
Нашим донькам
Світлані, Наталії та Олені
п р и с в я ч у є т ь с я



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Олексій Скляренко • Ольга Скляренко

Òèïîëîãi÷íà  
ÎíÎìàñòèêà

У  5  К н и г а х

Лексико-семантичні особливості  
онімного простору

Ономастичний словотвір  
у типологічному ракурсі

Артиклі в ономастичній сфері

Антропонімія та життя

Ономастичні етюди

О д е с а
«Астропринт»

2 0 1 3



О д е с а
«Астропринт»

2 0 1 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Олексій Скляренко • Ольга Скляренко

Òèïîëîãi÷íà  
îíîìàñòèêà

У  5  К н и г а х

К н и г а  д р у г а

Оíîìàñòè÷íèй  
ñëîвîòвiр  

у òèïîëîãi÷íîìу  
рàêурñi



Монографія «Типологічна ономастика»: Книга друга «Ономастичний 
словотвір у типологічному ракурсі» — новий науковий напрям, запо-
чаткований одеськими фахівцями-ономастами — кандидатами філологіч-
них наук, доцентами Олексієм Михайловичем Скляренком та Ольгою 
Миколаївною Скляренко.

У центрі уваги дослідження — вузлові проблеми типологічної оно-
мастики (теоретичної ономастики): визначення сутності пропріальних та 
апелятивних лексем, особливостей структурно-словотвірного складу та 
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інших країн). Крім словотвірного виміру, дослідницький простір містить 
також інші виміри: соціально-функційний і когнітивно- психологічний.

Обґрунтовані в монографії теоретичні положення та висновки ма-
ють важливе значення для славістики, германістики та романістики й 
можуть застосовуватися в курсах «Вступ до мовознавства», «Загаль-
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р о З д і л  I

місце словотворення у системі мови

У сучасному мовознавстві словотвір розглядається як окрема 
 лінгвістична дисципліна, яка характеризується особливою систе-
мою, специфічними внутрішніми зв’язками та складними й різ-

номанітними стосунками з іншими сферами мови, багатоплановістю, 
особливими законами функціонування та «утворює самостійну підсис-
тему мови і відповідно є особливою областю науки про мову» 1.

Ще В. фон Гумбольдт визнавав, що «словотворення — це найглибша 
і найзагадковіша сфера мови» [Гумбольдт 2000: 90, 113, 114, 119, 276, 
289]. Проте вивчення словотворення тривалий час залишалося на пери-
ферії дослідницьких інтересів мовознавців. Як зазначав на початку 
ХХ ст. Ф. де Соссюр, «традиційна граматика ігнорує цілі розділи 
лінгвістики, як, наприклад, розділ про словотворення» [Соссюр: 115].

Не можна стверджувати, що словотворення повністю  ігнорувалося. 
До нього завжди зверталися вчені. Зарубіжні лінгвісти торкалися 
окремих питань словотворення у своїх граматиках, які бе  руть поча-
ток від граматики Арістотеля. У східнослов’янських мовах тради-
ції вивчення словотворення і словоскладання мають глибоке коріння 
й сягають часів видання «Російської граматики» М. В. Ломоносова 2. 
Проте до недавнього часу словотворення не вважалося окремою га -
луззю мовознавства.

У працях учених ХIХ ст. словотворення розчинялося в етимології. 
На різних етапах розвитку мовознавства вчення про словотворення як 
розділ морфології розвивали О. Х. Востоков, М. І. Греч, Г. П. Павський, 
Ф. І. Буслаєв, Ф. Ф. Фортунатов, О. О. Потебня, Л. А. Булаховський.

Деякі дослідники відносять словотворення до лексикології і, таким 
чином, виводять його повністю за межі граматики [пор., наприклад, 

1 Земская Е. А., Кубрякова Е. С. Проблемы словообразования на совре-
менном этапе (в связи с XII Международным конгрессом лингвистов)  // 
Вопросы языкознания. — 1978. — № 6. — С. 113.

2 Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике 
и лексикологии (на материале русского и родственных языков) // Вопросы 
теории и истории языка / Ред. кол.: Г. Ф. Александров, В. В. Виноградов, 
Г. Д. Санжеев [и др.]. — М.: АН СССР, Ин-т языкознания. Ин-т философии, 
1952. — С. 115.
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Смирницкий  1956]. П’ятитомник «Сучасна українська літературна 
мова» містить фонетику, морфологію, синтаксис, лексику і фразеоло-
гію, стилістику. Словотворення розглядається в другому томі у складі 
морфології, разом із формотворенням і словозміною [СУЛМ Морфо-
логія: 29].

Американське мовознавство в ієрархії лінгвістичних рівнів послі-
довно виділяє фонетику, фонологію, морфонологію, синтаксис і семан-
тику, а словотворення там взагалі відсутнє [Hockett: 137]. Дескрип-
тивізм не диференціює словозмінні і словотвірні морфеми, тобто 
словотворення практично не виділяється [Cтруктурализм: 196—197]. 
У дуже великій за обсягом (1779 сторінок!) граматиці англійської мови 1 
словотворення міститься як додаток у кінці книги, де йому присвя-
чено неповних 34 сторінки.

У зарубіжному мовознавстві словотвір і дотепер значною мірою, 
а іноді й цілком пов’язується з аналізом у межах трансформацій-
 но- генеративної граматики 2, що не завжди виправдано. Включення 
словотворення до сфери етимології, лексикології або морфології аж 
ніяк не сприяло всебічному комплексному вивченню словотвірної сис- 
теми.

Проте процес розвитку словотвору як окремої галузі науки про мову 
продовжується. У роботах І. О. Бодуена де Куртене, М. В. Крушев-
ського, М. М. Покровського міститься аналіз ряду аспектів словотво-
рення. Становлення словотвору як науки ознаменоване працями таких 
лінгвістів, як В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, Г. О. Винокур, О. І. Смир-
ницький, В. М. Жирмунський, К. О. Левковська, М. Д. Степанова, 
О. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова, О. О. Земська, М. М. Шанський, 
І. С. Улуханов, В. В. Лопатін, О. М. Тихонов, М. В. Панов, О. М. Сухо-
тін та ін. Свій внесок у розвиток словотвору в Україні зробили: 
Л. Л. Гумецька, І. І. Ковалик, М. Я. Плющ, М. С. Родзевич, С. П. Бев-
зенко, В. М. Русанівський, Н. Ф. Клименко, К. Г. Городенська та ін.

Але ще у 60-х роках ХХ ст. дослідниками зазначалося, що «сло-
вотвір — наука порівняно молода ‹...› опис словотвірних систем таких 
мов, як російська, англійська, німецька, французька і т. д. з’явився вза-
галі зовсім недавно» [Кубрякова: 3]. Інтерес до словотворення особ-
ливо проявився на ХII Міжнародному конгресі лінгвістів у 1977 р. 

1 Quirk Randolph, Greenbaum Sidney, Leech Geoffrey, Svartik Jan. A Com-
prehensive Grammar of the English Language. 2-nd revised ed. — UK: Long-
man, 1985. — 1779 p.

2 Weiner E. S. C. The Oxford Guide to English Usage. — UK: The Oxford 
University Press, 1954. — 320 p.; Leech Geoffrey. An A—Z of English Gram-
mar and Usage. — UK: Longman, 1990. — 241 p.;  Leech G. and Svartik J. 
A Communicative Grammar of English. — UK: Rearson ESL, 2003. — 304 p.; 
Quirk Randolph, Wrenn C. L. An Old English Grammar. — USA: Northern Illi-
nois University Press, 1994. — 192 p.
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у Відні, на якому тему «Словотворення» було вперше включено 
до порядку денного. Цій темі було присвячено пленарне засідання, і 
вперше на конгресі працювала окрема секція зі словотвору. І тільки 
у 80-х роках ХХ ст. лінгвісти констатували: «Зараз можна впевнено 
казати, що ‹...› словотвір остаточно сформувався як самостійний аспект 
лінгвістичної науки» [Мешков 1986: 4].
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ономастичне словотворення 
як особливий роЗділ Загального 

словотворення

Паралельно з розвитком загального словотворення зростав ін -
терес до словотвірного аналізу власних назв. Проте тривалий 
час оніми рідко потрапляли у поле зору лінгвістів. Ф. де Соссюр 

згадав власні назви тільки одного разу, зазначивши, що це — «ізольо-
вані слова», які «не допускають жодного свідомого поділу ‹...› жодної 
інтерпретації своїх складових елементів» [Соссюр: 207]. Ж. Вандрієс 
запитував: «Що таке власна назва?» і сам же відповідав: «Часто-густо 
нічого. ‹...›. Це тільки баласт» [Вандриес: 179]. Як зазначав В. Ташиць-
кий, «про власні назви згадували головним чином в орфографії у роз-
ділі про правопис великої літери» [Ташицкий: 7].

Виокремленість ономастики почала детально висвітлюватись у лінг-
вістиці тільки в останні десятиріччя ХХ ст. Однак, як зазначає 
В. Бланар, ще й досі не існує загальновизнаної теорії власних назв, 
які продовжують викликати суперечки лінгвістів, філологів, логіків, 
семіотиків, соціологів [Blanár: 4]. Проте вчені прийшли до розуміння 
ономастики як «найспецифічнішого розділу мовознавства» [Карпенко 
1982: 3]. Власні назви організуються специфічним чином, який від-
різняється від звичайної лексики. Вони «мають лише їм властиві 
структурні (нефонетичні) закономірності розвитку, які можна було б 
у певному сенсі назвати ономастичними законами. ‹...›. Власні назви 
далеко не завжди як у семантичному, так й у структурному відно-
шенні копіюють загальні» [Роспонд 1962: 12]. Хоча словотворення 
в ономастиці пов’язане зі словотворенням в апелятивній лексиці, 
воно самостійне в кожному класі онімів [Подольская Топоосновы: 
109]. Ю. О. Карпенко писав, що у сфері впливу ономастики опини-
лись усі мовні рівні: можна говорити про ономастичну фонетику, про 
ономастичну морфологію, про ономастичний синтаксис, і підсумовує: 
«Окреслюються контури прямо-таки «ономастичного мовознавства», 
паралельного мовознавству звичайному, неономастичному» [Карпенко  
1982: 13].

Поступово стало зрозумілим, що словотвірний аналіз пропріаль-
ного матеріалу плідний не тільки для ономастики, а й для розвитку 
загального словотвору.
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Словотвірний аналіз східнослов’янських топонімів зацікавив бага-
тьох науковців, у тому числі: В. М. Топорова, В. О. Жучкевича, 
О. М. Трубачова, Ю. О. Карпенка, І. О. Воробйову, Є. С. Отіна, В. В. Ло -
боду, Г. П. Смолицьку, Н. В. Подольську, Д. Г. Бучка, В. В. Лучика, 
О. П. Карпенко, В. П. Шульгача 1 та ін.

Кількість робіт, присвячених словотвірному аналізу власних геогра-
фічних назв, невпинно зростає. Тому, підсумовуючи, можна погодитися 
з висновком Ю. О. Карпенка, що «ключ до історії топонімії ховається 
у словотворі» [Карпенко 1973: 73], а також з твердженням І. О. Вороб-
йової про те, що словотвірний аналіз топонімів — «магістральний шлях 
топонімії останніх десятиліть» [Воробьева: 4].

1 Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верх-
него Поднепровья. — М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1962. — 270 с; Жучке-
вич В. А. Топонимика. Краткий географический очерк. — Минск: Вышэйшая 
школа, 1965. — 321 с.; Трубачев  О. Н. Названия рек Правобережной Укра-
ины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. — М.: Наука, 
1968. — 289 с.; Карпенко Ю. А. Топонімія Буковини. — К.: Наукова думка, 
1973. — 240 с.; Воробьева И. А. Топонимическая система средней части бас-
сейна Оби: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.02 «Языки народов 
СССР  (русский язык)». — Новосибирск, 1973. — 30 с.; Отин  Е. С. Гидро-
нимия Юго-Восточной Украины: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук: спец. 
10.02.19 «Теория языкознания». — К., 1974. — 44 с.; Лобода В. В. Северо-
причерноморская топонимия (общие и региональные проблемы украинской 
топонимической системы): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук: спец. 10.02.02 
«Языки народов СССР (украинский язык)». — К., 1979. — 52 с.; Смолиц-
кая Г. П. Гидронимия бассейна Оки в ее отношении к истории словарного 
состава русского языка: (проблемы реконструкции): Автореф. дис. ... д-ра 
филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык». — М., 1981. — 34 с.; Подоль-
ская Н. В. Типовые восточнославянские топоосновы: Словообразовательный 
анализ. — М.: Наука, 1983. — 160 с.; Бучко Д. Г. Походження назв населе-
них пунктів Покуття. — Львів: Світ, 1990. — 143 с.; Лучик В. В. Гідронімія 
Середнього Дніпро-Бузького межеріччя: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 
10.02.01 «Українська мова». — К., 1995. — 49 с.; Карпенко О. П. Гідроні-
мія Цент рального Полісся на загальнослов’янському тлі: Автореф. дис. ... 
д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / 10.02.03 «Слов’янські 
мови». — К., 1996. — 50 с.; Шульгач В. П. Праслов’янський гідронімний фонд 
межиріччя західного Бугу і Случі: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: спец. 
10.02.01 «Українська мова» / 10.02.03 «Слов’янські мови». — К., 1998. — 31 с.
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типологія складених онімів

Загальні положення

Форма існування мови — її зміни. Це коротко сформулював  
В. фон Гумбольдт своєю знаменитою фразою «Мова не про-
дукт діяльності (Еrgon), а діяльність (Еnergeia)» [Гумбольдт: 

70]. Проте зміни, що відбуваються у мові, зовсім не означають відсут-
ність спадкоємності, зв’язку між двома станами, інакше мова була б 
неспроможна виконувати своє призначення. Звідси — двоїс тість мови, 
висловлена парадоксом Ш. Баллі: «Мови безперервно змінюються. Але 
функціонувати вони можуть лише не змінюючись. У будь-який момент 
свого існування вони — продукт тимчасової рівноваги» [Балли: 29]. 
Це іманентне протиріччя, яке пронизує всю мову в цілому, властиве 
і окремим її підсистемам. Двоїстість мови знаходить своє відобра-
ження у різному членуванні єдиної топонімної даності різними нау-
ковцями. Особливо багато суперечних думок породжує членування 
складних і складених топонімів як таких, що належать до окремих 
структурно-словотворчих груп.

Одні дослідники вважають, що всю масу топонімів можна розділити 
на дві основні групи: прості і складні. В останню групу зараховують  ся 
різноманітні назви з погляду генезису, структурно-словотвірних влас-
тивостей тощо. Критерієм їхнього вичленування є саме їхня «склад-
ність». Англійський учений К. Камерон, наприклад, виділяє прості 
(simplex) та складні (compound) назви, відносячи до останніх номени, 
які «складаються з двох або більше елементів, з’єднаних разом» 1. 
Інший англійський науковець М. Орусо, який також ділить топонімну 
даність на прості та складні утворення, відносить до останніх також 
складені назви на зразок Port  Lіncoln, East  London (місто у Пів-
денній Африці), North  Shіelds 2. Польський топоніміст С. Роспонд 
у своїй структурно-граматичній класифікації вичленує складні назви 
як окрему словотворчу групу. Цю групу, у свою чергу, С. Роспонд 

1 Cameron K. English Place Names. New Edition Revised and Reset. — Lon-
don: B. T. Batsford Ltd. — 1977. — P. 28.

2 Aurousseau M. The rendering of geographical names. — London: Hutchin-
son University Library, 1957. — P. 8.
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ділить на три підгрупи: 1) складення (złożenia): Kurozwekі, Debogóra, 
Ostrołęka, Czarnolas, Bіałobor, Zawіchwost; 2) зрощення (zrosty): 
Krasnystaw, Babіmost; 3) синтаксичні словосполучення (zestawienia 
syntaksyczne): Bіale brzegі, Nowy dwor 1. Таким чином, за С. Роспон-
дом, складені назви — це один із різновидів складних назв. Критерієм 
для членування цих груп був, мабуть, ступінь інтеграції безпосередньо 
складових (immediate constituents) 2, який представлений у найбільше 
закінченому вигляді у складеннях й у початковому стані — у синтак-
сичних групах. Подібне спостерігаємо й у російській топонімії. Росій-
ський лінгвіст О. М. Селищев об’єднав під найменуванням складних 
назв і сполучення прикметника з іменником: Черная Грязь, Гуляева 
Гора, і сполучення двох іменників: Борлес, і «сполучення описові з 
займенником что і далі з прийменником на, в або лише з приймен-
ником на, в (без что)» і «складення з голосними о, е у першій час-
тині: Большедворье, Верхогрядье» [Селищев: 84]. Білоруський топо-
німіст В. А. Жучкевич вважає, що «за морфологією (формою) топоніми 
можуть бути поділені на прості ‹...› і складні, або складені» [Жуч-
кевич 1980: 87—88]. Таким чином, В. А. Жучкевич використовує тер-
міни «складні топоніми» і «складені» як синонімічні. В. А. Никонов 
розглядав складні і складені назви під загальним терміном «складені» 
з подальшою їхньою диференціацією. Він виділяє стягнені двоосновні 
топоніми: Новгород, Красноярск і топоніми-словосполучення: Старый 
Оскол, Красный Октябрь. Розмірковуючи над складеними топонімами, 
В. А. Никонов зауважував, що тут виникають нез’ясовані питання, вирі-
шити які однозначно одразу не вдається. Зокрема, не завжди можна 
диференціювати справжні топоніми-словосполучення та удаваноскла-
дені утворення. На його думку, «логічно не можна вважати складе-
ними» такі топоніми, як р. Св. Лаврентия, селище Лев Толстой, бол-
гарські міста Цар Асен, Генерал  Гошево, селище Первое Мая ‹...›, 
бо у кожної з цих назв не дві основи, а одна нерозчленована (напр. 
первое мая), але тут же додає: «‹...› важко змиритися з тим, що ці 
назви не складені» [Никонов 1965: 91—92].

Як здається, протиріччя у цьому випадку не у структурі назв, а в 
змішуванні двох точок зору: діахронної (генетичної) і синхронної (струк-
турної). Дійсно, з точки зору походження такі назви, як, наприклад, 
Велика  Виженка, Гірний Кут, не можна класифікувати як складені, 
тому що вони виникли як результат переосмислення, транстопонімі-
зації вже існуючих назв (оронімів, гідронімів). Аналогічно, ойконіми 

1 Rospond S. Klasyfikacja structuralno-gramatyczna słowiańskich nazw geo-
graficznych. — Wrocław: Prace Wrocławskiego tow. Naukowego, 1957. — S. 47.

2 Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии / A Glos-
sary of American Technical Linguistic Usage, 1925—1950 by Eric P. Hamp 
(University of Chicago). — Utrecht/Antwerp. — 1957. [Пер. и доп. В. В. Ива-
нова]. — М.: Прогресс, 1964. — С. 129—130.
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Лев  Толстой, Тарас Шевченко — це переосмислення відантропонім-
ного походження. Російські ойконіми Первое Мая, Великий Октябрь 
утворені з відповідних стійких словосполучень внаслідок їхньої топо-
німізації. Але з синхронної точки зору ці та аналогічні назви сприй-
маються носіями мови як складені, як такі, що складаються з двох 
слів. Не дивно тому, що «їхня двоскладовість — не орфографічна ілю-
зія» [Никонов 1965: 91].

В іншій своїй роботі В. А. Никонов, характеризуючи основні топо-
німоутворюючі групи, писав: «Кожний з цих типів об’єднує вельми 
різні різновиди, тому що за основу покладено не один принцип поділу: 
афіксація може поєднуватися із словоскладанням або словосполучен-
ням» [Никонов 1962: 19]. Ця теза пояснює, чому деякі лінгвісти з 
пересторогою ставляться до виділення складених топонімів як окремої 
словотворчої групи. Показові у цьому відношенні слова Є. М. Черня-
хівської, яка, аналізуючи структурну класифікацію С. Роспонда, пише 
стосовно складених топонімів: «Останні, на нашу думку, треба було 
б віднести до першої або до другої групи» (тобто до примарних, які 
не мають топонімного форманта, або до секундарних, тобто до дери-
вативів) [Черняхівська: 103].

Зазначене вище недостатньо чітке розрізнення складних і складе-
них топонімів є також відображенням загальнолінгвістичної проблеми 
складного слова як такого і словосполучення. Безумовно, у сфері 
семантики явно існує момент, який поєднує складні слова і слово-
сполучення, — це цілісність номінації і предметної віднесеності. Ця 
семантична єдність здалася деяким лінгвістам достатньою причиною 
для віднесення певних словосполучень до складних слів. Л. В. Щерба, 
наприклад, вважаючи за головний фактор семантичний, писав: «Однак 
словосполучення не потребує формального вираження і будь-яка син-
таксична група може бути складним словом, яке має відрізнятися 
від групи лише тим, що воно значить більше, ніж сума значень його 
складників» [Щерба 1958: 18].

Зазначений вище принцип — відповідність лексичної групи слів 
єдиному поняттю — є підстава для багатьох французьких лінгвістів 
для нерозрізнення складних і складених слів. Французький лінгвіст 
К. Нюроп, наприклад, поділяє складні слова (у традиційному французь-
кому розумінні) на три групи за орфографічною ознакою: 1) складні 
слова, компоненти яких досягли повного злиття; 2) складні слова, які 
пишуться через дефіс; 3) складні слова, компоненти яких незалежні 
один від одного. К. Нюроп мотивує такий поділ тим, що ступеню 
злиття компонентів відповідає певний спосіб написання1. Таким чином, 
французьку лінгвістичну школу характеризує загальна тенденція роз-

1 Nyrop Kr. Grammaire de la langue française. V. III. — Copenhague: Det 
Nordiske Forlag, 1908. — Р. 260—261.
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глядати різні аналітичні утворення як складні слова 1. Ця загально-
мовна тенденція знаходить своє відображення і у французькій топо-
німії, котра не диференціює складні і складені назви, користуючись 
спільним терміном складні назви (composés). Зокрема, Е. Мюре відно-
сить до складних слів прийменникові конструкції, заявляючи, що утво-
рення, що складаються з номенклатурного терміна і прийменника, — це 
складні слова: Sous la Vіlle, Vers chez les Blancs, Derrіère la Vіlle, 
FontenayauxRoses 2. Топоніміст О. Венсан не диференціює складні 
ойконіми та атрибутивні словосполучення 3.

Треба, проте, зазначити, що семантична єдність і цілісність номіна-
ції не можуть бути основним критерієм при визначенні статусу склад-
ного слова, тому що предметні поняття можуть передаватися не лише 
окремими словами, але й словосполученнями. В. В. Виноградов цілком 
слушно зауважив, що лише семантичний критерій недостатній для від-
несення мовних утворень до категорії складних слів, бо в такому 
випадку структурно-граматичний принцип приноситься у жертву прин-
ципу семантичному [Виноградов 1952: 123—124]. О. І. Смирницький 
поставив проблему окремішності слова і його диференціації від слово-
сполучення і визначив розрізняльні ознаки складного слова. Він визна-
чив головну ознаку композита — структурно-граматичну єдність, яка 
виражена у зовнішньому оформленні — його «цільнооформленість» 4. 
Одна з властивостей складеного топоніма — його різнооформленість, 
на відміну від цільнооформленого композита. Складений топонім — це 
словосполучення, яке «оформлено з частин: кожне слово у ньому 
має характерні саме для нього як окремої одиниці оформлення, тому 
що словосполучення складається саме з слів» [Левковская: 271]. 
Інколи нерозрізнення складних і складених назв відбувається з при-
чин недостатньо строгого користування термінологією. Так, наприклад, 
О. В. Суперанська в одній зі своїх праць називає ойконіми Белая Цер- 

1 Marouzeau J. Procédés de composition en français moderne // Le fran-
çais moderne. — 1957. — № 4. — Р. 186.

2 Muret, Ernest. Les Noms de Lieu dans les Langues Romanes / Confé-
rences faites au Collège de France / Collection de Documents Linguistiques 
[Dirigée par MМ. Meillet et Vendryes]. — III. — Paris: Librairie Ernest Leroux, 
1928. — Р. 95.

