зв’язків, які реалізуються 
за допомогою власної назви.

Розглянуті в статті мовні явища останнім ча-
сом завойовують все більше інтересу дослідни-
ків, адже проблема психологічного сприйняття 
імені, зв’язку між планом вираження і планом 
змісту власної назви не набула достатнього ви-
світлення в науковій літературі. Крім того, не-
достатньо було сказано про роль імені як по-
середника між двома літературними текстами. 
Частково проблема імені у романі «Молой» зга-
дується у працях іноземних дослідників: Татьяни 
Храмової, Мерджорі Перлофф, Рубі Кон, Томаса 
Павела, Вільяма Еткінсона. Проте цілісного ви-
світлення суті проблеми нами не знайдено, саме 
тому постала потреба даного дослідження.

Центром прозової спадщини письменника 
заслужено вважають трилогію, до якої входять 
романи «Молой», «Малон помирає» та «Без-
іменний». Особливістю цих творів є те, що Бе-
кет, ірландець за походженням, написав їх чужою 
для себе французькою мовою. Як пояснював сам 
письменник, робив він це, щоб дисциплінувати 
себе, відмовитися від стилістичних витребеньок. 
Говорячи про роман «Молой», мусимо зазначити, 
що сам автор перекладав його на рідну англійську 
мову і переклад суттєво відрізняється від оригі-
налу. Досі критики не можуть дійти згоди, який 
із двох «Молоїв» – англійський чи французький – 
вважати справжнім, первинним.

Сюжет роману передати досить складно. Пер-
ша частина – це оповідь від імені Молоя, волоцю-
ги, треба сказати досить освіченого, що намага-
ється прийти до своєї матері. Дорогою він багато 
чого бачить, збиває велосипедом пса однієї пані, 
потрапляє до поліції... Перший розділ складаєть-
ся лише із двох абзаців: один короткий на почат-
ку і абзац близько ста сторінок завдовжки далі, 
причому виникає враження, що вони написані 
двома різними особами.

Другий розділ – це розповідь Жака Морана, 
що з чийогось наказу вирушає шукати Молоя, але 
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зазнає невдачі. Деякі дослідники схильні ототож-
нювати його з Молоєм, деякі звертаються до тер-
міна Мішеля Фуко “гетеротопія” [3, с. 273], що 
пояснив би те, що Моран і Молой співіснують в 
одному просторі не перетинаючись.

Бекет чудово розумів роль імені, але ніби на-
вмисне применшував його значення, хоча і вправ-
но використовував контекст, у якому вживалося 
ім’я, звукову його форму, суто психологічні асо-
ціації для створення певного образу.

Мову, якою написаний «Молой», можна смі-
ливо вважати метамовою, бо Бекет використовує 
її для опису самої мови. Зокрема в уста свого пер-
сонажа він вкладає слова: “Мені здавалося, ніби 
вся мова – мовний вибрик”. Перекладаючи «Мо-
лоя» англійською мовою, Бекет відкрив для себе 
слово namelessness – безіменність. Процитуємо 
наступний уривок:

“Так само й усвідомлення моєї власної особи 
загорталося в анонімність (namelessness в оригі-
налі), яку часто було важко прозирнути; споді-
ваюся ми ще пересвідчимось у цьому. Отак було 
і з іншими речами, які знущалися з мого глузду. 
Атож, навіть тієї пори, коли вже все розпливало-
ся, і хвилі, й частинки, стан об’єкта полягав для 
мене в тому, щоб не мати назви й навпаки. Я кажу 
про це тепер, але, власне, що я знаю про це тепер, 
про ту пору, тепер, коли на мене градом падають 
заморожені, наповнені значенням слова, і коли 
помирає і світ, названий боягузливо й незграбно”.

Персонаж перебуває в пошуках ідеального 
імені, а не знайшовши його, просто відмовляєть-
ся від імені як такого.

У першому розділі Бекетів персонаж ніби на-
вмисно ігнорує імена, проте це досить оманли-
вий хід. Молой страждає певним видом афазії, 
яка полягає у тому, що він забуває власні назви:

“Справжнє кохання відбулося з іншою жін-
кою. Ти ба, я знову забув її ім’я”.