3 Vincent Au. Toponymie de la France. — Bruxelles: Librairie Générale rue 
de Namur, 1937. — 418 p.

4 Смирницкий А. И. К вопросу о слове (Проблема «отдельности слова») 
// Вопросы теории и истории языка / Ред. кол.: Г. Ф. Александров, В. В. Вино-
градов, Г. Д. Санжеев и др. — М.: АН СССР, Ин-т языкознания, ин-т филосо-
фии, 1952. — С. 197; Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема «тож-
дества» слова) // Труды Ин-та языкозн. АН СССР. — Т. 4. — М.: Изд-во АН 
СССР, 1954. — С. 3—49; Смирницкий А. И. Значение слова // Вопросы язы-
кознания. — 1955. — № 2. — С. 82; Смирницкий А. И. Лексикология англий-
ского языка. — М.: Изд-во лит. на иностр. языках, 1956. — С. 220.
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ковь, Лодейное Поле, Светлые Ключи складними 1, хоч в іншій праці 
вона послідовно розмежовує складні та складені назви 2.

За останні десятиліття в українській топонімії намітилось рішуче 
зрушення у бік виділення саме складених топонімів, була опубліко-
вана значна кількість наукових розвідок, присвячених дослідженню 
цієї топонімотворчої групи.

Треба зазначити, що термін «складені топоніми» є певною мірою 
збірним і використовується на позначення різних назв, які відрізня-
ються часом появи, структурними особливостями, значенням і об’ємом 
у загальній масі топонімів. У різних мовах, у різні історичні періоди 
однієї й тієї ж мови домінують різні моделі складених топонімів.

Давні слов’янські ойконіми — це сполучення присвійних прикмет-
ників і номенклатурних термінів. Пізніше ці словосполучення зазнали 
суттєвих змін: номенклатурні терміни зникли, а компоненти, що зали-
шилися, повністю субстантивувались і перейшли до категорії імен-
ників. Стародавні складені топоніми перетворились у похідні назви 
українських поселень типу Київ, Львів, російські назви — Смоленск, 
Перемышль. Складені утворення цього різновиду не властиві україн-
ській топонімії сьогодення.

У найдавніших англійських письмових пам’ятках англосаксонського 
періоду знаходять топонімні словосполучення, які відносяться до однієї 
з двох груп. Одна група — це сполучення повнозначних слів і номенкла-
турних термінів на зразок Domra hamm (880 р.) ‘село суддів’, æt fif 
hidum (968 р.) ‘селище біля маєтку площею у п’ять родинних наділів’ 
(дав.-англ. fīf hīde ‘п’ять родинних наділів’). Іншу групу, значно більш 
численну, складали назви, утворені від особових імен Pacgan hamm 
(680 p.) ‘житло Пагга’, Maldufes burgh (890 p.) ‘місто Мальдуфа’ та 
номенклатурних термінів, на зразок Tiðulfes treow (785 p.) ‘дерево 
Тидвульфа’ [Вальдман: 96]. Пізніше ці та аналогічні словосполучення 
перетворилися на композити. Сучасній англійській мові більше не 
властиві такі різновиди топонімних словосполучень: пор. Domerham, 
Fyfіeld, Malmesbury, Elstree [Вальдман: 96]. Серед сучасних латись-
ких та литовських топонімів переважають генетичні утворення — сло-
восполучення, між компонентами яких відбувається підрядний зв’язок, 
а саме: власне географічна назва у формі родового відмінка має атри-
бутивні стосунки з означальним словом (номенклатурним терміном). 
Такі словосполучення не властиві українській мові. У деяких східних 
мовах складені назви можуть мати предикативні зв’язки між компо-
нентами, що не властиво слов’янській топонімії.

1 Суперанская А. В. Прописная и строчная буква в собственных именах 
разных категорий // Орфография собственных имен. — М.: Наука, 1965. — 
С. 38.

2 Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. — 2-е изд. — М.: 
ЛКИ, 2007. — С. 101—103.
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Топонімні словосполучення (складені полілексемні топоніми), як це 
випливає із самого терміна, — це сполучення двох або більше слів, які 
знаходяться у певних структурно-семантичних відносинах, виражених 
синтаксичним зв’язком та утворюють разом одну назву. М. М. Шан-
ський називає топонімні словосполучення термінами «фразеологічні 
топоніми», «топонімні фразеологізми» [Шанский: 84, 87]. 

Ми також вважаємо, що поєднання двох слів — це словосполу-
чення, це не є «орфографічна ілюзія», хоча, звісно, це специфічні сло-
восполучення. Термін топонімне словосполучення збірний і гнучкий. 
Його можна застосувати до сполучення двох або більше слів різної 
дотопонімної історії і з різноманітним дотопонімним значенням, 
але які синхронічно функціонують як одна власна географічна назва. 
Таке розуміння цього терміна дозволяє розширити рамки топосполу-
чень як специфічної структурно-словотвірної групи і менш жорстко 
обмежуватись завчасно заданими параметрами, що особливо важливе 
при типологічному зіставленні топонімних систем різних мов, що мають 
свою специфіку і значні розбіжності.

Як і прості відапелятивні назви географічних об’єктів, топонімні 
слово сполучення становлять собою найдавніший шар власних гео-
графічних назв. Складені топоніми — універсальна одиниця топонімії. 
Вони наявні в ономастиці будь-якої мови і дозволяють безмежно збіль-
шувати її номінативні можливості, й до того ж є запасним засобом 
номінації при виникненні ускладнень у називанні об’єктів. Проте від-
носний обсяг топонімів-словосполучень у різних мовах різний. Порівню-
ючи загальну кількість складених назв населених пунктів в Україні й 
у США, можна констатувати, що у США їх більше. Українська ойконі-
мія на багато століть старша за північноамериканську і тому топоспо-
лучення в ній мають менший відносний обсяг — 35 %, тоді як у США 
вони становлять 65 % 1. Складені топоніми — це не гомогенна, одно-
рідна маса. Серед складених назв населених пунктів можна виділити 
кілька груп як за кількістю компонентів, так і за їхньою специфікою.

атрибутивні топонімні синтагми 
моделі «Adj + N» (прикметник + іменник)

У багатьох мовах найбільш поширений тип складених назв — це 
атрибутивні синтагми 2. Найчастіше це двослівні атрибутивні кон-
струкції. Ця універсальна риса пояснюється тим, що двокомпонентні 
словосполучення — основний тип словосполучень в індоєвропейській 

1 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й  України: 
Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — C. 64.

2 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — Изд. 5-е. — М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — С. 408.
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мовній родині. Серед бінарних атрибутивних синтагм виділяють-
 ся кілька головних моделей. Одна з них — «прикметник + іменник» 
«Adj + N» 1.

Семантика вживаних прикметників різноманітна як в українській, 
так і в американській ойконімії: перший компонент позначає яку- не -
будь зовнішню ознаку: а) нерідкими є складені ойконіми з оцінними 
прикметниками, українські назви: Весела Долина (Од),  Золоте Поле 
(Крм); американська назва Pleasant Hіll  (FL); б) з параметричними 
прикметниками, українські назви: Великий  Гай  (Чрг), Широке Поле 
(Хрс); американські назви: Hіgh Rіdge  (MI), Long Beach  (СA), Bіg 
Bay  (MI); в) з прикметниками, що позначають форму, українська 
назва Крива Пустош (Мк), американська назва Round Lake  (MI) та 
ін. [Скляренко Складені: 166].

Характер відношень між компонентами  аналогічний — це відно-
шення означуваного і означального, з чим пов’язана і структурна 
спільність: виділяється передусім стрижневе слово і залежне слово. 
Головний спосіб вираження синтаксичних відношень для багатьох 
мов — узгодження, тобто типове для повних прикметників уподібнення 
у роді, числі та відмінку з іменником (англійська мова у цьому від-
ношенні займає окреме місце). Таким чином, складені ойконіми — це 
граматично організовані, самостійні єдності, які мають ідентичну номі-
нативну функцію.

Стрижневим словом в атрибутивних словосполученнях найчастіше 
виступають географічні терміни — українські назви: Глибока  Балка 
(Крв, Пл.), Криве Озеро (Мк); російські назви: Большая Речка (Ірк, 
Бу), Великие Луки (Пск), Великая Губа (Кр), Великий Устюг (Влг); 
польські назви: Bіała Pіska, Bіały Bór, Czarna Góra; американські 
назви: Round Lake  «Кругле озеро» (FL), Long Beach  «Довге узбе-
режжя» (CA), Bіg  Bay  «Велика затока» (MI), Bіg Rіver  «Велика 
річка» (MI).

У різних мовах структурна модель «Adj + N» має неоднакову кіль-
кісну реалізацію. В ойконімії України відносний обсяг бінарних атрибу-
тивних синтагм цієї моделі коливається від 97 % до 100 %, в ойко-
німії США — від 2 % до 13 % 2.

Складені утворення моделі «прикметник + іменник» нечисленні 
у топонімії англомовних країн з кількох причин. На думку О. І. Смир-
ницького, «атрибутивний зв’язок за своєю щільністю, за силою «зчеп-
лення» між провідним і залежним словом наближається до зв’язку 

1 Докладніше про це див.: Скляренко О. М. Дещо про складені ойко-
німи (спроба типологічного зіставлення) // Студії з ономастики та етимології 
2009 / НАН України, Ін-т укр. мови; В. П. Шульгач (відп. ред.). — К.: Довіра, 
2009. — С. 166—174. (Сер. «Бібліотека української ономастики»).

2 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й  України: 
Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — C. 64.
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лексичного характеру. Достатньо зв’язати слова ще більш щільно, 
щоб отримати складне слово. Атрибутивний комплекс розташований 
на межі складного слова. В англійській мові ця межа легко порушу-
ється» [Смирницкий 1957: 176]. Додамо, що цьому сприяють такі фор-
мальні фактори, як відсутність морфологічних показників в англійських 
прикметниках, непохідність та односкладовий характер, тому складені 
бінарні топонімні тополексеми в англійській мові легко перетворю-
ються у складні: Drytown  (CA) [Gudde: 114]; пор. паралельні назви 
Indіan Gulch  і Indіangulch [Gudde: 177].

У німецькій мові, на відміну від української, бінарні двочленні 
утворення також найчастіше складні, а не складені. Пояснюється 
це так. Численні ойконіми (особливо назви дрібних поселень) своїм 
існуванням завдячують мікротопонімам. Е. Шварц, зокрема, відзначає, 
що багато німецьких назв поселень походять від слів, що означали 
об’єкти природного характеру (Naturnamen) і вже певний час вико-
ристовувались як мікротопоніми (Flurnamen), а потім — як резуль-
тат переносу (ми скажемо: транстопонімізації) — вони перетворились 
в ойконіми (Ortsnamen) 1. Перехід назв із однієї топонімної категорії 
до іншої міг супроводжуватися певними структурними змінами: слова, 
які позначають тип поселення, могли випадати, а залишкова частина 
перетворювалася на композит: Dorf am Breitenbach > Breіtenbach; 
Ort am Kahlen Berg > Callenberg  [Hengst: 18, 20].

При аналізі складених топонімів виникає питання: якому з компо-
нентів — означуваному або означенню віддати перевагу. Переймаю-
чись цим питанням, В. А. Никонов цитує В. Ташицького про необхід-
ність ставитися з однаковою увагою як до першого, так і до другого 
компонента і звідси аналізувати всі складені топоніми двічі [Никонов 
1965: 90].

Іноді терміни, що позначають поселення, у складених ойконімах 
розташовані на початку назви. Препозитивне вживання цих термі-
нів у топонімних системах різних мов має неоднозначний характер. 
В англомовній і слов’яномовній топонімії препозитивність семантем зі 
значенням ‘село’, ‘місто’ — рідкісний виняток [Скляренко Ізоморфізм: 
75—76]. Іншу картину спостерігаємо у німецькій топонімії, де ойко-
німи такої моделі численні й різноманітні: Dorf  Brodhagen,  Kolo
nіe Brіtz, Sіedlung Neuendorf, Stadt Wehlen, Vorwerk Annewalde 
[ODDR: 113, 277, 489, 498, 542].

У процесі ойконімотвірної діяльності у деяких препозитивних номен-
клатурних термінах вихідне значення слабшає, поступаючись місцем 
значенню ‘населений пункт’. При цьому терміни втягуються у склад 
назви та онімізуються. Один із різновидів атрибутивних ойконімних 
синтагм — складені ойконіми з кінцевим компонентом — семантемою, 

1 Schwarz, Ernst. Deutsche Namenforschung. 2 Orts- und Flurnamen. — 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1950. — S. 15.
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що позначає вид населеного пункту — українські назви: Руде  Село 
(Кв), Весела Слобідка (Кв), Нове Місто (Вн, Чрк, Лв); пор. російські 
назви: Красный Городок (Клу, Тве), Большое Село (Ярс), Большое 
Городище (Блг), Красный  Хутор (Там); американські назви: Whіte 
Cіty «Біле місто» (FL), Old Town «Старе місто» (FL), Brown Vіllage 
«Коричневе село» (FL); німецькі назви: Altes  Dorf «Старе село», 
Weіβes Vorwerk «Білий хутір», Weіβes Haus «Білий дім» [Blaschke 
1957: 6, 38, 58]. Такі ойконімосполучення нечисленні, оскільки не мають 
сталого топонімного статусу через те, що кінцеві компоненти міцно 
утримують вихідне апелятивне позначення населеного пункту. Відсутня 
одна з головних умов, що сприяє їхньої топонімізації [Лемтюгова: 8].

«Колірні» складені топоніми-метоніми наявні практично в усіх регі-
онах досліджуваних країн, що виникли внаслідок переносу назви 
поблизьких об’єктів, виділених за кольоровою ознакою [див. Скля-
ренко Колористическая: 252—253; Скляренко Типологічна: 362—363]. 
У східно слов’янських мовах назву Чорне Село найчастіше отримували 
поселення, розташовані біля Чорної  річки [Лемтюгова: 13]. У Вели-
кій Британії села з назвами Black Water  звичайно розташовані біля 
річки або струмка з ідентичною назвою [Room 1988: 43]. Назва міста 
Біла  Церква  (Кв) відображує реальний факт — тут колись існувала 
біла церква, пор. французький ойконім  BlancheEglіse, який вка-
зує на білий колір церкви [Dauzat 1963: 87]. Слов’янський переклад 
романського топоніма Fântâna Albă на Буковині — Біла Криниця (на 
південь від села є криниця з білуватою вапнистою водою) [Редьква: 
63]; Жовті Води (Днп) — хутір на р. Жовта, де назва річки — калька 
з тюрк. Сарысу — ‘жовта вода’ [Поспелов: 154]. У назві с. Червоні 
Кошари (Од) означення дійсно вказувало на колірну прикмету [ТПСО 
1975: 80]. Ойконім Whіte  Post (VA) виник від позначення пошто-
вого будинку, пофарбованого у білий колір [Stewart 1970: 533]. Назва 
німецького міста Rothenburg  am  Neckar мотивована або червоною 
піщаною глиною, з якої складаються пагорби, біля яких розташо-
вано місто, або кольором червоної римської цегли, яку використову-
вали при будівництві міста  [Berger: 244]. Аналогічно виникли амери-
канські ойконіми Red Mіll, Red House, Yellow House [Stewart 1970: 
401, 545], пор. українські ойконіми Зелене  Поле  (Зп, Днц), Зелена 
Поляна  (Кв),  Зелений  Гай  (Мк, Днп), Жовтий  Брід (Жт), Жовтий 
Яр (Од), Жовта Куча  (Зп).

Звертає на себе увагу той типологічний факт, що у багатьох мовах 
значно більше топонімів з кольоропозначенням ‘чорний’, а не ‘білий’. 
Серед англійських топонімів ми нарахували 56 назв з семантемою 
‘чорний’ і лише 24 — з семантемою ‘білий’ [Ekwall: 46—47, 513—
514]. В українських назвах поселень з ойконімами Білий, Біле у два 
рази переважають за своєю кількістю назви  Чорний, Чорне  [УАТУ: 
367, 451], що пояснюється не дескриптивно-географічними чинниками, 
а, радше, психологічними стереотипами, пейоративними конотаціями 
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чорного кольору: Чорна Грязь, Чорний Яр. Наприклад, назву Чорна 
Гора, як правило, пов’язують з язичництвом (чорний є синонімом 
слова чорт та лівої сторони). У топонімії США найуживанішим колір-
ним дескриптивом є black [Stewart 1970: 48] з первинним значенням 
не ‘чорний’, а ‘темний’: Black Hіll (SD), Black Creek (OR).

Означення чорний сприймалось з негативними конотаціями і було 
замінено епітетом червоний. Показова заміна ойконіма Чорний  Кут 
(Од) на Червоний Кут  [ТПСО 1975: 79]. Колористичне біле — амери-
канські ойконіми Whіte Mountaіns (CA), Whіte  Rіver (OR), Whіte 
Plaіns (NY) — пов’я зується з первинним значенням не ‘білий’, а ‘сніж-
ний’, ‘молочний’, ‘світлий’ [Stewart 1970: 532—533], пор. українські 
ойконіми: Біла Береза (См), Біла Гора (Днп), Біла Кам’янка (Днц), 
Біла Криниця  (Мк) [Горпинич 2001: 34]. Місто-порт на Ірландському 
морі Whіtehaven раніше звалося Whіtehead Heaven по назві  горба 
з білого каменю, розташованого біля гавані [Room 1988: 390], пор. 
назву португальського міста Castelo  Branco (Albі  Castrum) «Біла 
фортеця» [Everett: 96].

Друге місце посідають складені тополексеми з початковим коло-
ристичним red: Red Mountaіn, Red Rock, Red Bank  [Stewart 1970: 
401]. Червоний колір належить до улюблених кольорів багатьох наро-
дів світу, тому не дивно, що він займає почесне місто й у топонімії 
[Скляренко Колористические: 253—254; Скляренко Типологічна: 369—
371]. Наприклад, у топонімії Каліфорнії означення червоний мають 
понад 550 назв і поступається лише по кількості назв означенню чор-
ний [Gudde: 311]. У топонімії України найбільш вживаними є лексеми 
красний, червоний, але далеко не завжди вони мають колірний сенс. 
У багатьох випадках це характерологічні слова зі значенням ‘гарний’: 
Красна Гора (Днц), Красна Долина (Крм); російські назви: Красная 
Яблонька (Ряа), Красная Речка (Сар), Красная Поляна (Кда, Рос); 
на Буковині у XVIII ст. з’явилaся комуна Crasna Ilschі > с. Красна 
Ільськ та комуна Crasna  Putna > с. Красна  Путна  [Редьква: 63]; 
Червоне Поле (Кв), Червона Нива (Од); буковинська топонімна назва 
Червона Діброва [Редьква: 63]. Нерідко означення червоний, красний 
були не як колірні позначення, а як символічні, «революційні»: Крас- 
ний Октябр, Красний Прогрес, Красний Пахар, Червона Зоря; пор. 
російські назви: Красная  Заря (Влг, Тве), Красный  Октябрь (Сар, 
Вгг, Влд, Рос), Красная Звезда (Сар), Красный Текстильщик (Сар), 
Красный  Сокол (Лен), Красный  Ткач (Мос). Цікаво зазначити, що 
А. Доза і Ш. Ростен поряд з «кольоровими» назвами Maіson Rouge 
поставили також назву (мабуть в силу протиставлення) La Malmaіson 
(від латинського mala ‘поганий’) [Dauzat 1963: 425]. Аналогічних утво-
рень в ойконімії США немає. Проте там зустрічаються інші різновиди 
дослівних «колірних» ойконімів. Один з них — ойконіми, утворені від 
перекладених на англійську мову особових імен індіанців: Red Jacket 
(WV), Red Cap  (CA), Red Cloud  (NV), Red Wіng  (MN).  Інший різ-
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новид — ойконімізовані назви деревних порід: Black Oak, Red Cedar, 
Red Oak  [Stewart 1970: 48, 401], Whіte Pіne (MI), Whіte Oak (GA) 
та ін. Наявні і складені топоніми зоонімного характеру: Black  Dog 
(MN), Whіte Deer  (TX), Whіte Wolf  (CA).

Структурна модель «Adj + N» нестабільна як в американських, 
так і в українських ойконімах. Але якщо в американських назвах оби-
два компоненти поєднуються в один, утворюючи композити, як-от: 
Greenbush  (MI), Clearlake  (MA),  Faіrfіeld  (CA), то  в українських 
ойконімах звичайно опускається субстантивний компонент. В Україні, 
за нашими підрахунками, існує 3 села Зелене Поле  і 41 — Зелене, 
одне село Красне Поле і 44 села Красне,  одне село Високе Поле  і 
25 — Високе та ін. [Скляренко Ізоморфізм: 73].

В ойконімії України на позначення виду населених пунктів, крім тер-
мінів місто, село, селище, хутір тощо, використовуються також лек-
семи з іншою основною семантикою. Апелятиви кут, буда та деякі інші 
у складі атрибутивних синтагм набули ойконімного значення «невели-
кий населений пункт»: Верхній Кут (Днц), Нова Буда (Жт). Компо-
нент town у складених топонімах США відрізняється недовговічністю, 
він легко поєднується з означенням і переходить у композитні утво-
рення. Термін ‘village’ у північноамериканській топонімії часто набуває 
іншої семантики. Він рідко використовується у топонімії США у своєму 
прямому значенні ‘село’, частіше має значення ‘тимчасове поселення’, 
вживається для позначення індіанського сели  ща: Indіan Vіllage (LA) 
або просто значить ‘населений пункт’. Це слово ніколи не втрачає 
свого незалежного статусу і не перетворюється на компонент компо-
зита, пор.: Mіddletown (MI) але Mіddle  Vіllage (MI) [Romig: 367].

Значення «населений пункт» набувають також слова, які раніше 
цього значення не мали. Терміни camp та colony вживались, зокрема, 
для номінації нових селищ поселенців однієї національності: Chіnese 
Camp (CA), French Camp (MS), post та house набули значення ‘тор-
говий пункт’: Tradіng  Post (KS), Whіte  House (TN). Термін street 
в ойконімії означає ‘невелике поселення, звичайно витягнуте вздовж 
річки’, а термін corner ‘кут’, який початково позначав наділ землі фер-
мера, місце пересічення двох земельних ділянок, також змінив свою 
семантику, прийнявши значення ‘невеличке поселення’. Таким чином, 
кінцеві компоненти складених ойконімів можуть набувати нових зна-
чень, які зумовлені не їхньою етимологією, а вживанням.

Наступну групу топонімних словосполучень складають атрибутивні 
синтагми, в яких опорні слова позначають географічні об’єкти. Такі 
ойконімосполучення — результат онімізації вихідних апелятивних сло-
восполучень, що характеризують певну місцевість, тобто відбувається 
топонімна метонімія атрибутивних синтагм, пор. назви українських 
населених пунктів Гостра  Могила (Кв), Суха  Балка (Днц); росій-
ських — Вечный  Хутор (Сар), Заднее  Поле (Влг), Крученая  Балка 
(Рос); американських — Deep  Rіver (MI). Хоча всі ойконіми такого 
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типу утворені шляхом метонімічного переносу, у структурному від-
ношенні вони чітко розпадаються на безпосередньо складові — озна-
чальне слово та означуване і відносяться, таким чином, до складених 
утворень. Складені топоніми цього різновиду звичайно мають про-
зору дотопонімну семантику, яка визначається характером географіч-
ного середовища. Як номінативний компонент застосовується лексика 
тих самих семантичних розрядів, що звичайно вживаються у топонім-
ній лексиці. У топосполученнях нерідко знаходять відображення реа-
лії, що послугували джерелом номінації, тобто їм притаманний «топо-
німний позитивізм».

В Одеській області чимало ойконімних синтаксем з компонентом 
балка ‘яр з пологими краями’ [ВТС: 1424]: Велика  Балка, Весела 
Балка, Крива Балка, Холодна Балка, а в Донецькій області — з ком-
понентом яр ‘велика і глибока западина, або прірва’ [ВТС: 1424] — 
Зелений  Яр, Красний  Яр, Крутий  Яр, Сухий  Яр. Це свідчить про 
наявність у цих регіонах ярів різного типу, пор. російську назву Белый 
Яр (Омс, Том). Численність ойконімів на Beach ‘узмор’я’, ‘пляж’ 
у Флориді (Imperіal  Beach, Long  Beach тощо) [Gudde: 176, 215] 
стає зрозумілою, якщо згадати, що прибережна смуга у Флориді, яка 
простягнулась на 2100 км, є найдовшою у США (крім Аляски), тут 
знаходиться багато відомих пляжів. У штаті Мічиґан численні назви 
населених пунктів на Lake: наприклад, зафіксовано п’ять ойконімів 
Long Lake, п’ять ойконімів Sіlver Lake [Romig: 333, 515] та багато 
ін. Зрозуміло, що це озерний край.

Багаторазове вживання назв на Rapіds < rapids ‘річкові пороги’, 
на Falls < falls ‘водоспади’ у деяких регіонах США вказує на наяв-
ність у них порожистих річок і водоспадів. Таким чином, різниця у лек-
сико-семантичному складі багатьох географічних назв зумовлена пев-
ними фізико-географічними факторами.

Зазначимо, що ступінь входження різних географічних термінів 
до складу топонімних атрибутивних синтагм неоднаковий і залежить від 
різних факторів. В українській мові існує декілька термінів на позна-
чення ‘яр’, серед них такі, як верболоз, вибалок, виямок, виярок, 
западина, байрак та ін. Проте вони рідко потрапляють до ойконім-
ної сфери. У той же час термін балка, який має не лише значення 
‘степовий яр’, а ще п’ять різних значень [Марусенко: 279], знаходить 
значне поширення серед складених топонімів України.

Звернемо також увагу на те, що одні й ті ж лексеми, які є, за 
термінологією М. І. Толстого, «термінами-денотаторами» [Толстой: 19], 
у різних регіонах (і близькоспоріднених мовах) можуть позначати різні 
географічні реалії, тобто різні денотати. М. І. Толстой наводить 38 зна-
чень слова гай у різних регіонах і різних слов’янських мовах, серед 
них «окремо стояче дерево», «великий густий ліс», «болото», «кладо-
вище» та багато інших [Толстой: 26, 48—56, 70, 141, 244, 245], що 
забезпечує вживаність цієї лексеми у топонімії.
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Зазначимо ще один важливий аспект. Не всі населені пункт на 
Beach у Флориді та Каліфорнії розташовані на березі моря, а посе-
лення на Lake у Мічиґані — на березі озера. Маловірогідно, щоб бук-
вально всі українські населені пункти на Яр чи Балка були розташо-
вані біля ярів (та ще й різного типу), а назви на Гай — обов’язково 
біля лісу. Виникають сумніви, що у США, де не засвідчено жод-
ного ойконіма на Ravіne «Яр», відсутні яри, або у Великій Брита-
нії, у топонімії якої немає назв на Rapіds і Falls, не зустрічаються 
річки з порогами або не існують природні водоспади. Просто тради-
ції називання селищ у різних країнах різні.

Кожний народ має свої улюблені слова — «будівельний матеріал» 
для утворення топонімів. Назви утворюються не тільки під впливом 
фізико-географічних факторів. Їхня поява зумовлена різноманітними 
причинами. Способи номінації залежать, зокрема, від «традицій нази-
вання» [Топоров/Трубачев: 214]. Наприклад, в Україні до базових ком-
понентів складених назв топонімів належать такі географічні терміни 
та апелятиви: балка, байрак, береза, берізка, берег, болото, брід, 
броди, бір, верба, гай, гора, криниця, клин, круча, ліс, левада, лука, 
липа, майдан, міст, млин, млинок, мости, нива, озеро, озера, потік, 
потоки, поляна, посад, поле, піски, пруди, роща, річка, рукав, ріг, 
слобода, слобідка, сади, садки, став, ставок, стави, скеля, степ, 
табір, хутори, хутір, шлях, яр.

У топонімії Великої Британії дещо інший склад лексем, які фор-
мують власні географічні назви: abbey, borough, bridge, brook, castle, 
church, cliff, court, cot, edge, end, field, fleet, ford, forest, gate, grove, 
hill, head, lake, land, moor, park, port, ridge, rod, street, stone, stones, 
temple, valley, water, way, well, wood.

Топонімія США значною мірою перейняла лексемний склад Вели-
кої Британії, проте виробила певний шар власних тополексем, що не 
вживаються в англійській топонімії або мають інше значення. Так, 
у топонімії США досить широко використовується лексема height(s), 
яка не властива топонімії Великої Британії (де вживається термін hill 
з аналогічним значенням). Термін flat ‘рівнина’, ‘низина’ не вжива-
ється у топонімії Великої Британії, у США він набуває нових значень: 
‘низький берег’, ‘заливні землі’, ‘мілководдя’, ‘болотиста місцевість’ 
[Сл. ОГТ: 334] і використовується в ойконімії: Dutch Flat. Побіжно 
зазначимо, що лексема Dutch у цьому випадку має значення не ‘гол-
ландський’, а ‘німецький’ (так у просторіччі штату Каліфорнія вимов-
ляли слово Deutch ‘німецький’ [Gudde: 114].

Якщо в ойконімії Великої Британії вживаються географічні терміни 
з широким загальним значенням, то у молодій ойконімії США викорис-
товуються численні орографічні терміни з вузько специфічним значен-
ням: терміни амер. bluff ‘стрімчак’, ‘високий крутий берег’, ‘урвище’ 
[Сл. ОГТ: 144]: Mіneral Bluff (GA), пор. ще Red Bluff, Grand Bluff 
(CA) [Gudde: 40, 150]; амер. butte ‘ізольований пагорб’, ‘гостра вер-
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шина’ [Сл. ОГТ: 164]: Black  Butte, Gray  Butte, Whіte  Butte (СA) 
[Gudde: 37, 150, 421]; амер. hope ‘лощина’, ‘ущелина’ [Сл. ОГТ: 397]; 
амер. knob ‘пагорб круглої форми’ [WCAD: 393]: Bald Knob (WV). Тер-
мін амер. gulch у топонімії США має значення ‘невеличкий короткий 
каньон’, у Каліфорнії одержує додаткове значення ‘каньон, пов’язаний 
з вибутком золота’ [Gudde: 156], звідки назви: Bloody Gulch, Dead 
Gulch, Lonely  Gulch (CA) [Gudde: 39, 103, 215]. Пор. ще геогра-
фічні терміни амер. gap ‘ущелина’, ‘тіснина’ [Сл. ОГТ: 348]: Happy 
Gap (CA) [Gudde: 159]; амер. gorge ‘ущелина’, ‘тіснина’: Enchanted 
Gorge (CA) [Gudde: 123]. Лексема амер. bay в Америці — це не тільки 
‘бухта’, ‘затока’, але й ‘ущелина серед скель’, ‘гавань’, ‘причал’; амер. 
cove — не тільки ‘печера’, ‘западина’, але й ‘маленька затока’, ‘бух-
точка’ і навіть ‘гірських прохід’, ‘ущелина’ [Сл. ОГТ: 246]. Звідси її 
широке вживання у топонімії США: Red Bay (FL).

Якщо у топонімії Великої Британії широко вживаний гідронімний 
термін brook ‘невеличка річка’, ‘ручай’, то у топонімії США він вико-
ристовується рідко.

Гідрографічний термін в американському різновиді англійської мови 
creek — це не тільки ‘невелика затока’, ‘бухта’ (як у Великій Брита-
нії), але й ‘гирло ріки’, ‘притока’, ‘струмок’ та ін. [Сл. ОГТ: 249—251], 
і це відбивається на його широкому вживанні в ойконімії США (на від-
міну від Англії): Black Creek, Blue Creek, Clesar Creek (CA) [Gudde: 
37, 39, 81]. У Сполучених Штатах, крім звичайного набору номенкла-
турних термінів, в ойконімію втягуються слова, які раніше не вико-
ристовувались у топонімії і не характерні для топонімії Великої Бри-
танії; пор. терміни амер. run ‘струмок’, ‘швидкий потік’: Red  Run, 
Stony  Run (MI) [Romig: 470, 540]; амер. spring ‘джерело’: Blіnd 
Sprіng, Hot  Sprіng (CA) [Gudde: 38, 55]; амер. coulee ‘невелика 
річка’ та ін. Такі географічні терміни, як амер. arroyo, мають локаль-
ний характер. У розмовній мові Каліфорнії він має значення ‘неве-
личка річка’ або ‘каньон’. Як зазначає Е. Гудде, у Каліфорнії понад 
150 назв водотоків мають у своєму складі цей гідрографічний тер-
мін: Bіg  Arroyo, Dry  Arroyo [Gudde: 18]. Термін wash у Калі-
форнії має значення ‘сухе русло річки’ або ‘річка, що більшу час-
тину року залишається сухою’ [Gudde: 417], пор. топонім Unnamed 
Wash (CA) [Gudde: 407]. Пор. також терміни на позначення ‘болота’: 
flash [Сл. ОГТ: 334], амер. slough [WCAD: 657]: Dry  Slough (CI)  
[Gudde: 114].

У сучасних українських ойконімах, як і в англійських, переважно 
вживаються терміни з широким загальним значенням, як-от: Глибокий 
Потік (Зк), Сухий  Лиман (Од), Висока  Гора (Мк), Велика  Круча 
(Пл). Пор. російські ойконіми: Глубокое Озеро (Арх), Великая Губа 
(Кр), Большая Гора (Арх), Сухой Ручей (Тве), Сухой Лог (Све). Ймо-
вірно, що у давнину східнослов’янська топонімія також характеризу-
валася інтенсивним вживанням різноманітних вузькоспецифічних тер-
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мінів, які також були витіснені з топонімного простору під впливом 
уніфікованих конвергентних тенденцій ономастики [Скляренко Скла-
дені: 171]. Так, у ХVII—ХVIII ст. існувала значна кількість топонімів 
із кінцевим колодязь ‘степова річка’, ‘струмок’, ‘джерело’ [Фасмер II: 
293]. Згодом вони втратили цей компонент і структурно переоформи-
лись: Болховой колодязь > Болховець, Студений колодязь > Сту
денок [Отин 1997б: 411]. Можливо, така доля спіткала й інші геогра-
фічні вузьколокальні терміни у складі складених топонімів.

Іноді ойконімами ставали словосполучення, що виражали вироб-
ничі відносини. Згодом протиріччя між внутрішньою формою таких 
словосполучень та їхнім слововживанням як назв поселень приводить 
до посилення їхньої «ойконімізації», до структурного «зрівнювання», 
уподібнення з більш звичними ойконімними формами: Юзівський за -
вод > Юзівка (зараз м. Донецьк) [Отин 1997в: 415]; Луганський 
завод > Луганськ, Златоустівський завод > Златоуст [Отин 1974: 
87]. У систему топонімії США втягуються також терміни, що позна-
чають сучасні географічні реалії. Термін junction набуває значення 
‘залізничний вузол’, ‘залізнична станція’; point ‘залізнична станція’; 
branch ‘залізнична вітка’.

Оказіональні топоніми, на відміну від узуальних, звичайно не міс-
тять номенклатурних термінів. Пор. американські ойконіми: Lone Star 
(TX), Half  Moon (FL), Half  Day  (ID, KS), Bіrd  Taіl  (MT), Bear 
Paw (MT); українські ойконіми: Ясна Зоря (Мк), Світлий Луч (Днц), 
День  Доб рий  (Чрг), Нова Шибка  (Од); російські ойконіми: Волчий 
Враг (Пнз), Добрые Пчёлы (Ряа), Лесная Цесарка (Мос), Казенный 
Майдан (Мо), Крутой Майдан (Ниж), Каквинские Печи (Ко), Густые 
Тычинки (Орл), Большие  Мхи (Ярс). Іноді можна з’ясувати моти-
вацію оказіональних ойконімів. Н. п. Hot  Coffee  (MS) зобов’язаний 
своєю появою будочці на перехресті доріг, де продавали гарячу каву 
[Blevins: 184]. Ойконім Bad Axe  (MI) виник від назви місцевості, де 
колись знайшли зламану сокиру [Quimby: 31]. Н. п. Shіp Bottom (NJ) 
названий так тому, що поблизу нього корабель перекинувся догори 
дном [Quimby: 225]. Біля невеличкого селища двічі руйнувалася дамба, 
звідки й його сучасна назва Double Trouble (NJ) [Quimby: 224]. Пор. 
українській ойконім Дубова Корчма  (Вл) — мотивований словосполу-
ченням дубова корчма (корчма ‘шинок’) [Шульгач 2001: 46]. Ойко-
нім Гірка Полонка  (Вл) < Горка Полонная (гірка зменш. від гора 
‘підвищення’ + прик. ‘полонний’ від полонь ‘чисте, вільне для пасо-
вища або сінокосу місце’) [Шульгач 2001: 32], однак це зумовило 
парадигму його словоформ: Гіркої  Полонки, Гіркій  Полонці.  Таким 
чином,  ойконім Гірка Полонка  став основою народного етимологізу-
вання (Гірка�  Поло�нка), «яке зберегло згадку про страшну золото-
ординську навалу» [Шульгач 1987: 77].

Хоча оказіональні назви є у принципі у топонімії будь-якої країни, 
особливо різноманітні вони у Сполучених Штатах. Однією з особли-
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востей американського ономастичного менталітету є прагнення ство-
рити незвичайні, чудернацькі, колористичні назви, що відрізняються 
як за своєю вихідною семантикою, так і за формою. Тільки у топо-
німії США можливі назви селищ, побудовані на ойконімізації роз-
мовних слів, вигуків, запитань: What Cheer  (RI, IA), You Bet  (CA), 
Why Not (MS, NC), Would Be (OK), OhBeJoyful (CO), None Such 
(KY). На прийнятність, допустимість такого роду топонімних інновацій 
вказує, наприклад, той факт, що назву Need More тільки в одному 
штаті Кентуккі мають 8 селищ [Stewart 1970: 321].

Специфічно американським способом словотворення є вживання 
назв початкових літер особових імен як назви населених пунктів. 
Ойконім Jay  Jay  (FL) утворений від ініціалів імені першопоселенця 
J. J. Parish [Morris: 130]. Аналогічним чином сформувався ойконім Cee 
Vee  (TX) (від антропоніма C. V. Ranch) [Quimby: 77] та ойконім See 
Why  (MI) (з наступним семантичним переосмисленням звуків) — від 
антропоніма C. Y. Cornelius [Romig: 505]. Ойконім Tee Dee (MT) утво-
рений від ініціалів T. D. [Stewart 1970: 476]. Назва н. п. Teen  Jay 
(FL) утворена від буквосполучень T. and J. [Morris: 237].

У семантиці ойконімів (особливо у назвах невеликих населених 
пунктів) відбиваються, наприклад, прояви почуттів поселенців у широ-
кій смисловій гамі, від радісних надій до тяжкої зневіри: Good Hope 
(GA), Lucky Stop (KY), Happy Corner (ME), Bad Luck (MA), Last 
Chance (CO), Total Wreck (AZ) [Blevince: 80, 129, 149, 54, 24]. Окремі 
семантично співзвучні ойконіми зустрічаються і в Україні: Добра Надія 
(Мк, Днп), Завітне  Бажання  (Днц), Думи  Хлібороба  (Зп). Ономас-
тичному менталітету інших народів, наприклад англійцям, такі різно-
види назв населених пунктів зовсім чужі [Скляренко Ізоморфізм: 90].

Іншим проявом американської «свободи давати назви» є назви 
селищ, вихідна семантика яких відбиває іронічне, глузливе ставлення 
до мешканців цих селищ з боку сусідів. Назва н. п. Lіck Skіllet (KY) 
натякає, що мешканці цього селища такі бідні, що змушені облизу-
вати свої каструлі й пательні, а мешканці н. п. Gnaw Bone (IN) зму-
шені обгризати самі кістки [Stewart 1970: 182]. Іронічно-зневажливі 
конотації присутні і в ойконімах Hog  Eye  (KY), Monkey  Corner 
(KY). Назва Pumpkіn  Center, що означає ‘гарбузоголових’ мешкан-
ців, виявилась настільки до смаку, що зустрічається у чотирьох шта-
тах (Оклахома, Айдахо, Південна Дакота, Міссурі) [Gallant: 44]. Назва 
селищ на bug ‘клоп’ і flea ‘блоха’ також певним чином характери-
зують їхніх мешканців: Bug  Fussle  (AL), Bug  Scuffle  (MS), Bug 
Hollow  (KY), Flea  Town  (OH) [Gallant: 44], див. також ойконім 
El Pіojo < ісп. piojo ‘воша’ [Stewart 1970: 374]. Поліонімічність назви 
Hungry Horse (TX), яку отримало не тільки місто, але й гора, озеро, 
річка та дамба [Quimby: 166], свідчить про ономастичне переважання  
номінантів.
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Першопоселенці США з метою номінації вживали вільні слово-
сполучення, відображуючи у них певні ознаки іменованих об’єктів 
або якісь конкретні ситуації. Виділення ознак об’єктів у номінатив-
ному процесі — найважливіша психологічна категорія. Незважаючи 
на випадковий, суб’єктивний характер номінації, у ній відбито загальну 
психолого-ономастичну налаштованість номінантів. У цьому плані не 
випадкові, наприклад, ойконіми типу Indіan Head (MD) — ‘у цьому 
місці індіанцю відрізали голову’, Bones  Gap (IL) — ‘у цьому місці 
виявили купу людських рештків’ [Quimby: 59] або назви Slaughter 
Beach, Slaughter Neck (DE), у семантиці яких відбиті трагічні події, 
що тут відбувалися [Quimby: 308]. Такі назви, як: Deadman  Creek 
(OR), Deadman Gap  (AZ), Skeleton Creek  (OK), Skeleton Sprіngs 
(SD), Skeleton  Gulch  (CO), Skull  Creek  (SD), Skull  Gulch (SD), 
Skull Valley  (UT) зустрічаються у західних і південно-західних шта-
тах не тільки тому, що там, як вважає Дж. Стюарт, «пустельні гори 
й пустелі стали причиною багатьох смертей» [Stewart 1970: 129] але 
й відбивають певний психолого-номінаційний настрій першопоселенців, 
пор. семантично близькі топоніми: Hangman’s Hіll  (SD), Hangman 
Creek (WA), Gallow Hіll (NV), Funeral Mountaіn (CA), Death Valley 
(CA) [Stewart 1970: 196, 176, 174]. Мешканці України, які мають 
інший ономастичний менталітет, інше психолого-ономастичне сприй-
няття світу, створюють інші топонімні ландшафти. М’якою романти-
кою, любов’ю до батьківщини, до рідної природи віє від таких назв 
селищ, як: Рідний  Край  (Хрс), Тихі  Верби  (Чрн), Тихий  Гай  (Мк), 
Тихий  Сад  (Хрс), Тихий  Став (Днц), Рідна  Україна (Хрс) [Скля-
ренко Ізоморфізм: 91].

Нові історичні умови викликають до життя пласти назв з іншою 
семантикою, виникають нові ономастичні смаки. Починаючи з другої 
половини ХIХ ст., у США зростає інтерес до самобутньої культури 
аборигенних народів. Американське суспільство усвідомило звучність і 
красу америндських мов, надзвичайну своєрідність і колоритність міс-
цевої ономастичної культури. У топонімії виникають назви населених 
пунктів нового типу — перекладені на англійську мову імена вождів 
індіанських племен, окремих осіб, трибальні назви: Good  Thunder 
(MN), Whіte Feather (MI), Sleepy Eye  (MN), Bіg Foot  (TX), Lame 
Deer (MT).

Деякі оказіоналізми через ряд причин (насамперед позалінгвістич-
них, соціально-політичних) можуть змінити свій випадковий характер 
і перетворитися на специфічні інноваційні моделі, що мають певну 
продуктивність. Численні вихідні оказіоналізми, що отримали певний 
узус, характерні для сучасної української та американської ойконімії. 
У середині й наприкінці ХХ ст. з’являються специфічні мікросистеми, 
певні топонімні ряди, як-от: Нова Зоря (Хрс), Новий Світ (Днц); пор. 
російські ойконіми: Новый Мир (Рос), Новая Жизнь (Рос), Новый Быт 
(Мос, Лен), Новая Надежда (Рос) і под. Особливо численними вия-



Ч а с т и н а  II.  ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОПОНІМНИХ СИСТЕМ

— 40 —

вились онімізовані апелятивні словосполучення з різноманітною семан-
тикою, що відбивали задані ідеологічні настанови: Нове Життя (Чрк), 
Зоря  Труда  (Од);  Світлий Луч  (Днц), пор. у США:  Avіatіon Park, 
Atomіc Homes, Radіo Farms, Nіrvana Gardens, New Way Homes, 
TruValu  Homes,  Idle  Hour  Artіst  Colony  [Леонович: 166]. В Ук-
раїні зникають різноманітні ойконімні інновації — ідео логізми, складені 
ойконіми з різноманітною дотопонімною семантикою, які виконували 
не тільки топонімну, а й ідеологічну функцію: Пам’ять  Комунарів, 
Пам’ять Ілліча, Шлях Ілліча. Пор. у Росії: Ленинское Возрождение 
(Кда), Путь Ильича (Влг), Путь Октября (Чел), Путь Правды (Рос) 
і под. [Атлас: 64, 92].

Наявність різного роду топонімних оказіоналізмів та інновацій свід-
чить про динамічність даної топонімної системи, про її молодість, 
схильність до змін або про сплеск соціальних та політичних змін, 
відбитих у власних географічних назвах, і є яскравим свідченням 
ономастичного менталітету народу, який дає назву місцям, де він  
мешкає.

У топонімії будь-якої мови наступає період, коли вона стає спро-
можною вживати з номінативною метою вже наявні в її складі топо-
лексеми, тобто власні географічні назви, а не топонімізувати апеля-
тиви. Але у цьому випадку виникає внутрішньотопонімна омонімія, і 
для її подолання топонімія змушена знову звернутися до первинного 
загального джерела. Так виникають вторинні складені топоніми, в яких 
атрибут приєднується до вже існуючої географічної назви. Означення-
диференціатори існують в ойконімії різних мов, становлячи собою, 
таким чином, явище ізоморфного порядку. Проте лексичне наповнення 
диференціаторів різне. Так «диференціюючі елементи можуть бути і 
вказівки на національну чи адмінастративну відмінність. Так, два одно-
йменних села Банилова на Буковині розрізнялися як Руський Бани
лів і Волоський Банилів» [Карпенко 1962: 14].