“...Скоцюрбився, неначе Бельаква або Сордел-
ло, чи ще який-небудь трубадур, уже не прига-
дую”.

Теж саме стосується і його матері.
«Вона ніколи не називала мене сином, а втім, я 

цього б не терпів, а називала, невідомо чому Да-
ном, моє ім’я не Дан. Мабуть, це ім’я мого батька. 
“Дане, ти пам’ятаєш день, коли я врятувала лас-
тівку? Дане, ти пам’ятаєш день, коли ти закопав 
перстень?” Саме отак вона й розмовляла зі мною. 
Ну, а я називав її Маґ, коли бував змушений на-
зивати її як-небудь. Я називав її Маґ, бо вважав, 
ніби літера ґ касувала склад “ма”, так би мовити, 
плювала на нього краще, ніж могла б якась інша 
літера. Водночас я задовольняв глибоку і, безпе-

речно, невисловлену потребу мати ма, тобто ма-
тір і заявляти про це на повен голос. Адже перед 
тим, як сказати “маґ”, кажуть “ма”, це неминуче. 
А слово “да” в моїх краях означає батька. А втім, 
це питання не поставало переді мною тієї пори, 
коли я прокрадався, тобто питання, називати її 
ма, Маґ чи графиня Кака, бо вже цілу вічність 
вона була глуха наче пень».

У цьому уривку персонаж сам обґрунтовує 
таку номінацію, проте одразу ж заперечує потре-
бу в ній. У той же час знаходимо погляд автора 
на фоносемантику. Звук “ґ”, який ніби закреслює 
попереднє “ма” – цікаве спостереження, після ме-
лодійного поєднання сонорного із голосним, хай 
і дзвінкий приголосний звучить дещо різко. Пер-
сонаж вкладає у ім’я, яким називає матір кілька 
сенсів: по-перше, ненависть до неї, по-друге, по-
требу в ній. Крім того, те ім’я, яким називає його 
мати, ставить його на рівні з нею, наближає до 
неї. Можливо, саме тому деякі дослідники схиль-
ні вважати, що Молой і його мати – одна і та ж 
сама особа.

У наступному наведеному уривку герой при-
гадує своє прізвище (Спершу він говорить: “Моє 
прізвище уперто не спадало мені на гадку”), хоча 
окремі літературознавці стверджують, що сам 
Бекет дає знати, що персонаж вигадав це ім’я. 
Ось зокрема як про це сказано у романі:

“...І тут я нараз пригадав своє ім’я, Молой. Я 
звуся Молой, закричав я собі зненацька, Молой, 
мені миттю спало на гадку це ім’я. Ніщо не 
зобов’язувало мене давати таку інформацію про 
себе, але я повідомив, сподіваючись, безперечно, 
виявити люб’язність. У мене не забрали капелю-
ха, і я себе запитував чому.

– Це прізвище вашої матері? – запитав комі-
сар, мабуть, то був комісар.

– Молой, – наполягав я, – мене звуть Молой. 
– А прізвище вашої матері? – повторив комісар.
– Що? – здивувався я. 
– Ваше ім’я Молой, – пояснював комісар.
– Так, – погодився я, – я щойно згадав його.
– А вашої матері? – не вгавав комісар. Я не 

розумів, у чому річ. – У неї теж прізвище Молой? 
– запитував він.

– Чи вона теж Молой? – перепитував я.
– Так, – кивнув комісар. Я міркував. – Ваше 

прізвище Молой, – говорив він далі.
– Так, – погоджувавсь я.
– А ваша мати, – запитував комісар, – теж має 

прізвище Молой? – Я замислився. – Ваша мати, – 
правив своєї комісар, – має прізвище...

– Дайте мені зосередитись! – крикнув я. Зре-
штою, я й уявляв собі, що десь так воно й буде.
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– Зосереджуйтесь, – кинув комісар. Чи справ-
ді в моєї матері прізвище Молой? Безперечно.

– Вона повинна мати прізвище Молой, – ви-
снував я”.