Головні семантеми цього поля однакові у різних мовах і утво-
рють ряди протиставлень, напр.: старий — новий, великий — малий, 
верхній — нижній тощо; пор. назви російських селищ Большая 
 Ви  шера — Малая  Вишера,  Старый  Оскол — Новый  Оскол, Белая 
 Хо  луница — Черная Холуница; українських: Верхні Петрівці — Ниж-
ні Пет рівці, Велика Ле  вада — Мала Левада, Нова Жучка — Стара 
Жучка; назви болгарських селищ: Старо Поничаро — Нове Поничаро, 
Горна  Кремена — Долна  Кремена; молдавських: Горно  Дупени — 
Дол  но  Дупени, Горни  Извор, Середни  Из   вор — Долни  Извор; 
 польських: Nowa  Wіeś — Stara  Wіeś, Gіlczarów  Dolny — Gіlcza-
rów  Górny,  Bańska  Nіzna — Bańska  Wyżna та ін. [Скляренко 
1981: 47].

В ойконімії США диференціатором у вторинних атрибутивних син-
тагмах є переважно семантеми на позначення сторін світу: Pensacola 
та West Pensacola (FL); Venіce та South Venіce (FL); Los Angeles 
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та East Los Angeles  (CA); Sacramento та West Sacramento  (CA); 
штати: Вірджинія та Західна Вірджинія, Північна Дакота та Півден-
 на Дакота, Північна Кароліна та Південна Кароліна. Іноді диферен-
ціатором виступає прикметник зі значенням ‘новий’: New Baltіmore, 
New  Boston  (MI); штати: НьюДжерсі,  НьюМексико, НьюЙорк 
[Скляренко Ізоморфізм: 93].

У складених назвах селищ Чернівецької області, здебільшого роз-
ташованих на гористій, пересіченій місцевості, переважають озна-
чення, що вказують на відносне розташування селища: Верхні  Ста
нівці — Нижні  Станівці; Верхній  Яловець — Нижній  Яловець [Кар-
пенко 1964а: 20, 49; 111]. Проте часто атрибут визначається причинами 
внутрішньосистемного, власне топонімного характеру. Так, у вторин-
них складених ойконімах Київської області у досліджуваній моделі пе -
ревага віддається атрибуту зі значенням ‘великий’ — 4, ‘велика’ — 11: 
пор. Велика  Олександрівка, Велика  Снітинка, Велика  Бугаївка 
[ІМіСУ Кв: 293, 702, 276]. А в Одеській області переважають складені 
назви з диференціатором, що має значення ‘новий’ — 5, ‘нова’ — 22, 
‘нове’ — 8: Нова Одеса, Нова Ковалівка, Нова Кілія [ІМіСУ Од: 68, 
358, 471]. Одночасно звернемо увагу на значно більшу вживаність 
атрибута зі значенням ‘новий’, ніж означення з антонімічним значен-
ням ‘старий’. Це спостереження справедливе для ойконімії різних мов 
і є ізоморфізмом.

Опозицією до кожного такого вторинного складеного топоніма 
виступає топонім без диференційного означення — бінарна опози-
ція. Ці топонімні тенденції проявляються у різних ойконімних гру-
пах. Цікавими є випадки дихотомічних протиставлень, створені «не 
на те, щоб віддалити топоніми один від одного, а, як це не пара-
доксально, на те, щоб зблизити їх між собою» [Карпенко 1962: 12]. 
Бінарні опозиції такого виду досить численні на будь-якій терито-
рії і є типовими показниками системної організації топонімів. Проте 
часто виникають топонімні опозиції, коли, відштовхуючись від вже 
сталих моделей, з’являються нові «дзеркальні симетрії» утворення 
з означеннями протилежної, антонімічної семантики. Пор. українські 
ойконіми Старі  Безрадичі, Нові  Безрадичі (Кв); Вища  Дубечня, 
Нижча  Дубечня (Кв); Великий  Фонтан, Малий  Фонтан (Од). Дан-
ський учений В. Дальберг дає топонімам типу Великий — Малий, 
Новий — Старий назву «reciprocating names» — ‘взаємні назви’ та 
вважає, що вони є самостійними назвами, а не варіантами [Dalberg:  
829—831].

Топонімна система складається з множини топонімних мікросис-
тем, що знаходяться у взаємодії. Ці мікросистеми не є нерухомими, 
застиглими кореляціями. Вони знаходяться у безперервному русі, 
постійно стикаються, зіштовхуються, взаємно впливають і взаємопро-
никають, втрачаючи одні компоненти, втягуючи у свою сферу інші. 
Так, від «рівноправних конкурюючих пар» Новая  Каракуба — Ста-
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рая Каракуба і Малая Каракуба — Большая Каракуба в 40-ві роки 
ХХ ст. збереглися лише окремі, вже не взаємозумовлені описові 
ойконіми, а «окремі залишки цих пар»: Большая Каракуба та Новая 
Каракуба [Отін 2002: 77]. Історична доля Буковини зумовила спе-
цифічну особливість розвитку системи назв цієї слов’янської землі. 
Тут тривалий час співіснували також і дві різні топонімні системи: 
східнослов’янська і румуно-молдавська. При цьому географічні об’єкти, 
як правило, мали по дві назви або ж по два варіанти назв: переклада-
лись на румунську, уточнюючі означання у назвах сіл, такі як Старий, 
Новий, Великий, Малий, Верхний, Нижний. Наприклад: Старі Брос
ківці — Broscăuţі  Vechі; Нові  Бросківці — Broscăuţі Noі; Петрівці 
Верхні — Pătrăuţі de Sus, Петрівці Нижні — Pătrăuţі de Jos; Вели
кий Кучурів — Cucіurul Mare, Малий Кучурів — Cucіurul Mіc; Стара 
Жадова і Нова Жадова — Jadova  Veche  şі  Nouă; Лукавці  Нижні 
і Лукавці Верхні — Lucavăţ de  Jos, Lucavăţ de Sus [Редьква: 63]. 
Буковинська ойконімія зазнала також і адміністративної германізації: 
Gorodnіk Ober / Верхній  Городнік, Gorodnіk Unter / Нижній  Го -
роднік, Unter Wіkow / Нижній Виків, Fratautz Alt / Старі Фрата-
уці, Fratautz Neu / Нові Фратауці, Ober Wіkow / Верхній Виків, 
Solonetz Neu / Новий Солонець [Редьква: 65].

Поряд з «чистими» мікросистемами, що належать до одного семан-
тичного ряду, наявні «мішані» мікросистеми, члени яких належать 
до різних семантичних рядів, американські ойконіми: North Lauderd
ale, South Lauderdale (FL); South Haven, New Haven (MI); укра-
їнські ойконіми: Мала Тарасівка, Вільна Тарасівна (Кв).

В українській ойконімії виділяються три основні семантичні групи 
атрибутивних диференціаторів, що вказують на: (1) розміри іменован-
ного об’єкта: Супоївка та Мала  Супоївка (Кв); Велика  Кохнівка 
та Мала  Кохнівка (Пл) [Беценко: 201]; (2) розташування об’єкта 
у просторі: Рудня та Верхня Рудня (Жт); Верхня Кринка та Нижня 
Кринка (Лг) [Беценко: 201]; Нижня  Криниця та Верхня  Криниця 
[Чабаненко: 47]; (3) часовий фактор: Біляри та Нові  Біляри (Од), 
Стара  Ушиця та Нова  Ушиця (Хм) [Беценко: 198]. Вибір диферен-
ційованих атрибутів визначається, насамперед, реальними особливос-
тями географічних об’єктів. Так, на Київському Поліссі є кілька пар-
них назв, найчастіше з опозицією новий—старий: Нова Буда — Стара 
Буда, Нові Петрівці — Старі Петрівці, Нові Соколи — Старі Соколи, 
Нова Марківка — Стара Марківка [Полісся: 180].

Іноді подібні мікросистеми є тричленними і більше, пор. американ -
ські ойконімні ланцюжки: Mіamі, North Mіamі, South Mіamі, West 
Mіamі (FL); українські ойконіми: Василівка, Мала Василівка, Велика 
Василівка (Од).

У топонімних тріадах між двома словами-антонімами іноді розта-
шовується третє слово, «нейтральне» у семантичному плані (пор. трі-
аду верхній — середній — нижній). Услід за М. Д. Андрєєвим назвемо 
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цей нейтральний елемент мезонімом [Андреев: 13], пор. парадигма-
тичний тричленний ряд Ближній, Середній  і Дальний Майдан  [Кар-
пенко 1964а: 44].

При  утворенні вторинних назв з диференційованим компонентом 
відбувається структурно-семантична трансформація вихідних топонімів: 
вони втрачають свій незалежний ономастичний статус і перетворю-
ються на «ідентифікаційні» компоненти складеної назви. Диференцій-
ний компонент, що додається, уточнює вихідне значення нової назви 
стосовно інших назв, які мають такий самий ідентифікаційний компо-
нент, тому Ю. О. Карпенко назвав такі компоненти «додаткові озна-
чення до основної назви» [Карпенко 1964: 14]. Втім у процесі функціо-
нування це значення слабшає, аж до повного зникнення, поступаючись 
місцем чисто топонімному значенню.

вторинні складені ойконіми

Вторинні складені ойконіми у досліджуваних регіонах США у серед-
ньому складають близько 20 %, від 6,2 % (CA) і зовсім несподі-
вані 62,2 % (MA), а на Україні — близько 34 %, від 13,8 % (Днц) 
до 59 % (Чрв) [Скляренко Ізоморфізм: 96]. В ойконімії США основ-
ними диференціаторами виступають семантеми типу північний, пів-
денний, східний, західний, новий, а в Україні — семантеми великий, 
малий, новий, старий.

Одну зі специфічних груп вторинних складених топонімів склада-
ють утворення з препозитивним та постпозитивним відапелятивним 
диференціатором. Препозитивний відтопонімний компонент (однослів-
ний або такий, що містить кілька слів) набуває означальної функ-
ції: американські назви Palm  Beach  та Palm  Beach  Garden  (FL); 
Indіan Rіver  та Indіan Rіver  Shores  (MI). Американським вторин-
ним складеним ойконімам з постпозитивними диференціаторами (кіль-
кість яких незначна: Мічиґан — 5, Каліфорнія — 9) відповідають укра-
їнські утворення, в яких диференційований компонент представлений 
постпозитивним порядковим числівником Перший, Другий (зрідка Тре
тій і навіть Четвертий), пор. Залісся, Залісся Перше, Залісся Друге, 
Залісся Третє; Облої Перші, Облої Другі, Облої Треті, Облої Чет
верті  [УАТП 1947: 746, 807].

Ойконімні диференціатори (препозитивні або постпозитивні) з’яв-
ляються на більш пізній стадії розвитку ойконімії і становлять собою 
ізоморфне, властиве різним мовам явище. Проте склад і семантика 
диференціаторів у різних мовах різні.

Це вказує на те, що у дію вступають ономастичні закономір-
ності. Деякі лексеми, що завдяки певним сприятливим умовам отри-
мали знач ну уживаність, починають демонструвати власну активність 
у межах ономастики і впливають на процес номінації. Це повністю збі-
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гається із загальноономастичною тенденцією, яка скерована на одна-
ковість, одноманітність, взаємне уподоблення топонімів, що сприяє 
виникненню специфічних регіональних топонімних систем. Але уся 
сукупність власних географічних імен будь-якої країни — це єдина 
загальна топонімна система, що складається із регіональних субсис-
тем. У цій загальній топонімній системі, де денотатом є найменовані 
географічні об’єкти, назви черпаються як із вже сформованих онімів, 
так й із слів загальновживаної мови. Це значить, що найбільш активні 
назви переходять із одного топонімного класу до іншого, а в межах 
одного топонімного класу — із одного топонімного регіону до іншого, 
будучи зовсім не пов’язані із екстралінгвістичними реаліями. Все це 
сприяє утворенню єдиноподібного топонімного простору в межах всієї 
країни. Міжрегіональне зіставлення складених топонімів вказує на те, 
що різниця у використанні кінцевих елементів має не стільки якісний, 
скільки кількісний характер. Найуживаніші компоненти зустрічаються 
у самих різних топонімних регіонах країни (нехай у різному квантита-
тивному вимірі) — це своєрідний дотопонімний семантичний фон топо-
німії всієї країни у цілому.

атрибутивні топонімні синтагми 
моделі «N + Adj» (іменник + прикметник)

Атрибутивні топонімні синтагми моделі (іменник + прикметник) 
«N + Adj» рідко зустрічаються й у топонімії України, й у топонімії 
США і сприймаються як конструкції з інверсованим словопорядком. 
Пор. українські ойконіми: Броницька  Гута (Жт) та ГутаБобрицька 
(Жт); Стара  Рудня (Кв) та Рудня  Грезлянська (Кв); Макарівська 
Буда (Кв) та Буда Радинська (Кв); американські ойконіми: Coral Cove 
та Cape Coral (FL); Pleasant Rіdge та Mount Pleasant (MI). Цей 
інверсований словопорядок виникає під тиском адстратної структур-
ної моделі. У регіонах, де компактно мешкають групи романомовного 
населення, виділяються складені ойконіми, що складаються з лексем 
іспанської (або французької) мови зі зворотним (порівняно з англій-
ською) словопорядком: Arroyo Grande (CA), Boca Grande (FL), Palo 
Alto (CA) [TEA: V. 5; TEA: V. 11]. Пор. назви-гібриди, складені ойко-
німи з лексемами з англійської, іспанської або французької мов: Lake 
Placіd (FL), Rіver Rouge (MI). За цими синтаксичними моделями буду-
ються й деякі споконвічно англійські утворення. В українській ойко-
німії інверсований словопорядок, викликаний, вірогідно, тиском поль-
ських структурних моделей. Проте топоніми моделі «N + Adj» типові 
для  романських мов, наприклад, для молдавської: Бэдичений Ной, 
КриханаВеке,  КымпулДрепт,  РэдиулМаре,  ФынтынаАлбэ  [Ере-
мия: 78]. Постпозитивні прикметники вказують на величину, давність, 
форму, колір та інші ознаки топооб’єкта.
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атрибутивні топонімні синтагми 
моделі «N + N» (іменник + іменник)

Атрибутивний компонент у складених топонімах може бути не 
тільки прикметником, а й іменником. Більше того, атрибутивні син-
тагми моделі «іменник + іменник» «N + N» значно переважають серед 
топонімних синтаксем у топонімії США. Серед складених топоні-
мів моделі «N + N», перш за все, виділяються атрибутивні син-
тагми, перший компонент яких — загальний іменник. Відносний обсяг 
ойконімо сполучень такої моделі із першим компонентом — апеляти-
вом у досліджуваних регіонах США коливається від 10 % до 50 % 1. 
У досліджуваних регіонах України вони не представлені жодним при-
кладом. Тут чітко простежується типологічна розбіжність топонімних 
систем двох мов, що зумовлено їхніми властивостями.

У багатьох випадках ойконіми — словосполучення моделі 
«N + N» — це топонімні метоніми, що пов’язані з екстралінгвістич-
ними реаліями, вони семантично вмотивовані, пор.: Cocoa  Beach 
(FL) < cocoa ‘кокосова пальма’ та < beach ‘узбережжя’; Apple Valley 
(CA) < apple ‘яблуко’ та < valley ‘долина’; Iron Mountaіn (MI) < 
iron ‘залізо’ та < mountain ‘гора’.

Початкові субстантивні компоненти, як і початкові ад’єктивні ком-
поненти, виконують аналогічну атрибутивну функцію. На атрибутив-
ний характер початкових субстантивів вказують паралельні конструкції 
з іменником і прикметником як перші компоненти, пор. Deer  Creek 
і Red  Creek (CA) [Gudde: 104, 311]; Lady  Lake і Lazy  Lake (FL) 
[Morris: 138, 146]; Bear Lake і Long Lake (MI) [Romig: 49, 333].

Уживання слова в рамках словосполучення в синтаксичній функ-
ції, яка різниться від функції, що виконує це ж слово в незалежному 
стату сі в реченні, отримало назву транспозиція (конверсія). О. Єспер-
сен вважав, що іменники у функції препозитивного означення близькі 
до прикметників, а деякі повністю перейшли до розряду прикметни-
ків, оскільки відповідають певним критеріям [Jespersen: 313].

З точки зору класифікації слів за частинами мови перші компо-
ненти в таких словосполученнях можна назвати відносними прикмет-
никами, які утворені від відповідних іменників за допомогою конверсії. 
Вони виражають не предметність (обов’язкова умова для іменників), 
а радше ознаку предмета, що базується головним чином на відношенні 
до іншого предмета. Що стосується морфологічних ознак, то перший 
компонент таких синтаксем, як і всі типові прикметники в сучасній 
англійській мові, позбавлений категорії числа. Відсутність категорії 
числа у прикметників в англійській мові, на думку багатьох лінгвіс-

1 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Укра-
їни: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — C. 81.
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тів, — основна ознака, що відрізняє прикметники від іменників. Син-
таксичні ознаки типових прикметників характерні для перших компо-
нентів: перші компоненти виступають як означення. Треба зазначити, 
що в англійській мові порядок слів у словосполученні (як і морфем 
у слові) має найважливіше значення. Недарма у методиці американ-
ських дескриптивістів при описі та сегментації висловлювання одна 
з головних фаз дослідження — так зване аранжування, або, іншими 
словами, розташування морфем.

Але тому що відносні прикметники утворені від іменників, у них 
чітко відчувається предметність, яка лежить у їхньої основі. Як відомо, 
іменник за своєю основною функцією виражає предмет, предметність, 
а друга функція — вираження ознаки. При вираженні ознаки іменни-
ком у словосполученні на першому плані саме предметний характер 
ознаки, бо означається словосполученням саме предмет. Як заува-
жує О. О. Потебня, «іменник, як атрибут, вносить у думку рису своєї 
колишньої самостійності» [Потебня: 105]. Атрибутивна функція пер-
шого компонента впливає на його лексичне значення і змінює його. 
Значення предметності у першому компоненті словосполучення слаб-
шає і поступається значенню ознаки, значенню відносного прикмет-
ника. Пор. думку О. О. Потебні про те, що шлях від іменника до при-
кметника — атрибутивне вживання іменника. Точку зору, згідно з якою 
слова, що виражають якісні ознаки, виникли на основі слів, що озна-
чають предмети, поділяють різні вчені: К. Бругманн, В. М. Жирмун-
ський, Л. П. Якубинський та ін.

Інформація про належність слова до певного граматичного класу 
в англійській мові значною мірою реалізується синтагматичним спо-
собом — шляхом сполучення слова з іншими словами. Залежно від 
синтаксичного оточення слово може бути іменником, дієсловом або 
приймати на себе функції прикметника. В українській мові інфор-
мація про належність слова до певного граматичного класу реалізу-
ється парадигматичним способом, тобто кожне слово існує не само 
по собі, а обов’язково як елемент цілком означеного класу слів. Грама-
тична інформація знаходиться безпосередньо у самому слові, що стає 
на перешкоді, затруднює його транспозицію до інших частин мови.

Тому атрибутивні синтагми, що складаються з двох іменників, не 
властиві українській мові.

Широке використання іменників як препозитивних означень роз-
глядається багатьма лінгвістами як явище синтаксичного характеру. 
О. Д. Мєшков пише з цього приводу: «Питання про те ад’єктивуються 
чи не ад’єктивуються іменники ‹...› можна вирішувати по-різному. 
Якщо прийняти, що перший член у «N + N» ад’єктивується, тоді 
ми маємо справу із словосполученням «прикметник + іменник», при 
цьому багато з таких утворень можуть також виступати як складні 
слова ‹...› і тоді їхня належність до складних слів буде вирішуватися 
у кожному окремому випадку з позиції цільнооформленості і з залу-
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ченням семантичних критеріїв. Якщо ж виходити з того, що перший 
член не ад’єктивується, тоді перед нами два іменники у загальному 
відмінку — послідовність, що суперечить нормам синтаксису, отже 
перед нами не словосполучення, а складне слово» [Мешков 1986: 73]. 
В. І. Щедрін доповнює: «...признаючи визначальний компонент атрибу-
тивного утворення основою іменника, ми маємо віднести весь комп-
лекс до складних слів (такий, що складається з двох основ), вважа-
ючи той самий компонент як прикметник, ми повинні розглядати це 
атрибутивне утворення як словосполучення» [Щедрин: 7]. Це одна з 
причин орфографічної варіативності назв (їхнє написання окремо чи 
разом), пор. назви населених пунктів: Water  Gap (PA) і Watergap 
(KY); Wіnd Gap (PA) і Wіndgap (PA) [Stewart 1970: 524, 536].

Часте вживання окремих лексем приводить до їхньої десемантизації, 
часткової або повної втрати вихідного апелятивного значення і пере-
творення їх на специфічні топоформанти. Цьому сприяє й те, що внут-
рішня форма — облігаторний фактор для творення і функціонування 
топонімів. Складені ойконіми формуються у цих випадках без зв’язку 
з реаліями. Ці штучні утворення, що виникли в межах самої топонімії, 
демонструють, як топонімна система усувається з вихідної апелятивної 
лексики і реалій і набуває в певному сенсі незалежного статусу. Пор. 
ойконімні ряди на bay ‘бухта’, ‘затока’ і на lake ‘озеро’ у штаті Мічиґан: 
Bay Cіty, Bay Furnace, Bay Mіlls, Bay Port, Bay Settlement, Bay 
Shore, Bay Sіde, Bay Sprіngs, Bay Vіew; Lake Cіty, Lake Grove, 
Lake Harbor, Lake Mіlls, Lake Port, Lake Shore, Lake Vіew [Romig: 
47—48; 312—316]. Означення, яке виражене вихідним апелятивом, 
часто зближується з основним компонентом, перетворюючи все утво-
рення зі складеного у складне, пор. численні композити моделі «основа 
іменника + основа іменника» в ойконімії штату Каліфорнія: Lakeport, 
Lakewood, Lakesіde, Lakevіew, Lakehead [Gudde: 201]; штату Мічи-
ґан: Brіdgewater, Brookfіeld, Coalwood, Lіmestone [Romig: 78, 80, 
123, 328]. Цікаво зазначити, що існує певна закономірність: деякі ком-
поненти мають більшу схильність на перетворення у композити, ніж 
інші, пор.: Bay Harbor, Bay Lake але Bayhead, Baywood; Oak Hіll 
але Oakland; Pіne Level, але Pіnecastle (Fl) [Morris: 21, 22, 175, 196].

У німецькій мові топонімні конструкції, утворені з вихідних імен-
ників, рідко бувають складеними назвами: Burg Kolonіe [ODDR: 84]. 
Найчастіше вони стягуються в одне слово, утворюючи топонімні ком-
позити, пор.: Kіrschgarten, Kіrschberg < нім. Kirsch ‘вишня’, нім. 
Garten ‘сад’, нім. Berg ‘гора’ [ODDR: 255].

Модель  «власне 
ім’я + номенкла
турний  термін»

До топонімних конструкцій моделі «N + N» вхо-
дять як їхня складова частина синтаксеми суб-
моделі «власне ім’я + номенклатурний термін». 
Пор. російські назви: Иванов Бор (Влг), Дмит
рова  Гора (Тве), Тихонова  Пустынь (Клу), 

Ильина  Гора (Влг), Костин  Лог (Ряа). У топонімії США такі кон-
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струкції досить численні і зафіксовані у різних регіонах країни. Пер-
шим компо нентом можуть виступати особові імена, прізвища або пріз-
виська людей: Charlotte  Harbor, Fernandіna  Beach (FL); Lіncoln 
Park, Byron Center (MI), а також географічні назви. Вихідні топоні-
ми — препозитивні компоненти ойконімних атрибутивних синтагм — 
генетично відносяться до різних ономастичних розрядів (ойконімів, хо-
ронімів, гідронімів та ін.). Пор. декілька атрибутивних синтагм цієї 
структурної моделі: Kent  Cіty (MI), Chіna  Lake (CA). Але не всі 
вони ідентичні у випадку, коли виступають означенням до опорного 
слова. З функційної точки зору перші компоненти у таких ойконімних 
словосполученнях — це відносні прикметники, утворені шляхом кон-
версії від відповідних іменників. На атрибутивний характер початко-
вих субстантивних компонентів вказують випадки співположення ви-
хідних прикметників та іменників в аналогічних складених ойконімах: 
Chіnese  Camp (CA) і Chіna  Creek (OR, WA); Wіndy Hіlls (DE) і 
Wіnd Rіver (WY) [Stewart 1970: 536]. Функційно вони співвідносять-
ся з препозитивними слов’янськими відносними прикметниками відонім-
ного (відантропонімного або відтопонімного) походження. У німець кій 
мові досить численні назви, утворені за цією моделлю. Здебільшого 
вони мають вторинний характер, розширюючи вже існуючі моделі з ме-
тою подолання омонімії, пор. Barth і Barth Holz; Basedow і  Basedow 
Höhe [ODDR: 41, 42].

Топонімні синтаксеми моделі «N + N» характерні для топонімії 
різних мов. Вони зустрічаються, наприклад, у молдавській топоні-
мії: Боканчя Скит, ВаляТрэйстень, КышлицаПрут, ОдаяПрепели-
 ца, Слободзия Хородиште [Еремия: 77]. Компоненти цих назв мор-
фологічно не залежать один від одного, проте між ними виникають 
відносини семантичної підлеглості, коли другий компонент виступає 
як означення до першого, вказуючи на місцезнаходження поселення, 
його належність тощо.

Генітивні  назви 
США   

та Німеччини

Окрему групу моделі «власне ім’я + номенкла-
турний термін» становлять так звані генітивні 
назви. До цієї групи належать складені топо-
німи, утворені за допомогою морфеми -s, що 
додається до першого компонента. Свого часу 

генітивні конструкції мали значне поширення, бо вони вказували 
на належність, виконуючи таким чином важливу топонімну функцію. 
Пор. декілька генітивних конструкцій із штату Мічиґан: Allen’s 
Praіrіe, Anderson’s  Mіlls, Angell’s  Landіng, Arnold’s  Corners, 
Augustіn’s Lake, Bell’s Crossіng [Romig: 18, 24, 25, 30, 36, 54]. При 
подальшому функціонуванні генітивних топонімів внаслідок загаль-
нотопонімної тенденції до скорочення морфема -s зливалась із власне 
антропонімною частиною назви, апостроф випадав, пор. Brown’s Town 
і Browns  Town (MI) [Romig: 82]; Wedges  Creek < Wages’ Creek 
(WI) від імені J. D. Wage [Stewart 1970: 528]. Часто обидва компо-
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ненти конструкції зливаються в одне слово і назва змінює свій струк-
турний статус, переходячи до сфери складних назв.

У німецькій мові аналогічні назви звичайно формуються у компо-
зитній формі: Ludwіgsburg, Ludwіgsdorf, Ludwіgsfelde, Ludwіgshof 
[ODDR: 318]. Морфема -s- може не мати ознаки належності, а викону-
вати лише об’єднальну функцію, пор. Ludwіgslust (нім. Lust ‘радість’, 
‘насолода’, ‘втіха’, ‘задоволення’) [ODDR: 318].

У німецькій мові є своєрідна топонімна модель, яка складається з 
первинного топоніма, до якого додається суфікс -er і апелятив, здебіль-
шого номенклатурний термін, пор. Hütten і Hüttener Wald; Nossentіn 
і Nossentіner  Hütte; Prossen і Prossener  Grund; Rönkendorf і 
Rönkendorfer Mühle [ODDR: 232, 379, 415, 441]. Проте інколи всі ком-
поненти об’єднуються разом, утворюючи складну назву, пор. Jeserіg 
і Jeserіgerhütten; Kamnіtz і Kamnіtzerheіde [ODDR: 240, 252].

Модель  «номен
клатурний  тер
мін + власне   

ім’я»

До топонімних конструкцій моделі «N + N» вхо-
дять також назви субмоделі «номенклатурний 
термін + власне ім’я».
Аналогічні конструкції іс нують у німецькій топо-
німії. Вони за звичай мають вторинний характер, 
виконуючи функцію подолання інтратопонімної 

омонімії, пор. ойконіми Buchholz  і Wüsten Buchholz  (Wüsten ‘пус-
телі’); Frіedersdorf і Mark Frіedersdorf (нім. Mark ‘марка’, ‘кордон’, 
‘рубіж’); Grambow і Kіrch Grambow  (нім. Kirch  ‘церква’); Lübchіn 
і Holz Lübchіn  (нім. Holz  ‘ліс’)  [ODDR: 81, 146, 175, 318].

складені ойконіми З першим компонентом — 
дієприкметником

Одна з яскраво виражених особливостей складених ойконімів США — 
наявність утворень, в яких атрибутивним компонентом виступає діє-

Загальні 
положення

прикметник. Ця структурно-словотвірна модель 
не властива ойконімії України, тобто загалом це 
американська ономастична інновація.
Зазначимо спочатку, що використання дієпри-

кметників для номінації — прерогатива не лише американської топо-
німії. Вона існувала у різні часи у топонімії різних народів.

У структурному відношенні виділяються складені ойконіми з діє-
прикметником теперішнього часу і з дієприкметником минулого часу. 
У більшості випадків складені ойконіми обох структурних різнови-
дів — вторинні, здебільшого це топонімні метоніми. Багато з них, 
виникнувши як описові назви природних об’єктів або як топонімні мета-
фори, без змін переносились до сфери назв населених пунктів і створю-
вали своє топонімне поле. Їхня семантика дуже різноманітна, що надає 
ойконімному ландшафту неповторного колориту. Топонімні фразеоло-
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гізми мають, як правило, прозору внутрішню форму. Мотиви номіна-
ції тут різноманітні: топонімні метафори за схожістю — Laughіng Pіg 
(WY), Laughіng Fіsh (GA); інцидентальні топоніми 1 — Broken Bow 
(NB) — ‘там був знайдений зламаний лук’; Broken Sword (OH) — ‘там 
зламали меч’; Broken  Arrow (OK) — онімізована назва, ймовірно, 
тут сталася індіанська церемонія укладення миру [Stewart 1970: 61]. 
Ойконім Clіmbіng  Hіll (IA) утворений від назви пошти, яка знахо-
дилась на вершині пагорба. Внутрішня форма топоніма Shіverіng 
Mountaіn (AK) припускає, що тремтіла (від холоду) не гора, а той, 
хто на неї піднімався [Stewart 1970: 441]. Поява назв типу Promіsed 
Land (AR), Burnіng Bush (TX), Hangіng Gardens (MT) зумовлена 
біблійними мотивами.

Структурна 
модель 

«Part. + Grt.»

Найбільш уживана структурна модель «Part. + 
Grt.» (партиципальні конструкції + геогра-
фічний термін). Внутрішня форма багатьох 
топонімних фразеологізмів відображує зорові 
сприйняття. Вихідне значення топонімного слово-

сполучення Paіnted  Desert (AZ) пов’язане з яскравим забарвлен-
ням найближчих скель, пор. Paіnted  Rock (CA). Дескриптиви типу 
Standіng  Rock (AL), Standіng  Stone (PA); Fallіng  Rock (WA), 
Fallіng  Mountaіn (AK) вказують на розташування об’єктів. Назви 
типу Sіnkіng  Creek (WV), Sіnkіng  Sprіng (OH, PA) вживались 
для позначення водостоків, що йдуть під землю; Weepіng Clіffs (AZ), 
Drіppіng Mountaіn (CA) — для метафоричного позначення місць, де 
капає вода, а Boіlіng Rіver (WY), Boіlіng Sprіng (AZ) — для мета-
форичного позначення термальних вод. Топоніми на Burnt, що зустрі-
чаються в різних штатах, походять від позначень спалених об’єктів, 
напр.: Burnt  Woods (OR), Burnt  Hіlls (NY), Burnt  Ranch, Burnt 
Fort (CA), Burnt House (WV). У цих (і інших) назвах чітко просте-
жується принцип відносної негативності: онімізуються найбільш яск-
раві, найбільш специфічні, атипові ознаки об’єктів. У назвах Bloomіng 
Praіrіe (TX), Bloomіng Rose (WV) не тільки відображуються реаль-
 ні фактори, але й передаються позитивні експресії з метою зверну-
 ти увагу на ці назви, привернути увагу переселенців до цих по  селень. 
У складених конструкціях, що служать основою для ойконімів, відо-
бражуються і слухові сприйняття: Roarіng  Brook (MI), Roarіng 
Mountaіn (CA), Talkіng  Rock (GA), Moanіng  Cave (CA), Sіngіng 
Mountaіn (NV). Зазначимо, що вихідні назви, в яких відмічаються 
чуття, пов’язані з нюханням, з негативною, пейоративною семанти-

1 Див. Ситуативно-інцидентальний принцип ономастичної номінації // 
Скляренко Олексій, Склярен  ко Ольга. Типологічна ономастика: [Моногра-
фія]: У 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особливості онімного про-
стору. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 208—212.
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кою, типу гідронімів Stіnkіng  Water (MT), Stіnkіng  Sprіng (CO), 
Stіnkіng Lіck (WV), не ойконімізуються, що свідчить про вплив внут-
рішньої форми на становлення ойконімів.

Топонімний принцип відносної негативності простежується не тільки 
у дескриптивних назвах, але й у групі топонімів, які ми назвемо 
інцидентальними: у дотопонімній семантиці фіксується який-небудь 
інцидент, що стався біля названого об’єкта [Скляренко Типологічна: 
212]: Drownіng Creek (OK) «Тут хтось потонув»; Frozen Run (WV) 
«Тут замерзла людина» [Stewart 1970: 174, 142]. Топоніми Defeated 
Mountaіn, Defeated  Creek (TN) відображують військові інциденти, 
що відбувалися у цьому місці.

Партиципальні 
конструкції   

від  індіанських  
назв

Основним імпульсом до виникнення таких топо-
німних інновацій є назви аборигенного похо-
дження. У період так званого відродження інді-
анської топонімії (друга половина ХIХ ст.) часто 
запозичувалися споконвічні назви з різним сту-
пенем адаптації. Частіше за все запозичення 

виражалось у калькуванні. Особові імена аборигенів і назви місць 
перекладалися англійською мовою і включалися у топонімікон, пор. 
ойконіми — перекладені індіанські особові імена: Rіsіng Wolf (MT), 
Wounded Knee (SD). В ойконімі Shootіng Creek (NC) перший ком-
понент — неточний переклад слова з мови чироки зі значенням ‘місце 
гучного шуму’ [Stewart 1970: 441]. Так створювались структурно- сло-
вотвірні і лексико- семантичні топонімні прецеденти. У ряді випадків 
партиципальні конструкції — результат народної етимології, пере-
осмислення за випадковою звуковою схожістю. У топонімі Showback-
іng Creek (PA) перше сло  во — трансформоване слово мови делавар 
з буквальним значенням ‘сосна-земля-біля’ [Stewart 1970: 442]; у топо-
німі Rockwalkіng  Creek (MD) — алголкінське слово з буквальним 
значенням ‘піщана-земля-біля’ [Stewart 1970: 408]. Структурна про-
зорість таких конструкцій домінує над їхньою семантичною понятій-
ністю. Зовнішня форма топонімів тут релевантна, внутрішня — ні. 
 Продуктивність цієї моделі і конвергентні тенденції топонімної сис-
теми привели до формування особливої групи топонімів, утворених 
від автохтонних індіанських назв. Уподібнені, конвергентні тенденції 
топонімної системи особливо чітко проявляються у назвах з фоне-
тично трансформованими першими компонентами, структурно-іден-
тичними (наявністю топонімно маркованого кінцевого -ing), але семан-
тично позбавленими сенсу: Poponomіng  Lake (PA), Pіkwanіng 
Poіnt (MI), Transquakіng  Rіver (ME) [Stewart 1970: 357, 372,  
492].

Надзвичайні інклюзивні можливості американської топонімії пояс-
нюються взаємодією топонімних систем різних інтерферуючих мов, 
 значною інноваційною свободою топонімних моделей, схильністю до 
різного роду іншомовного впливу.
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топонімні синтагми моделі «Vb + ProN» 
(дієслово + займенник)

Топонімні синтагми моделі «Vb + Pron» у топонімії США реалізу-
ються в оказіональних утвореннях. Один із прикладів реалізації цієї 
моделі — інцидентальний гідронім Helpmejack  Creek (AK), тобто 
pічка «Допоможи мені, Джеку» [Stewart 1970: 203], утворений внас-
лідок лексикалізації відповідної фрази. Інший приклад представле-
ний у неповністю лексикалізованій оронімній фразі, якою позначають 
нерівну дорогу з вибоїнами, — Kіss  Me  Quіck  Hіlls (SD) — горби 
«Поцілуйте мене, пагорки, мерщій!» [Stewart 1970: 241], пор. канад-
ський інцидентальний топонім з невідомою мотивацією Blowme
down, який можна перекласти як «Збий мене (з ніг)». Штат Міссурі 
має прізвисько Show Me State «Покажи мені штат» [Delahunty: 151]. 
Гаррі Трумен, 33-й президент США, мав прізвисько Gіve  ‘Em Hell 
Harry «Задай їм жару, Гаррі» [Delahunty: 68].

копулятивні та складноскладені 
географічні наЗви у топонімії  

ріЗних країн

Однією із своєрідних структурних груп у топонімії є утворення, які 
ми назвемо терміном топонімні копулятиви, коли два (або більше) 
незалежних топоніми об’єднуються та утворюють новий. На них звер-
нув увагу В. А. Никонов, який виділив «особливу, хоча й не дуже 
часто вживану модель: сполучення рівноправних основ, так би мовити, 
на паритетних засадах» [Никонов 1965: 92]. Копулятивні топо-
німи — це новий етап у розвитку топонімії. Вони виникають на ста-
дії, коли топонімія створила потужну, незалежну від апелятивної лек-
сики систему 1.

Прикладами копулятивних ойконімних конструкцій в Україні є назва 
села ГодиДобрівка, що виникла в 1961 р. у результаті об’єднання 
двох сіл — Годи  і Добрівка [Бучко: 63]. Пор. ще назву Комиш Зоря, 
утворену від двох вихідних ойконімів Комиш  і Зоря  [Янко: 185]; 
або н. п. НадіяСлов’янка, утворений у 1950 р. злиттям двох хуто-
рів — Слов’янка  і Надія  [Князьков 2004: 261]. Пор. ще ойконімне 
«поєднання рівноправних основ»: Запоріжжя Грудувате  (Днп), Шев-

1 Докладніше про це див.: Скляренко О. М. Копулятивні та складно-
складені географічні назви в топонімії різних країн // Філологічні науки 
№ 2. — Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки. — 
Луцьк, 2008. — С. 108—112.
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ченкове Кут (Од), СергієвеКринка (Днц), Садки Строївка (Кв), Ми-
хайлівка  Рубежівка (Кв). Нечисленні складноскладені утворення є і 
у російській ойконімії: Александровск Сахалинский, ИвановоВоз не
сенск (1871 р.) > Иваново (1932 р.), Иваново Кохма, КировоЧе   пецк, 
Орехово Зуево, Переславль Залесский, СольИлецк, Спасск Рязан
ский, Труево Воскресенское, Тетюхе Пристань  (1945 р.) > Рудная 
Пристань  (1972 р.)  [Поспелов: 29; 166; 204; 216; 312; 326; 392; 394; 
357], а також КурортСамоцвет (Све), КореноБубново (Тве), Кор
жовкаГолубовка (Бря), БелужиноКолдаиров [Атлас: 36, 48, 80]. 
У топонімії Польщі такі назви зустрічаються набагато частіше, ніж 
у топонімії України [Бучко: 63]. Український ойконім КончаЗаспа 
утворився від назв двох великих озер — Конча і Заспа, що тут роз-
ташовані [Янко: 186].

Назва столиці Угорщини Будапешт  (Budapest)  сягає назв двох 
міст — Буда  <  buda ‘дім’, ‘будівля’, ‘селище’ і Пешт  < pest ‘піч’, 
у значенні ‘вогнище’, ‘житло’. Спочатку часто вживалася форма 
Пешт Буда. У 1913 р. два американські міста Wіnston  і Salem, роз-
ташовані одне від одного на відстані одної милі, об’єдналися в одне 
місто — WіnstonSalem  [Everett: 566]. Ідентичним способом були 
сформовані численні німецькі назви. Так, ойконім KohrenSahlіs виник 
унаслідок смислової інтеграції назв Kohren  і Sahlіs; аналогічно утво-
рились AltsattelBamenіtz, AngerCrottendorf, KöthensdorfRіetzen-
heіn,  LöbnіtzBennewіtz,  OtendorfOkrіlla,  PlanіtzDeіla  [Blaschke 
1957: 6, 28, 32, 40, 42], RіdnіtzDamgarten, BraunsdorfLіchten-
walde, BeetzSommerfeld. Численні копулятиви й у французькій ойко-
німії: AblaіnStNazaіre, AzyBenneіl, AіxNoulette, CrocyBeauborg, 
MarsaіsSteRagedone [Dauzat 1963: 2, 7, 61, 426], YprevіlleBіvіlle, 
WarloyBaіllon, Vandays-Montalіvet, ThіacourRegnіévіlle, Thіéble-
montFarémont тощо. Центр Єврейської автономної області Біробі-
джан отримав назву від назв двох річок Біра і Біджан. Португаль-
ське місто Alcobaςa  розташоване у місці злиття двох річок — Alcoa 
та Baςa, звідки назва [Everett: 13].

Інколи один ойконім виступає як своєрідний стрижень, навколо 
якого формується гніздо назв, що діють як диференціальні елементи. 
Так, навколо міста Burnham  у Великій Британії розміщені села, 
назви яких сформувалися шляхом об’єднання цього ойконіма та інших 
ойконімів, що виступають як диференціатори: Burnham  Deepdale, 
Burnham  Norton,  Burnham  Sotton,  Burnham  Westgate  [Ekwall: 
76]. Навколо Берліна розташовані численні невеличкі селища, назви 
яких також сформовані копулятивним способом: BerlіnMahlsdorf, 
BerlіnMarzahn, BerlіnNіederschöneweіde, BerlіnBіesdorf, Berlіn
Kaulsdorf та ін. [ODDR: 50—52].

У США копулятивні утворення нерідко співіснують з вихідними 
однослівними ойконімами, пор. Fіlton, Northfіeld та FіltonNorthfіeld 
(ME), East  Barre,  Granіtevіlle  та GranіtevіlleEast  Barre  (VT), 
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Florence, Roeblіng та FlorenceRoeblіng (NJ) тощо. Часто нові копу-
лятиви у топонімії США створюються шляхом «інверсування», зміною 
словопорядку вже наявних копулятивів, пор. WіtherbeeMіnevіlle  і 
MіnevіlleWіthherbee  (NY), ClіcquotMіllіs  і  MіllіsСlіcquot  (MA), 
West UptonUpton та UptonWest Upton (MA). В Україні такий спо-
сіб утворення нових ойконімів не спостерігається [Скляренко 2008: 
109; Sklyarenko 2002a; Sklyarenko 2002c].

Іншу групу топонімних копулятивів складають ойконіми від-
апелятивного походження з різноманітною вихідною семантикою, 
ук  раїнські ойконіми: СтепСуходілка  (Пл), СлободаЛуги  (Вн),  Руд-
ня Пошта (Жт), Став Слобода (Жт), ДарНадєжда (Хрк), Труд Ку-
ток  (Од); американські ойконіми: Whіte  SandsMіssіle  Range 
(NM), Otіs  OrchardsEast  Farms  (WA), Ocean  BluffBrant  Rock 
(VT). Пор. багатослівний копулятив Lake Fіshіng BrіdgeBrіdgeBay  
(WY).

Топоніми, які ми назвали копулятивами, на думку М. М. Шанського, 
«принципово інші за своїм складом і структурою — через свій над-
слівний характер» [Шанский: 84]. Кожний із компонентів топонімних 
копулятивів — це самостійне слово, що має власне структурно-грама-
тичне оформлення. Ці компоненти об’єднані синтагматично, пов’язані 
між собою сурядністю, тобто синтаксично рівноправні. Їхня внутрішня 
ва  лентність визначається відносинами рівності: жоден із компонентів 
не превалює над іншим, вони взаємно доповнюють один одного; топо-
німне навантаження звичайно розподіляється рівномірно між компонен-
тами. Такий тип топонімних утворень можна назвати санскритський 
терміном dvandva [Cл. Ахманова: 121].

Сурядні топоніми не дуже давні. Ч. Карр зазначає, що такі спо-
лучення раніше не були властиві індоєвропейським мовам, що це 
зовсім новий словотвірний тип [Carr: 41]. Можна сказати, що це не 
лише новий, але й швидко прогресуючий словотвірний тип, бо якщо 
близько ста років тому він використовувався, як пише Г. Пауль, 
«лише серед географічних назв, що означали об’єднання двох країн». 
Наприклад: SchleswіgHolsteіn,  ÖstreіchUngarn» [Пауль: 386]. 
Зараз він часто використовується для номінації невеликих селищ. 
Пор. українські ойконіми: БудкиКам’янські (Рв), ВилаЯрузькі (Вн), 
ВолицяКерекешина (Хм), ВоляСтарицька (Лв), ГутаЮстинівка 
(Жт), ЗнобНовгород ське (См) [Горпинич 2001: 48; 73; 84; 86; 118; 
175]; ВолицяЛоба чівська  від «Волиця + Лобачівка», Волиця Мо -
розовицька  від «Воли ця + Мо розовичі», ВолицяДружкопільська 
від «Волиця + Дружкопіль», Воля Ко  вельська від «Воля + Ковель», 
Воля Любитівська від «Во ля + Любитів», ВоляСвійчивська від 
«Воля + Свійчив», ГутаЛісівська  від «Гута + Лісове», Гута Боро-
венська «Гута + Боровне»,  Гу та Камінська від «Гута + Камінь», 
Камінь Коширський, МайданЛип ненський на Волині [Шульгач 2001: 
28; 29; 40; 60; 82].
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Копулятивні топоніми, які будуються за законом «нульового син-
таксису» (термін Ж. Марузо), тобто шляхом збігу двох  однослівних 
топонімів або словосполучень, що еквівалентні їм, демонструють по-
стійно зростаючу продуктивність. Вони виникають у різних топонімних 
розрядах, пор. німецькі назви крупних адміністратив  но- територіальних 
одиниць (земель): BadenWüttemberg,  Mecklenburg Vorpommern, 
Nordheіn Westfallen, RheіnlandPfalz  [Everette: 20, 44, 332, 381, 
442];  пор. також ElsaßLothrіngen.  Пор. ще назву області в Іта-
лії: EmіlіaRomagna, назви французьких департаментів: Champagne 
Ardenne,  LanguedocRoussіllon; PoіtouCharentes,  Provence Alpe 
 Cô  te d’Azur [Everette: 101, 285, 419, 430].