Прізвище Молой, що існує у кількох варіан-
тах, ірландського походження означає “нащадок 
Маолмгуадга”. Maolmhuadh означає “благород-
ний ватажок”. Інша версія – від Maoil Aodha – 
прибічник святого Аодга. Maol буквально озна-
чає “лисий”, йдеться про тонзури давніх ірланд-
ських монахів.

Ще одна версія говорить про те, що прізвище 
Молой французького походження, від бретон-
ського Malo – ватажок, лідер. Тобто попри різні 
джерела етимології значення імені суттєво не 
змінюється. Ці значення проте жодним чином 
не характеризують персонажа: потворний каліка 
блукає десь Ірландією на милицях, аж ніяк не схо-
жий на благородного ватажка. Так чи інакше та-
кий антропонім примирив ірландське походження 
письменника із французькою мовою роману. 

Слід згадати, що багато антропоетонімів у 
творчості Бекета, зокрема у згаданій трилогії, по-
чинаються з літери “М”: Молой, Моран, Малон, 
Марта, Маґ, Мерфі, Мерсьє, причому більшість 
наділені особливою мелодикою, що полягає у 
наявності лише голосних та сонорних звуків: 
Молой, Моран, Малон. Це виглядає ніби пошук 
ідеального імені, яке, втім, ніколи не знайдеш. 
Насправді немає багатьох персонажів. Є один – у 
процесі постійного оновлення і змін.

Продовжуючи розгадувати таємницю іме-
ні Молой, мусимо заглибитися в інтерпретацію 
власне роману. Цілком очевидно, що йдеться про 
якісь духовні пошуки, дуже ймовірно, що по-
шуки самого Бекета. Так само, як Кафка колись 
трансформував своє прізвище у прізвище персо-
нажа Замза, так очевидно і Бекет зробив наступ-
ну трансформацію:
B E C K E T T
M O L L O Y

Продовжуючи тему таємничої амнестичної 
афазії Молоя, наведемо ще один уривок:

«Й назву цього міста, єдиного, яке мені суди-
лося пізнати, я шукав у своїй пам’яті з наміром, 
тільки-но знайшовши її, зупинитися й запитати 
в перехожого, до решти розкрившись перед ним: 
“Добродію, перепрошую, це справді місто Х?” Х 
тут позначав назву мого міста. Мені здавалося, 
ніби назва, яку я тут пригадував, починалася на 
літеру Б або П, але, незважаючи на цю підказку, 
або, можливо, внаслідок її хибности, решта літер 
і далі тікали від мене. Розумієте, я вже віддавна 

жив віддалік від слів, тож мені вистачало, скажі-
мо, тільки бачити моє місто».

Можна припустити, що Молой і Моран справ-
ді перебувають в одному просторі, але не можуть 
перетнутися, ніби знаходяться у різних вимірах. 
Інша точка зору, що вони – це одна і та сама осо-
ба у різних перцепціях, їх імена однаково почи-
наються, а це вказує на те, що вони мають щось 
спільне у своїй істоті. Але Молой не може прига-
дати назви свого міста, і не має в цьому особли-
вої потреби, у той час коли Моран дає детальний 
опис, здійснює екскурс у принципи найменуван-
ня топонімів тієї місцевості, де він живе. “Те міс-
течко або село <...> мало назву Балі. Ми казали 
Балі, коли хотіли назвати Балі, і Баліба, коли хоті-
ли сказати Балі плюс належні до нього території, 
й Балібаба, коли хотіли назвати землі Балі без са-
мого Балі”. Насправді увесь цей час Бекет граєть-
ся з нами, бо “Балі” гаельською мовою – місто.

Інший важливий з нашої точки зору епізод 
роману відбувається тоді, коли Молой збиває ве-
лосипедом старого пса самотньої жінки. Попри 
те, що навколо цієї події відразу здіймають шум, 
пані не має ніяких претензій до Молоя, але заби-
рає його до себе і починає піклуватися про нього 
замість собаки. Молой згадує: “Але дама, пані 
Лой, як сказала вона одразу, або Лус, я вже не 
знаю, з ім’ям на кшталт Софі, затримала мене”. 
Вжите ним Лой співзвучне складу його власного 
імені. Так само, як автор ніколи безпідставно не 
назве двох персонажів одним іменем, так і окре-
мий склад імені несе певне змістове навантажен-
ня. Це може говорити про те, що ця пані Лой – 
частина особистості Молоя.