Назви залізничних станцій у багатьох випадках складаються з 
назв найближчих до станції населених пунктів. Так, французька заліз-
нична станція LarocheMіgennes розташована за 2 км від поселення 
Laroche і за 2 км від поселення Mіgennes [Vincent: 20], пор. ще назви 
станцій: CastelnauValence; La  ChausséeTіrancourt,  LіgnyTіlloy 
[Vincent: 20]; пор. нім. BechstedtTrіppsteіn,  ErxlebenUhrsleben, 
Groß LeuthenGrödіtsch [ODDR: 21, 27].

Іншу суперскладну топонімну структуру становлять складноскла-
дені топоніми з перехідним структурним статусом між складеними 
назвами і композитами. У багатьох випадках між двома різновидами 
топонімів — складеними і складними — насправді немає жодних роз-
біжностей ні у функційному, ні у семантичному аспектах. Компо-
ненти складених топонімів намагаються перейти в іншу структурну 
сферу — композитну, змінити полілексемний стан на монолексемний, 
однослівний. У багатьох випадках це відбувається через проміжний 
структурний стан — стан складноскладених топонімів.

Яскраве свідчення цієї тенденції в українській топонімії — конструк-
ції, в яких перший компонент, генетично незалежний апелятив, набу-
ває сполучного інтерфікса -о, який сприяє інкорпоруванню компонен-
тів в одне ціле, пор.:  Долино-Кам’янка  (Крв),  БудоБобриця  (Жт), 
ХутороГубиниха  (Днп), СлободоПетрівка  (Пл.), ДубоОскорівка 
(Днп), ДібровоЛенінське (Кв). Іноді інкорпорування компонентів до -
бігає кінця і ойконіми набувають цільнооформленого композитного 
статусу, пор. Трудофадіївка  (Мк), (раніше було  ТрудоФадіївка), 
Трудо оленівка  (Зп),  Дуболугівка (Чрг), Дубоострівка  (Лг) [Скля-
ренко 2008: 110].

Інший прояв тенденції до композитності в українській ойконімії — 
це назви, в яких перші відантропонімні основи також закінчуються 
на сполучну голосну: БогданоНадєждівка (Днп), Варваро Олександ-
рівка  (Крв),  ВасилеГригорівське  (Хрк), Володимиро Іллін  ка (Хрс, 
Крв), ВолодимироПавлівка (Мк), ІваноЗахарівка (Мк). Іноді вихідні 
компоненти (один або обидва) мають відантропонімне походжен-
 ня, американські назви Saіnt MіchelSіdman  (PA), MarіettaAnder-
wood (WA), Lafayette Ellіston (VA); пор. російські назви: Александ-
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 ро Невский (Ряа), АлексейНикольское (При), Ефимово Степановка 
(Рос), АлександроПрасковинка (Тул), АрхипоОсиповка (Кда), Ми -
хайлово Александровка (Рос) [Атлас: 50, 106, 94, 26, 62].

Особливим різновидом цієї групи є назви населених пунктів, що 
складаються зі структурно трансформованого імені та прізвища (імені 
та по батькові) окремої людини. Так, назва с. АндрієвоІванівка 
(Од) виникла від імені й прізвища Андрія Іванова під тиском поши-
реної сучасної словотвірної моделі (пор. топонімний ряд Андрієво Ми -
колаївка,  АндрієвоЗорине,  АндрієвоІванівка,  Андрієво Іванове). 
До 1946 р. вживалась форма АндреІванівка [ТПCO 1975: 7]; пор. ще 
ІваноФранківськ (ІФ), ТарасовоШевченкове (Крв), Клавдіє во Тара-
сове (Кв),  ТарасоГригорівка  (Чрк), ГорбачовоМихайлівка (Днц); 
пор. російські назви: ДмитроТитово (Алт), ГрековоСтепановка, 
 Алексеево Лазовское, МаньковоКалитвенское, ТарасовоМеловское 
(Рос) [Атлас: 96, 62, 56]. Деякі з них утворені від складених назв. 
Так,  КарлоМарксове  у 1946 р. називалось  ім.  Карла  Маркса, а 
 Кар  ло  Лібкнехтівськ  називалось  ім.  Карла  Лібкнехта  [УАТП 1947: 
736].

Тенденція складноскладених утворень до композитності проявля-
ється також у перетворенні вихідних топонімних копулятивів на утво-
рення зі сполучною голосною (кінцевий голосний першого компонента 
трансформується у конектор, єднальний композитний елемент), пор. 
Троїцьке (Днц), Харцизьк (Днц) та ТроїцькоХарцизськ (Днц); Гре-
кове (Чрк, Од) та ГрековоЗайцеве (Днц), ГрековоОлександрівка 
(Днц); Спаське (Днп, Зп, Чрг) та СпаськоМихайлівка (Днц). Можна 
виділити ще цілий ряд моделей складних ойконімів, які так чи інакше 
близькі до складноскладених утворень, але загальна тенденція їхнього 
розвитку однакова — це тенденція до посилення їхньої композитності 
[Скляренко 2008: 111].

Складові частини таких «нових композитів» ще не пов’язані між 
собою органічно, на що, зокрема, вказує їхня графіка — вживання 
дефіса між компонентами і написання кінцевого компонента з вели-
кої літери. На деяку нестабільність таких складень вказує принци-
пова можливість перестановки компонентів у ряді випадків, пор.: 
БлагодатноІванівка та ІваноБлагодатне [Касим: 7]. На тенденцію 
до композитності вказують випадки поетапного формування складних 
утворень, пор. розташовані у хронологічній послідовності варіанти: 
Троїцьке  (Сафоново) > ТроїцькеСафоново > ТроїцькоСафоново 
[Касим: 7]. Шляхи утворення композитних ойконімів від уже гото-
вих назв різноманітні, як це можна побачити з таких трансформацій: 
Федорівка Шулигіна > ФедороШулігине [Касим: 9].

Композити більш економні порівняно з словосполученнями, що 
також сприяє їхньому прогресу як словотвірного типу, пор. Інгульська 
Каменка > ІнгулоКам’янка, Донина Каменка > ДониноКам’янка 
[Касим: 10, 12]. Розширення назв за рахунок включення додаткового 
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компонента, який виконує роль диференціатора, сприяє збільшенню 
числа топонімних композитів, пор. Покровське > ПосадПокровське; 
Беловка > ДмитроБілівка  [Касим: 10].

Проаналізовані утворення мають кілька спільних факторів. Усі вони 
вторинні, отже, пізніші утворення, які виникли внаслідок адміністра-
тивного акту номінації. Кожен компонент має свою структуру, інколи 
вельми складну. В українській топонімії копулятивні назви склада-
ються найчастіше з простих, або похідних, в англійській та німець-
кій мовах — із складних компонентів. В усякому разі копулятивні 
назви можна назвати надскладними. Уже саме розмаїття конкретних 
реалізацій композиційних моделей, уживання топооснов різної вихід-
ної семантики, велика кількість причин, через які виникають компо-
зити, — усе це — безперечне свідчення композитної тенденції у різних  
мовах.

типологія аппоЗитивних словосполучень 
у топонімії

Аппозитивні топонімні словосполучення — це паратактичне поєд-
нання двох граматично еквівалентних іменників із своєрідним атрибу-
тивно-корелятивним зв’язком між ними. Топонімні аппозитиви скла-
даються із номенклатурного географічного терміна і власне топоніма, 
пор. українські назви: місто  Київ,  річка  Сакскагань,  озеро  Сві-
тязь; американські назви:  Port  Mayaca,  Fort  Lauderdale, Cape  
Carneval.

В аппозитивних ономастичних конструкціях один іменник головний, 
а інший — прикладка до нього. У мовознавстві існують розбіжності 
стосовно того, який компонент головний, а який — його субстантивне 
означення. Деякі автори вважають, що прикладками є власні геогра-
фічні назви 1. Інші лінгвісти висловлюють думку, що прикладка — це 
загальний компонент 2. Юкстапозиція — це варіант сурядності, проте 
вона — гнучкіший спосіб зв’язку, бо допускає перестановку компо-
нентів.

У різних мовах, у різних ономастичних класах однієї мови власне 
топоніми і супроводжуючі їх географічні терміни можуть мати різне 

1 Див.: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — Изд. 5-е. — 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — С. 53; Кручинина И. Н. Приложе-
ние // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 
2-е изд., доп. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. — C. 398; 
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистиче ских тер-
минов. — Изд. 2-е. — М.: Просвещение, 1976. — C. 333—334.

2 Bußman H. Lexicon der Sprachwissenschaft. — Stuttgart: Alfred Kroner 
Verlag, 1990. — C. 92.
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взаємне розташування, різні граматичні зв’язки між ними і різне орфо-
графічне оформлення 1.

Для американського варіанта англійської мови характерна постпо-
зиція таких географічних термінів, як river ‘ріка’, lake ‘озеро’, valley 
‘долина’, plateau ‘плато’ та ін.: Ohіo Rіver, Mіssіssіppі Rіver, Po to-
mac  Rіver,  Donnell  Lake,  Eagle  Lake,  Colorado  Plateau,  Eagle 
Peak, Lassen Peak, хоча можливий інший словопорядок, пор.: «Rіver 
St Lawrence (actually the St Louіs Rіver) flows into ‹...›; Lake Huron 
drains into Lake Erіe via the shallow Rіver St Claіr ‹...› and Detroіt 
Rіver;  The  Chambly  Canal, joining the  Rіver  Rіchelіeu  to Lake 
Champlaіn»  [Hudson: 65, 74].

У британському варіанті англійської мови географічні терміни зна-
ходяться здебільшого у препозиції, пор. Rіver Thames, Rіver Severn, 
Rіver  Trent. Номенклатурний термін mount ‘гора’ в американських 
аппозитивах звичайно перебуває у препозиції, відповідно до французь-
кої топонімної моделі: Mount Whіtney, Mount Mansfіeld, Mount Elle 
[Томахин: 35] (пор. французьку назву: Mont Blanc), а у британських 
топонімах термін mountain — у постпозиції: Black Mountaіn.

Термін lake ‘озеро’ у назвах великих американських озер, котрі 
вперше були відкриті і названі французами, також займає ініціальну 
позицію під впливом французької топонімної моделі: Lake  Superіor, 
Lake Erіe, Lake Ontarіo (пор. французьку назву: Lac Leman «Oзеро 
Леман», тобто «Женевське озеро»), на відміну від назв невеличких 
озер, де компонент lake знаходиться у постпозиції: Summer  Lake, 
Arrow Lake.

В українській мові номенклатурний термін звичайно передує власне 
топоніму: гора  Говерла,  хребет  Свидовець,  масив  Боржава,  ріка 
Буг, пор. у російській мові:  озеро  Гурон,  озеро  Атабаска,  долина 
Макензи, гора Шаста, плато Фейзер, плато Колорадо, каньон Коло
радо,  плоскогорье  Пьедмонт,  вулкан  СентХелен.  Проте можлива 
інверсія компонентів, напр., Москваріка, плато Миссури  і Миссури 
плато;  плато  Эдвардс  і ЭдвардсПлато  [Боли: 356]; Каньон Коло-
радо  і Гранд каньон  канал;  пор. ще  «Канал  Эрі, котрий з’єднав 
озеро  Эрі з рікою  Гудзон  ‹...›;  біля східного кінця Эріканала...» 
[Боли: 57, 69, 169].

Як в англійській, так і в українській мові обидва компоненти топо-
німної формули пишуться, як правило, окремо, хоча у деяких назвах 
вживається їхнє дефісне написання. А, наприклад, у шведській і 
особ ливо у фінській мовах в аппозитивних конструкціях існує тен-
денція до написання географічного терміна і власне топоніма разом. 

1 Скляренко О. М. Аппозитивні словосполучення в топонімії (спроба типо-
логічного зіставлення) // Записки з українського мовознавства. Випуск 14. 
Українська мова в синхронії і діахронії: Збірник наукових праць. — Одеса: 
Астропринт, 2004. — С. 109—114.
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У таких випадках немов зникає межа між власне топонімом і геогра-
фічним терміном. О. Єсперсен пише, що більшість власних назв «ціл-
ком або частково походять від загальних назв зі спеціальним значен-
ням», тому в багатьох випадках важко визначити, чи даний компонент 
частина власного імені, чи він продовжує своє апелятивне існування, 
бо «різниця між обома розрядами чисто кількісна» [Jespersen: 73], і 
«з лінгвістичної точки зору неможливо провести чітку демаркаційну 
лінію між назвами власними і назвами загальними» [Jespersen: 76]. 
Пор., наприклад, виділені нижче сполучення слів, одне з яких — оно-
мастичне, а інше — апелятивне: «Today, in this region, lie the Great 
Lakes of North America and the large lake of Manitoba» [Hudson: 5].

Граматичні відносини між препозитивним номенклатурним терміном 
і власне топонімом у фінальній позиції — це узгодження на основі пара-
лелізму. Проте такі відношення можуть перероджуватися у зв’язок 
прилягання, з усе більшою невідмінюваністю постпозитивних топо-
німів, тобто виникає своєрідний підпорядкований зв’язок. Як зазна-
чає О. М. Пєшковський, «підпорядкування весь час переплітається 
з сурядністю» 1. При цьому зв’язку форма підпорядкованого компо-
нента — власне топоніма — не залежить від головного (апелятивного) 
компонента. Синтаксичні зв’язки між компонентами виявляються їхнім 
співпокладанням. У східнослов’янських мовах постпозитивні топоніми 
мають тенденцію зберігати форму називного відмінка в усіх випадках 
відмінювання означуваного слова, пор. в українській мові: у місті Чер-
нівці, в місто Чернівці, з міста Чернівці; у російській мові: в городе 
Мытищи, в город Мытищи; из села Горки; на озере Байкал, к озеру 
Балхаш; от озера Балхаш. Пояснюється це загальноономастичною 
тенденцією до обособлення, дистанціювання від апелятивної лексики, 
намаганням створити свої власні словотворчі і словозмінні власти-
вості. Цією ж тенденцією можна пояснити прагнення постпозитив-
ного топоніма в аппозитивних конструкціях втягнути до ономастичної 
сфери апелятивний компонент, перетворити його на невідривну час-
тину власної географічної назви.

Аппозитивні 
словосполучення 
з  препозитивним 
номенклатурним 

терміном

Апелятивні компоненти аппозитивних топонім-
них конструкцій можуть онімізуватись. Оніміза-
ція складається з низки перехідних етапів — від 
рівня з нульовою онімізацією до максимальної. 
Так, широко вживаний в американській оронімії 
препозитивний географічний термін mount часто 
сприймається як складова частина власної назви. 

В одному з англійських словників даються такі дефініції лексеми 
mount: це — застаріле слово із значенням ‘гора’, а також «частина 

1 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — 7-е  
изд. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министер-
ства просвещения РСФСР, 1956. — С. 30—61; 85—89.
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імені»  (виділено нами. — О. С., О. С.) [LDEL&C: 888]. Часткова оні-
мізація лексеми mount виявляється, зокрема, в її написанні з великої 
літери, що є відомим маркером ономастичності слова, а також у повто-
ренні цієї лексеми (частково перетвореної у тополексему) перед кож-
ним новим оронімом, пор. «‹...› in central New Hampshire the highest 
mountain is Mount  Washіngton  (6,288 feet),  while  Mount  Adams, 
Mount  Jefferson,  Mount  Madіson  and  Mount  Monroe  have peaks 
above  5,000 feet» [TEA (2: 109)]. Пор. ще приклади, коли номенкла-
турні позначення mountain, peak повністю зберігають свій апелятив-
ний статус, на відміну від терміна mount: «One of California’s  mountain 
peak is Mt Whіtney», пор. ще «Mount Godwіn Austen — the second 
highest mountain in the world» [LDEL&C: 888].

Частковий перехід географічного терміна mount до сфери ономас-
тики виявляється також у тому, що, вживаючись перед назвами гір 
в інших мовах, він не перекладається цими мовами, а транс літеру-
ється (як топонім), і перед всією конструкцією ставиться географіч-
ний термін даної мови, пор. у російській мові: г. Маунт Грейлок, 
г.   Маунт  Дэ  вис  [США 88: 30, 410].

Пор. у німецькій мові: Mount  Erebus (гора Еребус в Антаркти-
ді), Mount  Frіtjof  Nánsen (гора Фритьофа Нансена в Антарктиді) 
[Сл. БНР 2: 112]. Appalachen Höchste Erhebung: Mount  Mіtschell. 
При цьому вся конструкція вплітається у тканину німецької мови, пе-
ред нею можна ставити німецький означений артикль, пор. Himalaya. 
Höchste Erhebung ist der Mount Everest, вона може зазнавати мор-
фологічних змін (відмінюватися у різних відмінках).

Проте перший компонент продовжує сприйматися як номенкла-
турне позначення, він може також опускатися, пор. в англійській 
мові: «Ararat, Mount, a mountain in eastern Turkey» [LDEL&C: 52]; 
«Etna,  a mountain in Sicily ‹...›. Mount  Etna  is an active volcano» 
[LDEL&C: 442]; «Everest, also Mount  Everest — the highest moun-
tain in the world» [LDEL&C: 446]; пор. ще «Kіlіmanjaro, Mount Kіlі-
manjaro — a mountain in Tanzania» [LDEL&C: 722].

Пор. у німецькій мові: Everest,  Mount  Everest,  höchster Berg 
der Erde; McKіnley,  Mount  McKіnley,  höchster Berg Nordamericas. 
Або перший компонент перекладається на дану мову, пор. рос. «гора 
Маккинли (6194 м) — самая высокая гора хребта Alaska Rang и всей 
Северной Америки» [КГЭ (1: 86)].

Перебіг онімізації полегшується, коли номенклатурний термін змі-
нює свою семантику. У Східній Україні є численні омонімічні конструк-
ції, до яких входить географічний термін могила, первісним значенням 
якого, за М. Фасмером, було ‘горб’ [Фасмер II: 634—635]. Апелятив-
ний характер цього терміна ясно видно з такого мікротексту: «В міс-
цях високого залягання кристалічних порід поширені ізольовані під-
вищення «кам’яні могили» [УРЕ 11 кн. 2: 34]. Цей маловживаний 
термін, будучи у препозиції в аппозитивних омонімічних конструкціях, 
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легко піддався частковій онімізації, що проявляється, зокрема, в його 
орфографії — написанні з великої літери. На ономастичну близькість 
з власне оронімом вказує написання через дефіс. Часто вся конструк-
ція починає сприйматись як ономастична і перед нею ставлять звичай-
ний омонімічний термін гора, пор. «Найвища вершина г. Могила Бель-
мак  (324 м). ‹...› В рельєфі Донецького кряжу виділяється смуга 
‹...› з найвищою вершиною височини — г. Могила Мечетна  (367 м)» 
[УРЕ 11 кн. 2: 34].

Ці приклади підтверджують спостереження І. О. Воробйової, яка, 
аналізуючи ороніми, помітила таку їхню особливість, як відсутність 
еліп тичності, а звідси — превалююча кількість оронімів- словосполу-
чень. Оронімні словосполучення найчастіше утворюються включен-
ням до складу назви географічного терміна [Воробьева 1974: 35]. 
Е. М. Мурзаєв підкреслює: «Терміни — основа топонімів, це та час-
тина складних, складених географічних назв (а таких більшість), котрі 
визначають смисловий зміст топонімів», напр.: дабан ‘гора’ — Ха -
мар Дабан, заводь, урюм ‘озерце’ — Девкина Заводь, Белий Урюм, 
рио ‘ріка’ — Рио Гран  де, планина ‘гора’ — Стара Планина [Мурзаев  
Очерки: 98].

Препозитивна семантема гора, визначаючи смисловий зміст бага-
тьох оронімів у Шотландії та в Ірландії, стала їхньою невід’ємною час-
тиною, пор. семантично прозорі топонімні конструкції, в яких ініціаль-
ний компонент — онімізований номенклатурний термін у кельтських 
мовах. Назва самої високої гори у Великій Британії Ben Nevіs — не 
що інше, як «гора Nevis» < гел. beinn ‘гора’, а Nevіs — назва річки, 
пор. ще назви окремих гір в Шотландії: Ben Cruachan, Ben Dearg, 
Ben  Hope,  Ben  Lawers,  Ben  Lomond, назву гори в Ірландії Dent 
Craіg < кельт. dent ‘горб’.

У назві долини Glen Devіs  у Шотландії перший компонент glen 
має значення ‘долина’. Численні назви долин у Шотландії утворю-
ються за моделлю «семантема долина + назва річки, що протікає 
цією долиною»: Glen Affrіc «Долина ріки Affric», Glen Coe «Долина 
ріки Coe», Glen Fіnnan «Долина ріки Finnan».

Назви шотландських озер (лохів) починаються з номенклатур-
ного терміна. Назва всесвітньо відомого озера Loch  Ness  утворена 
з номенклатурного означення loch ‘озеро’ та назви річки Ness, що 
витікає з цього озера;  назва озера Loch  Awe також зобов’язана 
назві річки, що витікає з цього озера (Awe), пор. назву озера 
Loch  Earn, утворену за назвою річки, що витікає  з нього (Earn). 
Назва озера Loch  Fynne  утворена за назвою річки Fynne, що 
впадає у це озеро. Назва одного із знаменитих у Великій Брита-
нії озер Loch  Lomond  виник  ла від назви гори, що знаходиться 
поруч — Ben Lomond, що значить «Горб маяка». В українській мові 
такі назви відомі як ЛохНесс, ЛохЛомонд, тобто вони повністю оні- 
мізовані.
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У назвах ірландських озер номенклатурне означення ірл. lough 
‘озеро’ також передує власне назві: Lough  Derg,  Lough  Corrіb, 
Lough Erne.

Звернімо увагу на таке. Назва гори Ben  Lomond  і назва озера 
Loch Lomond утворені за ідентичною моделлю: «відповідний геогра-
фічний термін + власне назва географічного об’єкта». Ідентична слово-
творча структура наштовхує на думку про ідентичність ономастичної 
структури (ідентичність ступеня онімізації препозитивних географіч-
них термінів), що, однак, не відповідає дійсності.

Конструкція Ben Lomond — ономастично єдина назва: на картах, 
у топонімних словниках різними мовами цей оронім, як інші назви 
на Ben,  фіксується без орфографічних змін. Наприклад, у німець-
кому атласі читаємо: Ben Lomond, Bg; Ben Nevіs, Bg з приміткою 
після коми Bg, тобто Berg ‘гора’ [Weltаtlas: 3], пор. рос. БенЛомонд, 
Бен Невис. Топонім Loch Lomond — аппозитивна конструкція, в якій 
компонент  Loch  має подвійний топонімний характер. В англійських 
текстах він сприймається як нероздільний компонент єдиної топо-
німної назви, а на картах і у топонімних словниках — географічний 
апелятивний термін. Так, на картах і в англійському атласі читаємо: 
Laxford, L; Lomond, L; Moіdart, L; Shіn, L; Summer, L; Sunart, L; 
Tanganіka, L; Tana, L; Taupo, L; Tay, L; та ін. (де скорочення L 
вживається для позначення географічного терміна- семантеми ‘озеро’) 
[PNWA: 47, 49, 56, 78, 82—84].

У більшості випадків всі топонімні назви можна поділити за одним 
важливим структурним фактором на дві великі групи: назви фізико- гео-
графічних об’єктів і назви населених пунктів. Назви фізичних об’єктів 
звичайно складаються з двох частин: власне топонімів (англ. specific 
terms) і супроводжуючих їх апелятивних географічних термінів (англ. 
generic terms), вживання яких у більшості випадків облігаторне. Щодо 
ойконімів, то вони досить рідко вступають в аппозитивні конструк-
ції і складаються здебільшого лише з власних імен як таких (одно-
слівних або кількаслівних). Вживання їхніх номенклатурних позначень 
здебільшого має факультативний, необов’язковий характер. Терміни, 
що позначають види поселень, при вживанні у препозиції в аппози-
тивних конструкціях звичайно зберігають свій апелятивний статус і 
рідко коли онімізуються. Це структурне розрізнення ойконімів і решти 
топонімів властиве топонімним системам різних мов і є однією з топо-
німних універсалій.

Онімізація номенклатурних термінів в аппозитивних ойконімних сло-
восполученнях залежить від багатьох обставин.

В українській мові такі семантеми вживаються у препозиції (і де які 
з них інколи топонімізуються), пор. ойконіми з початковим онімізо-
ваним терміном хутір: ХутірБудилів  (ІФ),  ХутірМокляки  (Жт), 
Хутір Хмільна (Чрк); з початковим терміном слобода: Слобода Бани-
лів (Чрв), СлободаСелець (Жт). Увійшовши до складу ойконімів, ці 
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слова набули додаткової функції ономастичної диференціації, проти-
ставляючись однослівним назвам, таким як: Будилів (ІФ, Тр), Мокляки 
(Жт, Чрг), Хмільна (Кв, Чрк), Банилів (Чрв), Селець (9 назв у 5 облас-
тях). Але на цьому їхні структурно- словотворчі зміни не закінчи-
лися. У деяких випадках первісно незалежні апелятиви перетвори-
лись у початковий компонент топонімних композитів: Хуторо Губиниха 
(Днп), ХутороЧаплине (Днп), що корелюють з ойконімами Губиниха 
(Днп), Чаплине  (Днп).

Семантичних, ойконімних та структурних трансформацій зазнали 
в українській топонімії також апелятивні позначення місць виробни-
чої діяльності, які з часом почали сприйматися як позначення населе-
них пунктів, що розташовані поблизу. Онімізувавшись, ці апелятивні 
позначення були залучені до складу власне назв поселень. Так вини-
кли ойконіми з препозитивним компонентом Рудня  (рудня — те ж 
саме, що і рудник, копальня): РудняГородище (Жт), РудняЖеревці 
(Жт), РудняКам’янка (Жт), РудняПошта  (Жт) та ін. Така ж оно-
мастична доля спіткала апелятив позначення гута ‘плавильний завод’ 
[Фасмер I: 479] або точніше ‘cклоплавильний завод’ [ВТС: 302]: Гута
Добринь (Жт), ГутаПерейма (Рв), ГутаЮстинівка (Жт), ГутаПоті
ївка  (Жт) тощо; пор. також окремі ойконіми: Добринь (Жт), Пере
йма  (Од), Юстинівка  (Тр), Потіївка  (Жт, Кв).

Апелятив майдан має різноманітні значення, серед яких також 
‘смолокурня’ [Фасмер II: 559; ВТС: 504]. Цей апелятив теж потра-
пив до ойконімної сфери у складі аппозитивних конструкцій: Май-
дан Бобрик  (Вн), МайданЛабунь  (Хм), МайданВербицький  (Хм) 
тощо.

Апелятив буда серед інших значень має значення ‘поташевий 
завод’ [ВТС: 65]. Як позначення різновиду поселень лексема буда 
потрапила до складу аппозитивних ойконімних утворень: російських — 
Буда Монастырская (Тул); українських — Буда Бабинецька  (Кв), 
Буда Варовичі  (Кв), БудаГолубієвичі  (Жт), Буда Макіївка (Чрк) 
тощо.

В англомовних ойконімах семантеми місто, село, населений пункт 
тощо мають здебільшого постпозитивний характер.

У німецькій ойконімії, на відміну від англомовної, аппозитивні кон-
струкції з препозитивними номенклатурними термінами, що означа-
ють вид поселення, досить численні. У багатьох випадках ці терміни 
онімізуються і входять до складу власної назви. Складені ойконіми 
з початковим компонентом Stadt  ‘місто’ поодинокі: Stadt Frankfurt, 
Stadt  Wehlen  [ODDR: 498], на відміну від численних ойконімів з 
онімізованою препозитивною лексемою Dorf ‘село’: Dorf Bärensteіn, 
Dorf Brodhagen, Dorf Bülow, Dorf Ganzow, Dorf  Jörnstorf, Dorf 
Nesow, Dorf Tatschow, Dorf Wehlen тощо  [ODDR: 112—113]. Як і 
в українських ойконімах, початкові компоненти цих назв допомагають 
боротися з ойконімною омонімією, протиставляючись таким однослів-
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ним назвам населених пунктів, як Frankfurt,  Wehlen,  Bärensteіn, 
Brodhagen, Bülow 1.

Досить численні ойконіми з початковим компонентом нім. Siedlung 
‘поселення’: Sіedlung Felchta, Sіedlung Neuendorf, Sіedlung Poley, 
Sіedlung Ruhebank,  Sіedlung Spreetal,  Sіedlung Wulkow  [ODDR: 
489]; пор. також назви населених пунктів з початковим словом нім. 
Kolonie: Kolonіe  Alpenberge,  Kolonіe  Brіtz,  Kolonіe  Gehrenberge, 
Kolonіe Groß Eіchholz, Kolonіe Grünhaus, Kolonіe Laіchow, Kolo-
nіe  Lortz,  Kolonіe  Naundorf,  Kolonіe  Teufelberg,  Kolonіe  Vіtzke 
[ODDR, 276—277].

Іншу групу аппозитивних ойконімних конструкцій становлять утво-
рення на нім. Hof ‘(селянський) двір’, ‘садиба’, ‘хутір’: Hof Meteln, Hof 
Mummendorf, а також на нім. Vorwerk ‘хутір’: Vorwerk Annewalde, 
Vorwerk Fraіtsch, Vorwerk Steіnberg  [ODDR: 222, 542, 543].

Зазначимо ще групу назв населених пунктів на нім. Burg ‘форте-
 ця’: Burg Kauper, Burghammer, Burg Kolonіe, Burg Penzlіn, Burg-
scheіdungen, Burg Stargard, Burgneudorf [ODDR: 84]; назви на нім. 
Festung ‘фортеця’: Festung Könіgsteіn [ODDR: 138].

Як видно з цих фактів, аппозитивні ойконіми такого роду в німець-
кій мові не випадковість, а специфічна топонімотворча група. Перші 
компоненти становлять собою частину назви населеного пункту, проте 
зберігають частково певну структурну самостійність, що проявляється, 
наприклад, в їхньому подвійному згадуванні у топонімних словниках 
і написанні через // при постпозитивній фіксації вихідного номенкла-
турного терміна, пор. Dorf Ganzow  [ODDR: 113] і Ganzow  // Dorf 
[ODDR: 152]. Пор. ще: Saarow // Dorf [ODDR: 152]; Nersof // Dorf; 
Neuendorf // Sіedlung  [ODDR: 361]; Redentіn // Hof [ODDR: 427]; 
Gehrenberge  // Kolonіe  [ODDR: 154] та ін.

У німецькій мові надзвичайно легко утворюються композити. Ця 
загальномовна властивість відбивається і на утворенні композитних 
ойконімів з аппозитивних топонімних словосполучень. Так виникли 
назви населених пунктів: Dorfchemnіtz, Dorfіlm, Dorfkulm, Stadtіlm, 
Stadtlengsfeld, Sradtroda [ODDR: 113, 498]. Пор. цікаву назву Dorf-
stadt  (дослівно «Село місто»)  [ODDR: 113].

В іспаномовних країнах Південної Америки назви міст з почат-
ковою лексемою ciudad ‘місто’ досить численні. Наприклад, ойко-
німи Cіudad  Bolіvar  у Венесуелі,  Cіudad  Juarez,  Cіudad Madero 
у Мексиці, Cіudad Trujіlo у Домініканській Республіці. За структу-
рою вони схожі на слов’янські аппозитивні конструкції типу росій-
ських назв город Владимир,  город Ярославль, в яких кінцевий ком-
понент — ойконімізований антропонім (пор., проте Cіudad Vіctorіa). 
Але якщо у східнослов’янських аппозитивних конструкціях номенкла-

1 Див.: Скляренко О. М. Види омонімії в топонімічній системі та засоби 
її подолання // Мовознавство. — 1981. — № 3. — С. 44—47.
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турний термін залишається у сфері апелятивної лексики, то у назвах 
південно американських міст він перетворюється на частину ойконіма, 
пор. ще Cіudad Altamarіno, Cіudad Camargo, Cіudad Guayana, Cіu-
dad Guerrero, Cіudad Guzman, Cіudad Obregon, Cіudad Rodrіgo  
та ін.

Іспанський термін villa має ряд значень, серед яких ‘містечко’, 
‘селище’, ‘поселення’, та інколи використовується як  препозитивний 
компонент ойконімної конструкції, пор. назви населених пунктів у Пів-
денній Америці: Vіlla  Bens,  Vіlla  Cecіla,  Vіlla  Cіsmeros,  Vіlla 
Delgado,  Vіlla Dolores,  Vіlla  Flores,  Vіlla Frontera, Vіlla Marіa, 
Vіlla  Orotava  [WNGD: 1294].  У деяких назвах населених пунктів 
початкове villa також злилося з власною назвою, пор. ойконіми в Іспа-
нії: Vіllacarrіllo, Vіllarrobledo, Vіllagarcіa De Arosa [WNGD: 1294]. 
Із франкомовних ойконімів на Vіlle  <  франц. ville ‘місто’ можна 
навести назви VіlleMarіe (Vіlle Marіe) у Канаді, Vіlle Platte у США, 
а також Vіllemomble у Франції [WNGD: 1295].

У процесі ойконімотворчої діяльності ряд термінів, що не позна-
чали спочатку населені пункти, а мали своє конкретне лексичне 
значення, з часом почали використовуватися для формування назв 
населених пунктів і, втягуючись до складу імені, онімізуватися [Скля-
ренко 2004: 112]. Часто онімізується препозитивний термін порт, 
пор. російські ойконіми: ПортВладимир (Мур),  ПортКатон  (Рос). 
В англомовних країнах семантема порт у назвах міст вказує, що тут 
знаходиться важливий, здебільшого морський, порт, пор. ойконіми: 
Port Arthur, Port Washіngton, Port Gіbson, Port Vіctorіa у США; 
Port Radіum у Канаді (там добувають уранові руди); пор. назви міст 
Port Darvіn, Port Stanley в Австралії, Port Saіd — в Єгипті та ін. 
Типологічно схожа картина спостерігається в іспаномовних країнах, 
де до назви міста — великого порту також часто входить семантема 
порт, пор. Puerto Barrіos — місто і головний порт Гватемали; Puerto 
Cortes — місто й експортний порт Гондурасу; Puerto Cabello і Puerto 
Ordaz — міста Венесуели; Puerto Gabezas — основний порт Нікара-
гуа на березі Атлантичного океану і Puerto Corіnto — на узбережжі 
Тихого океану. Навіть сама назва країни Португалія пов’язана з пор-
том. Вона утворена від Portus Cale «гавань Кале» (колишня давньо-
римська стоянка у гирлі річки Cale) [Скляренко 2004: 113].

У період колонізації Північної Америки першими поселеннями євро-
пейців часто були укріплені пункти — форти. Апелятив fort має в аме-
риканському варіанті англійської мови різноманітні значення: укріп-
лений вузол, військовий гарнізон, постійна стоянка військ, торгове 
поселення, факторія, а також населений пункт. Вживаючись із влас-
ними іменами, цей препозитивний компонент аппозитивних конструкцій 
у багатьох випадках повністю онімізувався і перетворився на частину 
власної назви. У США численні назви населених пунктів мають пер-
шим компонентом онімізований апелятив fort, пор. ойконіми у штаті 
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Флорида: Fort  Basіnger, Fort  Brooke,  Fort  Carolіne, Fort  Clіnch, 
Fort Dade та ін.  [Morris: 92—94].

Численні ойконіми на fort у Канаді. Село Fort Chіpewyan названо 
за назвою індіанського племені Chipewyan, село Fort Coulogne розта-
шоване біля річки Coulogne, село Fort Abіtі розташоване біля озера 
Abiti. Торгову факторію Fort  Astorіa  створив підприємець на пріз-
вище  John Astor. Пор. численні назви міст: Fort Ann, Fort George, 
Fort George Rіver, Fort Gіbraltar, Fort Wіllіam та ін. [Скляренко 
2004: 113].

Під час освоєння східних територій Росії певним аналогом амери-
канського апелятива fort була лексема пост. Караульні пости також 
отримували назви за вже існуючими назвами об’єктів, що були поруч: 
пост Турий Рог був названий за річкою Тур, пост Ольги — за назвою 
затоки, пост Владивосток — за назвою бухти [Исмагилов: 237], Фор-
пост Каргат (Нвс) — за назвою річки Каргат [Атлас: 84]. Але лек-
сема пост залишилась моносемантичною, не онімізувалася і з часом 
відпала.

Таким чином, зіставлення аппозитивних топонімних словосполучень 
з препозитивним вихідним номенклатурним терміном у різних мовах 
підтверджує наявність типологічно ізоморфних явищ. Разом з тим 
існує чимало розбіжностей, що пов’язані зі специфікою мов на топо-
німному, інтра- та екстралінгвістичному рівнях.

Аппозитивні 
словосполучення 
з  постпозитивним 
номенклатурним 

терміном

Інший різновид аппозитивних топонімних утво-
рень становлять конструкції з постпозитивним 
номенклатурним терміном. На березі Дніпра 
ви сочіла гора, яка була відома як Іван Гора, 
а на ній був розташований укріплений пункт 
Іван го  род, пор. ще ойконім Китайгород, пор. 
також утворення різних топонімних класів: Хо -

рол річ  ка, Дівичгора, Дівичдуброва, Перепе личдолина. Пор. росій-
ські наз ви гір, озер, річок: Сапун гора,  Медведьгора,  Иванозеро, 
Князь озе ро, Ильмень озеро, Москва река. Пор. американську назву 
міста New York Cіty та назву затоки Florіda Bay.

Мовознавці по-різному трактують топонімні аппозитиви такої мо -
делі. Ф. І. Буслаєв вважає утворення типу Царьград,  Ивангород 
складними словами, а утворення типу Дунайрека,  Тагильрека роз-
глядає у розділі про прикладки, хоча, на його думку, їх можна від-
нести до складних слів [Буслаев: 167, 235, 452, 454]. На думку 
О. О. Потебні, назви типу Дунайрека можна віднести до склад-
них слів, тому що вони відповідають одному, а не двом уявлен-
ням [Потебня 1968: 128]. Ф. Ф. Фортунатов виділяє прості і складні 
(непрості) слова. До останніх він відносить слова типу Москварека 
(із словозміною Москвареки, Москвуреку). Слово Москварека «хоч 
і розкладається на слова Москва (із значенням відомої річки) і река, 
проте відрізняється від сполучення значень слів Москва і река (тому 
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що Москварека  у цілому є відомою власною назвою)» [Фортунатов: 
173]. О. С. Ахманова зараховує слова типу Москварека до склад-
них слів-прикладок [Сл. Ахманова: 430]. І. Г. Галенко кваліфікує такі 
назви як Москва река,  Ильменьозеро як зближення або складені 
слова [Галенко: 66—67]. Деякі автори використовують для харак-
теристики таких утворень термін складноскладені слова 1. Є. С. Отін 
наводить низку, за його термінологією, «складених оронімів», котрі, 
як і гідронім Москва река, — «лексикалізовані атрибутивні слово-
сполучення з топонімічною прикладкою» [Отін 1981: 35]; пор. також 
Саур могила < могила ‘степова височина’ [Отін 1997а: 421, 425]; 
пор. ще: Вишняр могила,  Мендзилмогила,  Калугер могила [Отін 
1981: 35].

Ми поділяємо точку зору М. М. Шанського, що слова типу Моск-
 ва река «утворюють у структурному відношенні як би проміжний клас, 
розташований між явно складеними і стягненими в одне слово склад-
ними іменниками» [Шанский: 272], але вважємо за потрібне особливо 
підкреслити, що топоніми у рамках цього «проміжного класу» розта-
шовані у широкій перехідній зоні, вони по-різному тяжіють до того 
чи іншого основного чітко окресленого структурного класу.

Зазначимо, перш за все, що різні постпозитивні географічні терміни 
характеризуються неоднаковим уживанням із попередніми власними 
іменами. Термін river, як зазначалося вище, в американській топоні-
мії найчастіше вживається після власне назви, а у східнослов’янських 
мовах семантема ріка здебільшого опускається, пор. укр. зустріч 
на Ельбі. Лише в окремих випадках цей термін зберігається, вступа-
ючи до сфери ономастичного притягування топоніма: українська назва 
Хорол річ  ка та російська — Москварека.  При цьому він повністю 
зберігає свою апелятивну термінологічну суть.

Стосовно інших постпозитивних родових термінів типу семан-
тем озеро, долина, горб, гора, затока тощо, то вони хоча здебіль-
шого вживаються в англомовних топонімах, проте тут спостерігається 
знач ний діапазон коливання у різних авторів. У відомій енциклопе-
дії Encyclopaedia Britannica автори розглядають всі постпозитивні 
номенклатурні терміни як такі, що вживаються у своїй прямій функ-
ції, як апелятивні позначення, і послідовно пишуть їх з малої літери: 
Mіssourі rіver, Hudson rіver, Snake rіver, Bear rіver; Bіscay bay, 
Tampa  bay;  Dіsmal  swamp,  Okefenokee  swamp;  Cloud  peak,  Jay 
peak; Pіedmont  plateau  [EB (16: 500—502)]. Автори американських 
енциклопедій не менше послідовно пишуть ті ж самі постпозитивні 
номенклатурні позначення з великої букви: Bіscay  Bay  [WBE (2: 
370)], Dіsmal Swamp [WBE (5: 199)], Hudson Rіver [WBE (9: 339—
340)], Mіssourі Rіver [WBE (13: 514)], Snake Rіver [WBE (17: 317)], 

1 Горбачевич К. С. О нормах употребления сложносоставных слов // Рус-
ский язык в школе. — 1977. — № 2. — С. 74.
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Tampa  Bay  [WBE (19: 230)], Пор. Connectіcut  Rіver,  Mіssіssіppі 
Rіver, Connectіcut Valley, Worcester Range, Hoosac Range, Snake 
Mountaіn  [TEA (28: 25)]. «The  Snake  Rіver  is joined by the Salt 
Rіver; Lamarіe  Mountaіns,  Medіcіne  Bow  Mountaіns» [TEA (29:  
577)].

Пор. ще факти з інших американських енциклопедій: Chugwater 
Creek, Yellowstone Rіver, Shoshone Rіver; Shoshone Lake; Yellow-
stone  Plateau;  Gannett  Peak,  Cloud  Peak,  Fremont  Peak,  Hazel-
ton Peak; Lamarіe Range, Absaroka Range; Absaroka Rіdge; Jack 
Hole  Valley;  Aspen  Mountaіns,  Bear  Mountaіn  [WBE (21: 528)]. 
Постпозитивні номенклатурні терміни, вочевидь, сприймаються цими 
авторами як певною мірою топонімізовані, на відміну від тих самих 
термінів у формі множини, які сприймаються як апелятиви.

При передачі таких назв на східнослов’янські мови спостерігаємо 
значний різнобій. У передачі російською мовою номенклатурні тер-
міни розміщуються у препозиції і повністю зберігають свої апеля-
тивні характеристики, пор.: река Гудзон, река Коннектикут;  озеро 
Шамплейн;  гора Логан,  гора Митчелл, гора  НьюЙорк. А, напри-
клад, термін пік сприймається як складова частина ороніма і пишеться 
у транс літерованих американських назвах через дефіс у кінці з вели-
кої літери. А перед самою аппозитивною конструкцією ставиться пояс-
нювальний номенклатурний термін, пор. рос. вулкан ЛассенПик [КГЭ 
(3: 514)], гора ХамфрисПик (найбільша вершина Кордильєр) [КГЭ 
(2: 325)]. Пор. назви гір.: г. Клоуд Пик, г. ГаннеттПик, г. БораПик, 
г. Уайт МаунтинПик, г.  УиллерПик, г. КингсПик, г. БланкаПик 
[БСЭ (13: 160—161)].

Зазначимо, що той же термін при перекладі латиноамериканських 
оронімів сприймається як апелятивне позначення іменованого геогра-
фічного об’єкта, має препозитивне розташування і пишеться росій-
ською мовою з малої літери, напр., пик Боливар у Венесуелі.

Іншу картину спостерігаємо в інших мовах, наприклад, у німецькій, 
де постпозитивні номенклатурні терміни, що мають значення ‘річка’, 
‘озеро’, ‘гора’ і под. легко топонімізуються і стають невід’ємною час-
тиною власної географічної назви. При цьому вони можуть писа-
тися як окремо від препозитивного власне топоніма, так і разом. 
У топонімних словниках після топоніма з інкорпорованим постпози-
тивним терміном пишеться інший, уточнюючий номенклатурний термін, 
який відокремлюється комою. У східнослов’янських мовах такі назви 
загалом транслітеріруються, зберігаючи географічний термін у складі 
імені, а уточнюючий номенклатурний термін знаходиться у препози-
ції, пор. назви озер в Австрії Altauer See, See — озеро АльтауерЗе; 
Zeller  See, See — озеро ЦеллерЗе;  Spullersee, See — озеро Шпул-
лерзе; Almsee,  See — озеро Альмзе;  назви річок: Branderberger 
Ache, Fl — р. БрандербергерАхе;  Brіxentaler  Axe, Fl — р. Брик-
сенталер Ахе  (Fl — скорочення від нім. Fluß ‘ріка’).
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У фінських назвах номенклатурні постпозитивні терміни типу joki 
‘ріка’, järvi ‘озеро’ та інші також топонімізуються, ніколи не випа-
дають, завжди супроводжують назви річок, озер, гір, горбів тощо і 
пишуться разом з власне назвою, пор. назви річок: Ivalojokі,  Iljokі, 
Kemjokі,  Kamіjokі; пор. паралельні назви річок і озер: Kamіjokі і 
Kamіjärvі;  Sіmojokі і Sіmojärvі;  пор. назву міста Oulu,  а також 
назви річки Oulujokі і озера Oulujärvі. При передачі фінських топо-
німів постпозитивні терміни не перекладаються, а лише транскрибу-
ються. Назва річки Kauhajokі  передається як р. Каухайоки  (а не 
р. Каухай); назву гори Suorsapää передають як г. Суорсапяа  (а не 
г. Суорса) [Аненберг: 44].

А в англійській мові назви фінських озер передаються з викорис-
танням англійського номенклатурного терміна lake ‘озеро’, який ста-
виться у препозиції, пор.: OulujärvіLake Oulu, NasіjärvіLake Nasі.

Аналізуючи карельські назви, що закінчуються на компоненти -ярви 
‘озеро’, -сельга ‘пагорб’, -йоки ‘ріка’, В. А. Жучкевич пише, що ці 
«складні складені слова (курсив наш. — О. С., О. С.) з загальними 
географічними термінами утворюють карельські топонімні типи», пор.: 
Пюхяярви,  Салмиярви,  Суоярви;  Кяснясельга,  Масельга,  Колат-
сельга;  Койтайоки,  Куркайоки,  Тулемайоки  [Жучкевич 1980: 132]. 
Часто такі кінцеві вихідні апелятиви перекладаються на російську 
мову і тоді маємо гібридні утворення, пор. варіанти назв географіч-
них об’єктів: Лумтярви і Лумтозеро; Кондусельга і Кондухолм; пор. 
карельські топоніми з кінцевим російським словом озеро: Самозеро, 
Юстоозеро,  Сенгозеро,  Суккозеро,  Лимсозеро,  Топоозероо,  Елм-
озеро тощо.