Говорячи про жінку, яка дала йому пізнати 
кохання, Молой так само не може пригадати її 
імені, пам’ятає лише, що “вона мала якесь мирне 
ім’я, мабуть, Рут, тут я ручатися не можу. Мож-
ливо, її звали Едітою”. Трохи згодом до цих імен 
додається ім’я Роза. Рут дійсно мирне ім’я, що 
походить з івриту, яскравим є приклад біблійної 
Рут, яка сказала своїй свекрусі: “Куди ви підете, 
туди піду і я”, ставши взірцем покори і смирення. 
Едіта на противагу ім’я войовниче, із давньоан-
глійської “священна війна”. Але найцікавішим 
видається поява імені Роза. Оскільки наскрізно 
у романі звучить тема імені, то ймовірно що це 
алюзія на відоме Шекспірове: “What’s in a name? 
that which we call a rose By any other name would 
smell as sweet...” (Та  що ім’я?  Назви хоч як тро-
янду, Не зміниться в ній аромат солодкий!), що 
цілком передає ставлення Молоя до імені.

Головний персонаж другого розділу Жак Мо-
ран – не те, щоб цілковита протилежність Мо-
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лою, але у питанні імен він завжди проявляє точ-
ність – пам’ятає їх усі з маніакальною точністю: 
служниця Марта, посланець Ґабер, отець Амбру-
аз, шеф Юді і навіть пан Пі – дантист, пані Кле-
ман – дружина фармацевта, Анна, стара кухарка 
сестер Ельснер, песик Зулу, пиво «Валенштайн», 
іграшковий ведмедик Жано.

Моран роздумує над звуковою формою імені 
Молоя. «З тих двох імен Молой і Молоз друге ви-
давалося мені, напевне, правильнішим. Але тіль-
ки трошки. Адже я чув, безперечно, десь у душі, 
де така кепська акустика, тільки перший склад, 
“Мол”, дуже виразно, а за ним майже зразу йшов 
другий, млявий, ватяний склад, немов поглину-
тий попередній, тож “ой” могло б бути і “оз”, ба 
навіть “ок”. Якщо я схилявся до “оз”, то, мабуть, 
тому, що моя душа полюбляла таке закінчення, 
тим часом як решта не зачіпали в ній жодної 
струни. Але від миті, коли Ґабер сказав “Молой”, 
і то не раз, а багато разів, і то однаково виразно, 
я був змушений визнати, що і я повинен казати 
“Молой”, а кажучи “Молоз”, я коїтиму помилку».

Врешті Моран доходить до висновку, що Мо-
лой – його протилежність, але так і немає нічо-
го, що могло б їх відрізнити. Це передбачено їх 
ірландськими іменами (не надто поширеними у 
французькій мові), що обоє починаються з три-
надцятої літери англійського алфавіту, що мають 
спільний корінь за винятком плавного л. Mol з 
латини м’який, поступливий, що певною мірою 
характеризує саме Молоя. Р в імені Морана натя-
кає на певну твердість, можливо, навіть агресію.

Важливий і той момент, що Моран і його син 
мають однакові імена: обох звуть Жак. Проте Мо-
ран говорить, що це не призведе до плутанини. 
Цього не можна з певністю стверджувати. Вільям 
Шекспір, наприклад, збентежив кілька поколінь 
критиків, назвавши двох персонажів своєї п’єси 
«Як захочете» Жаками. Деякі видавці навіть змі-
нювали ім’я Жака Дюбуа, який з’являвся лише на 
початку та наприкінці п’єси то на Джеймса, то на 
Якоба, щоб уникнути непорозумінь. До п’ятого 
акту плутанина підсилювалася, бо видавці забу-
вали про таку заміну і наприкінці п’єси звідкілясь 
виринав невідомий Жак Дюбуа. Висока ймовір-
ність того, що Шекспір назвав персонажів одна-
ковими іменами із неуважності, але Бекет зробив 
це навмисно [4]. Жак старший і Жак молодший 
ділять одне ім’я, ділять одну особистість з усіма 
її протиріччями. Небезпідставним є твердження 
окремих критиків про те, що Молой, його мати, 
Моран і його син – одна й та сама особа. Проте 

ім’я Жак та прізвище Моран, хоч й ірландське, 
але фонетично близьке до французького, можуть 
вказувати на протиріччя, які розривали самого 
Бекета – між Ірландією та Францією.

Шеф Морана Юді має ім’я, що важко інтерпре-
тувати однозначно. Одні вбачають юдейську про-
блематику, інші трансформують онім у Яхве, пояс-
нюючи це Бекетівськими пошуками Бога. Зокрема 
у «Чекаючи на Ґодо» ім’я персонажа Ґодо містить 
англійське God – Бог, а отже, цей мотив не новий для 
Бекета. З іншого боку антропоетонім Юді (Youdie) є 
погрозою смерті (you die – ти помираєш).

Існує погляд, що блукання Молоя можна по-
рівнювати з блуканнями вигнанця. Це паралелі 
з подорожами Одіссея [1, с. 131]; повертаючись 
додому, Моран згадує імена Адама та Єви, які 
теж були вигнанцями. Потужний релігійний мо-
тив підсилює ім’я посланця Ґабера. Критики за-
значають, що ім’я Ґабера співзвучне імені Ґабрі-
еля – ангела-благовісника. Ґабер є посланцем, а 
слово «ангел» на івриті та грецькій мові теж має 
значення посланець [6]. Ті, хто схильні вбачати 
у подорожах Молоя-Морана паралель до діянь 
Христа, наводять чимало доказів тому. Видаєть-
ся цікавим той факт, що куховарку Морана звали 
Мартою. (Біблійна Марта годувала Христа). Те, 
що мати називала Молоя Даном, наштовхує на 
паралель зі святим Даниїлом.

Роман Бекета, без сумніву, інтелектуальний, 
просочений численними алюзіями і ремінісценці-
ями на міфологічні, біблійні твори, причому така 
інтертекстуальність значною мірою досягається 
за допомогою поетоніма (Йов, Сізіф, Рох тощо). 
Місцями автор звертається до відвертої насміш-
ки над побожністю ірландців, вкладаючи в уста 
своїх персонажів безглузді питання (Чи справ-
ді святий Рох, бувши немовлям, не ссав груди в 
середу і п’ятницю? Марія справді зачала через 
вухо, як хотілося святим Авґустинові й Адобар-
дові? тощо). Подібно до постмодерністів, єднає 
«Молоя» із іншими своїми творами, згадуючи 
імена персонажів Єрка, Мерфі, Мерсьє.

В цілому можемо розглядати роман письмен-
ника не лише як матеріал для дослідження, а і як 
повноцінну лінгвістичну працю із теорії найме-
нування, фоносемантики, філософії мови. Автор 
вправно використовує поетоніми для вираження 
підтексту, наповнює їх змістом, намагаючись 
надати їм якомога більш відповідної звукової 
форми. Бекет, по суті, більше поет, ніж прозаїк, 
людина з подвійним баченням, що яскраво про-
являється у його творчості.
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Гаврилюк И. С. 

ИМЯ И БЕЗыМЯННОСТЬ в РОМАНЕ САМЮэЛЯ БэКЕТА «МОЛЛОЙ»: ПОПыТ-
КА АНАЛИЗА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОэТИЧЕСКОЙ ОНОМАСТИКИ

Статья рассматривает проблему имени собственного в романе Самюэля Бэкета «Моллой». Ана-
лизируется авторский взгляд на роль имени, его звуковую форму и влияние этой звуковой формы на 
значение и функционирование поэтонима. Исследуется роль антропоэтонимов и межонимных связей 
как средства создания интертекстуальности («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 53-57).
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Name aNd NamelessNess iN the Novel «molloy» by samuel beckett: 
aN attempt of aNalysis from the poiNt of view of poetic oNomasics

The article deals with the problem of proper names in the novel «Molloy» by Samuel Beckett. The 
author’s view on the proper name role, its sound form and influence of the sound form on the meaning and 
functioning of the onym are analysed. The role of anthropoetonyms and interonym connections as a means 
of creating intertextuality is investigated («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 53-57).
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