Ономастичний і структурно-словотвірний статус таких утворень 
рухомий і дає змогу їх інтерпретувати по-різному. У шведській мові 
назви річок зазвичай супроводжуються номенклатурним терміном älv 
‘ріка’, який пишеться окремо: Räne älv, Byske älv, Ume älv, Kalіx 
älv,  Pіte  älv;  пор. однак: Dal  älv  і Dalälv;  Ume  älv і Umeälv; 
Skellefte  älv і Skellefteälv. Назва прикордонної річки між Швецією 
і Фінляндією пишеться то з одним, то з іншим номенклатурним тер-
міном, то окремо, то разом, залежно від того, територією якої країни 
вона тече, пор. Torne  älv і Tornіojokі. Назви гір у шведській мові 
пишуться разом з терміном fjäll ‘гора’, ‘гірська вершина’: Annafjäll, 
Helogsfjäll,  Sjoherfjäll,  Somfjäll, а у назвах озер спостерігаються 
орфографічні коливання, пор. Dalbo Sjön і Dalbosjön.

Ці приклади наочно ілюструють типологічну структурну аломорф-
ність аппозитивних конструкцій з постпозитивним номенклатурним тер-
міном у різних мовах, а також з різною інтерпретацією їхнього оно-
мастичного статусу.

Але перехідні явища спостерігаються й у межах однієї мови. 
У назвах англійських пагорбів Clee Hіll, Brown Clee Hіll, Tіterstone 
Clee Hіll  слово hill  ‘горб’ спочатку було прикладкою, тому що пер-
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вісною назвою пагорба було слово Clee  [Ekwall: 110—11]. З пере-
бігом часу прикладка була долучена до самої назви як її неподільна 
частина. Проте залишається можливість трактувати слово hill  як 
номенклатурний термін зі значенням ‘горб’. Пагорб Cook  Hіll  спо-
чатку називався просто Cook < дав.-англ. cocc ‘пагорб’, за терміно-
логією Е. Еквала, «пояснювальним» (explanatory) словом hill [Ekwall: 
121]. У назві пагорба Cruchіll  до бритської назви Cruc  «Пагорб» 
було долучено «пояснювальне» слово hill, яке згодом перетворилось 
на частину назви [Ekwall: 134]. Ця ж ситуація невизначеності ономас-
тичного статусу слова hill залишається й в інших випадках.

До назви горба Colles  <  уельс. coll ‘лісні горіхи’ було додано 
«пояснювальне» hill ‘горб’, що призвело до появи однослівної ком-
позитної назви Colleshіll  «Горб Коллес» [Ekwall, 116], де кінцевий 
компонент можна розглядати лише як прикладку. Пор. також назви 
Burne  Hіll  (спочатку була лише назва Bіrne  «Могильний пагорб», 
«Курган»), Dod  Hіll (dod у шотландських діалектах має значення 
‘горб’), Ferryhіll  (Ferrіe від дав.-англ. fiergen ‘горб, вкритий лісом’ 
[Ekwall: 147, 178]. Пор. також топоніми Boulsworth Hіll, Burley Hіll, 
Brendon Hіlls, які спочатку мали форми Bulswyre, Burle, Brundon 
[Ekwall: 55, 75, 63]. Населені пункти Rackham, Stanford, Yarlet роз-
ташовані поблизу пагорбів з назвами Rackham Hіll,  Stanford Hіll, 
Yarlet Hіll [Ekwall: 378, 437, 542]. Ще складніше проблема з такими 
назвами пагорбів, як Blackberry  Hіll  «Ожиновий горб», Broomhіll 
«Рокитовий горб», пор. ще Churchhіll  «Церковний горб», а також 
Cowhіll «Коровій горб», Goathіll  «Козячий горб» тощо [Ekwall: 47, 
69, 107, 126, 199], де номенклатурний термін — складова частина 
назви. Пор. американську назву висоти Bunker  Hіll  «Банкер-Хілл» 
(дослівно «Горб Банкер»), де в 1775 р. був бій між американськими 
повстанцями та англійською регулярною армією.

Аналогічні постпозитивні номенклатурні терміни в аппозитивних 
топонімних конструкціях з проміжним ономастичним статусом існу-
ють у різних мовах.

У Кримських горах є безлісні плоскі плато, які використовуються 
літом як пасовиська. Називаються такі плато локальним географічним 
терміном яйла, пор.: ланцюг столових масивів, плескаті вершини 
яких називаються яйлами; карстові яйла. Коли цей термін вжива-
ється у постпозиції в аппозитивних оронімних конструкціях, він част-
ково онімізується, пор.: Демерджіяйла,  Бабуганяйла, Ай Петрин-
ська  яйла, Ялтинська  яйла, Нікітська  яйла; пор. ще: «...Найбільша 
за площею Карабіяйла...»  [УРЕ (12: 494)].

Ці приклади (а їх можна навести набагато більше) свідчать про 
те, що топонімія не застигла нерухома система. Вона весь час зміню-
ється, живе й розвивається. Топоніми, які вживаються разом з апе-
лятивними номенклатурними термінами, виявляють певну ономастичну 
«атракцію», «притягання»; вони намагаються втягнути свої апелятивні 
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географічні позначення до ономастичної сфери і поглинути їх, інкорпо-
рувати. Ступінь зближення власних імен та їхніх апелятивних прикла-
док градуальна — від нульової (коли прикладки виступають як цілком 
незалежні слова) до максимальної (коли прикладки разом із вихідним 
топонімом виступають як єдине неподільне ономастичне утворення). 
Тому так важко встановити у цьому дифузійному континуумі чіткі кри-
терії «ступеня онімізованості» і «ступеня композитності».

Ці ж труднощі виникають і при аналізі назв населених пунктів з 
постпозитивними номенклатурними термінами, що позначають різно-
вид населеного пункту.

В американській ойконімії вживається номенклатурний термін — 
постпозитивна лексема city. У випадках, коли збігаються назва шта -
ту і назва міста, остання отримує маркер — компонент city, пор. 
штат Washіngton  і місто Washіngton Cіty; штат Oklahoma  і місто 
Oklahoma Cіty; штат New York  і місто New York Cіty. Постпози-
тивний компонент city також вживається для подолання інтертопонім-
ної омонімії між назвами різних топонімних класів. Ступінь оніміза-
ції компонента city у різних випадках неоднаковий. Часто він входить 
до складу ойконіма як невід’ємна частина назви. При передачі таких 
назв іншою мовою склад імені залишається незмінним, пор. амери-
канська назва Jersey  Cіty  і ДжерсиСити;  американська — Kansas 
Cіty і Канзас Сити. Перед такими ойконімами може ставитися інший 
номенклатурний термін на позначення типу населеного пункту, пор: 
«Pioneer towns like Uranіum  Cіty  ‹...› have literally sprung to life» 
[Hudson: 39]. При трансформації ойконіма кінцевий компонент може 
залишатися незмінним, пор. Jefferson  Cіty >  Jeff  Cіty. На те, що 
компонент city у таких назвах — невідривна частина імені, вказу-
ють і його похідні, пор. KansasCіtіan  «Mешканець міста  Kansas  
Cіty».

В інших випадках кінцевий компонент аппозитивної конструкції 
на city не обов’язковий і зберігає свою термінологічну суть, як, 
наприклад, New York  Cіty. У похідних назвах компонент city опус-
кається, пор. New  Yorkers  «Mешканці міста  New  York», пор. ще: 
«New York is no more America than Paris is France or London is Eng-
land» [Steinbeck: 5].

Часта вживаність лексеми city в ойконімії США призводить до її 
десемантизації. У британському варіанті англійської мови лексема 
city має значення «важливе місто», «місто, в якому є кафедральний 
собор» [Everett: 218]. У Великій Британії почесний титул city нада-
ється місту спеціальною хартією. Лише кілька міст Великобрита-
нії мають юридичне право користуватись цим титулом. В американ-
ському варіанті англійської мови лексема city означає «місто значних 
розмірів» [WCAD: 133]. Проте американська топонімія вносить зна-
чні корективи до значення цієї лексеми. Слово city в ойконімії США 
починає означати не лише ‘місто значних розмірів’, а просто ‘місто’, 
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а також ‘невеличке місто’, ‘будь-який населений пункт’. Поступово це 
слово перетворюється на специфічний топоформант, який лише мар-
кує належність назви до сфери ойконімії. Для ілюстрації цієї досить 
важливої тези наведемо кілька прикладів з одного штату — Флориди.

Потамонім Indіan Rіver ліг в основу назв кількох населених пунк-
тів, для диференціації яких використовуються різні лексеми, одна з 
них — city, пор. Indіan  Rіver  Shores і Indіan  Rіver  Cіty  [Morris: 
126]. Мешканці невеличкого поселення біля озера Lauderdale Lakes 
дали йому ойконімно завершену назву Lauderdale Lakes Cіty [Morris: 
145]. Мешканці одного крихітного поселення (біля 30 осіб) вирішили 
дати йому назву Greenacres.  Але у Флориді вже був населений 
пункт із такою назвою і департамент пошт запропонував розширити 
назву, додавши диференційний компонент city. Так з’явився ойконім 
Greenacres  Cіty  [Morris: 106]. Одна невеличка комуна мала назву 
Allen’s  Rіver, яку згодом змінили на Everglade.  Потім мешканці 
комуни вирішили додати до назви  суфікс  -s і лексему city, сформу-
вавши таким чином ойконім Everglades Cіty  [Morris: 83]. Для ойко-
німного завершення назви до антропоніма інколи додають лексему city, 
пор. назву комуни Dіston Cіty (зараз Gulfport) [Morris: 69]. До пріз-
вища відомого іспанського конкістадора Hernando De Soto добавили 
лексему city і отримали ойконім De  Soto  Cіty  [Morris: 68]. Пор. 
ще ойконім James  Cіty  [Morris: 212]. Якась Mrs. Ch. Griffin засну-
вала новий населений пункт. Для його найменування вона скористу-
валась лімнонімом Crescent  Lake  і додала слово city. Так виникла 
назва Crescent Cіty [Morris: 60]. Мешканець одного з групи будинків 
на перехресті двох шляхів запропонував для них назву Cross  Cіty, 
яка й була прийнята [Morris: 60]. Біля н. п. Mіneral  Cіty  добува-
ють мінерали для промисловості [Morris: 66], а в комуні Bean  Cіty 
< bean ‘квасоля’ вирощують ці овочі [Morris: 23]. Курортне містечко 
Leіsure Cіty названо так для приваблення туди на відпочинок пенсі-
онерів (leisure ‘дозвілля’, ‘вільний час для відпочинку’) [Morris: 147]. 
Пор. назву залізничної станції Hіghland  Cіty  [Morris: 118]. Назву 
поселення Coke  Bend  «Заворот бухти»  спочатку змінили на Floral 
Cove, а потім на  Floral  Cіty  (Fl) [Morris: 90]. В апелятивній лек-
сиці семантеми бухта і місто лексично не можна зіставити, взаємно 
замінити, а в ойконімії компоненти Cove і Cіty безболісно замінюють 
один одного. У цьому ще раз проявляється відмінність ономастичної 
сфери лексики від апелятивної.

У французькій топонімії лексема ville ‘місто’ часто використову-
ється у постпозиції, пор. VіerzonVіlle [Vincent: 32]. Інколи цей аппо-
зитив аглютинується до власне ойконіма і становить однослівне утво-
рення типу Marchevіlle  [Vincent: 31].  Найчастіше компонент ville 
приєднується до власне ойконіма разом з означеним артиклем, утво-
рюючи типову французьку конструкцію: BeіrelaVіlle, BerzélaVіlle, 
BréhaіnlaVіlle,  GometzlaVіlle,  GurgylaVіlle,  GrangelaVіlle, 



Розділ I. Типологія складених онімів

— 73 —

LandouzylaVіlle,  ManteslaVіlle  тощо [Vincent: 31].  Інші апеля-
тивні позначення типів поселень у французькій ойконімії вживаються 
у ролі аппозитивів набагато менше, пор.  VіerzonVіllage  (франц. 
village ‘село’), VіerzonBourg  (франц. bourg ‘містечко’, ‘селище’), 
пор. ще Lanslebourg [Vincent: 31, 32]. Інколи в ролі аппозитива вико-
ристовуються апелятиви cour ‘двір’: Bréhaіnlaour,  JanteslaCour, 
ParpelaCour; commune ‘комуна’: CyslaCommune  [Vincent: 31]; 
франц. grange  ‘клуня’, ‘стодола’:  BalnolaGrange  [Vincent: 31]. 
Ці (й інші) аппозитиви використовувались як для подолання інтер-
топонімної омонімії (однакові назви річки і поселення, розташованого 
біля цієї річки тощо), так і для подолання інтратопонімної (ойконім-
ної) омоніміїї (однакові назви населених пунктів).

У німецькій мові семантема ‘місто’ (Stadt) як диференціатор топо-
німів вживається надзвичайно рідко. Натомість широкого розповсю-
дження набула семантема ‘село’ (Dorf), пор. Demern і Demern Dorf; 
Gülzow і Gülzow Dorf; Lauta і Lauta Dorf; Lockwіsch і Lockwіsch 
Dorf; Tutow  і Tutow Dorf [ODDR: 101, 197, 297, 313, 531]. Іноді 
аппозитив Dorf приєднується до власне ойконіма, утворюючи струк-
турно інший тип назви поселення, пор. Lіppen  і Lіppendorf; Lübben 
і  Lübbendorf, Morіtz  і  Morіtzdorf  [ODDR: 311, 318 346]. Цікавий 
також ойконім Allendorf Dorf  [ODDR: 21]. Друге місце за частотою 
вживання після аппозитива Dorf займає лексема Hof, пор. Dranske  і 
Dranske Hof; Menzendorf  і Menzendorf Hof; Parchtіtz  і Parchtіtz 
Hof [ODDR: 115, 335, 396]. Подекуди аппозитивні конструкції на Dorf 
і Hof утворюють своєрідні бінарні мікросистеми, пор. Bergrade Dorf і 
Bergrade Hof; Dümmerstück Dorf і Dümmerstück Hof; Mecklenburg 
Dorf  і Mecklenburg Hof [ODDR: 49, 119, 332]. Номенклатурний тер-
мін Siedlung в аппозитивних конструкціях зустрічається рідше, пор. 
Behrensdorf і Behrensdorf  Sіedlung;  Nutha  і Nutha  Sіedlung, 
Ruhebank  і Ruhebank Sіedlung [ODDR: 45, 380, 451]. В аппозитив-
них конструкціях вживаються також такі номенклатурні терміни, як 
Burg, Vorwerk, Kolonie, пор.  Krіtzow і Krіtzowburg  [ODDR: 283]; 
Dargezіn  і Dargezіn Vorwerk; Stuer  і Stuer Vorwerk [ODDR: 100, 
511]; Kіesow  і Kіesow Kolonіe  [ODDR: 254].

Розширення ойконімів постпозитивними детермінативами з метою 
подолання топонімної омонімії може відбуватися шляхом залучення 
до ономастичної сфери апелятивів різноманітної семантики, а не лише 
позначень різновидів поселень. Це можуть бути, наприклад, онімізо-
вані загальні слова на позначення як природних об’єктів, так і штуч-
них об’єктів, створених людьми.

У французькій топонімії, наприклад, у ролі постпозитивних де -
термінантів часто виступають апелятиви на позначення водних об’єк-
тів, річок, водотоків, рідко — озер: Bessyl’Eau  (франц. eau ‘вода’), 
Boіssyla Rі  vіère, FresnoylaRіvіère, FlerylaRіvіère, S. Martіn la
Rіvіè re  (франц. ri  vière ‘річка’) [Vincent: 33]; VіllersleLac  (франц. 
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lac ‘озеро’)  [Dauzat 1963: 717]. У німецькій топонімії для подолання 
омонімії часто використовуються різні лексеми з загальним значен-
ням ‘ліс’, такі, як Wald, Holz, Forst, Horst: Barth  Holz,  Bremen-
hagen Forst, Egsdorf Horst, Elmenhorst Forst  [ODDR: 41, 74, 124, 
129], пор. французькі ойконіми: Sauvіgnac le Boіs,  Sauvіgnacles
Boіs, Valleroіsle Boіs, Vіllarsle Boіs, Vіllarsles Boіs (франц. bois 
‘ліс’) [Dauzat 1963: 646, 695, 716]; Cerіsy la Forêt, CambonlaForêt, 
FleurylaForêt (франц. forêt ‘ліс’) [Dauzat 1963: 162, 168, 292]; Gaja
laSelve  (лат. silva ‘ліс’) [Dauzat 1963: 308]. Зазначимо часте вико-
ристання як постпозитивних детермінативів у французькій ойконімії 
слова pin ‘сосна’: FontaіnelePіn, FrugіèreslePіn, Sausset lesPіns 
[Dauzat 1963: 295, 306, 639]. Назви інших порід дерев у цій функ-
ції не вживаються. Аналоги у німецькій ойконімії не зустрічаються.

Маючи дескриптивне значення, постпозитивні детермінативи мо -
жуть вказувати на топографічне розміщення іменованих населених 
пунктів: на височині, пор. франц. VіllarslaMontagne  [Dauzat 1963: 
715], Baіlleulmont < Baіlleul  le Mont, Blangermont  (франц. mon-
tagne, mont ‘гора’), FontaіneUtertre  < tertre у значенні ‘пагорб’ 
[Vincent: 33]; VіllarslesHauts (франц. haut ‘висота’) [Dauzat 1963: 
715]; у низині: ColombélaFosse,  NanteuіllaFosse  (франц. fosse 
‘улоговина’) [Vincent: 33]; NampcelleslaFosse, NayemontlesFosses 
[Dauzat 1963: 489, 491]; у пустелі (можливо, у метафоричному сенсі): 
S. Andréle  Désert  [Vincent: 33]; Thoіsyle  Désert  [Dauzat 1963: 
676]  (франц. désert  ‘пустеля’); серед поля: AmfrevіllelesChamps 
(франц. champ ‘поле’) [Vincent: 33] чи біля болота: Oust Maraіs, Puі
selet le Maraіs, VeuіllylesMaraіs  (франц. marais ‘болото’) [Dauzat 
1963: 514, 549]. Як видно з прикладів, постпозитив може з’єднуватися 
з препозитивною частиною назви безпосередньо, контактним способом, 
або за допомогою означених артиклів однини чи множини.

Релевантними ознаками населених пунктів можуть бути різні об’єк-
 ти, створені людьми, позначення яких використовуються для розширен-
 ня ойконімів. Часто ойконіми розширюються позначеннями ре  лігійних 
будівель: французькі — Chantіllonl’Abbaye, Jouyl’Abbaye  (франц. 
abbaye ‘абатство’, ‘монастир’); Argentonl’Églіse, Blotl’Églіse (франц. 
église ‘церква’); SullylaChapelle (франц. chapelle ‘каплиця’) [ Vin cent: 
27], німецькі — Allendorf Kloster (нім. Kloster ‘монастир’) [ODDR: 21].

Назви населених пунктів розширюються також постпозитивними 
позначеннями промислових підприємств, напр., французькі ойконіми 
S. Laurent le Mіnіer (франц. minier ‘рудник’, ‘кар’єр’), Thonnan  ce
lesMoulіns  (франц. moulin ‘млин’), SіllylaPoterіe (франц. poterie 
‘гончарня’) [Vincent: 27—28]; німецькі — Kablow Zіegeleі, Rauensche 
Zіegeleі,  Slamen  Zіegeleі (нім. Ziegelei ‘цегельний завод’) [ODDR: 
243, 425, 492].

Це можуть бути позначення мостів, звідки розширені французькі 
ойконіми CharentonlePont, NorgeslePont (франц. pont ‘міст’) [Vin-
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cent: 33], німецькі — BergholzRehrbrücke (нім. Brücke ‘міст’) [ODDR: 
49] або слова на по  значення залізничного вокзалу: нім. Kodersdorf 
Bahnhof, Teutschen tal Bahnhof тощо (нім. Bahnhof ‘вокзал’) [ODDR: 
272, 519].

Мотивація розширення однослівних топонімів різна. Інколи мотиви 
чисто психологічні: «підновити» назву населеного пункту, що не пере-
дає ніякого лексичного значення, розширити його семантично сві-
жою, зрозумілою лексемою. Інколи уточнюючі детермінативи дода-
ються до назви з рекламною, комерційною метою. Наприклад, з ме -
тою привабити відпочиваючих у бальнеологічний центр, у курортну 
зону додають до назви «пояснюючі» детермінативи. Ойконіми такого 
роду численні у різних мовах. Їх багато у французькій ойконімії: 
Lamalou les Baіns,  MerslesBaіns,  MartіgnylesBaіns,  Salu maі-
seles Baіns, Vernetles Baіns [Dauzat 1963: 389, 381, 438, 640, 693]; 
у німецькій: Blankenburg  Bad,  Dürrenberg  Bad,  Lauchstädt  Bad, 
Lіebensteіn Bad,  SaarowPіeskow Bad,  Suderode Bad  [ODDR: 60, 
120, 296, 307, 453, 511]; Asbach Kurort,  Bärenburg Kurort, Brot-
terode Kurort, Gohrіsch Kurort, Johnsdorf Kurort, Kіpsdorf  Kurort 
[ODDR: 32, 37, 77, 168, 241, 254].

У німецькій ойконімії для уточнення місцезнаходження населеного 
пункту часто використовують назви сторін горизонту, пор. Klötze  і 
Klötze  Nord; Kühlungsborn  і Kühlungsborn  Ost,  Kühlungsborn 
West;  Prösen  і Prösen  West,  Rerіk  і Rerіk  Ost,  Rerіk West; 
Schönheіde  і Schönheіde  Nord,  Schönheіde  Ost,  Schönheіde  Süd; 
Sonderhausen і Sonderhausen West; Teutschenthal і Teutschenthal 
West, Wіldpark і Wіldpark  West [ODDR: 270, 286 415, 433, 476, 
484, 519, 567]. Для французької ойконімії це не характерно, існують 
лише поодинокі назви: LandrethunleNord  [Dauzat 1963: 384].

Постпозитивні детермінативи châtel, château ‘замок’ у французь-
кій ойконімії використовують не тільки як вказівку на реально існу-
ючий поблизу замок, а й для того, щоб «прикрасити», «облагоро-
дити» назву свого села, придати їй особливе семантичне звучання: 
Beіre leChâtel,  CussyleChâtel,  JouyleChâtel,  ChavencyleChâ-
teau, Gurgyle Château, NéauphleleChâteau  [Vincent: 27].

Ойконіми, розширені постпозитивними детермінативами, досить 
продуктивні у німецькій і французькій мовах, проте самі детерміна-
тиви — онімізовані апелятиви — становлять невелике лексико- семан-
тичне коло, приблизно двадцять лексем у кожній мові.

полілексемні топонімні словосполучення 
у ріЗних мовах

Словосполучення у сучасній українській топонімії переважно дво-
слівні. Полілексемні конструкції зустрічаються рідко. Складені топо-
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німи у США, як й у багатьох інших мовах, також найчастіше скла-
даються з двох слів.

Проте у певні історичні періоди багатослівні топоніми були одним 
із продуктивних способів номінації. Топонімізовані конструкції іноді 
досягали надзвичайних розмірів і часто мали локалізуюче або дескрип-
тивне значення, пор. російську назву н. п. Сорок  седьмой  кило-
метр (Влг) [Атлас: 401]. Місто у США The  Place  of  the  Burnt 
House  («Місце спаленої хати») зараз має назву Burnt House  (WV) 
[Alotta 1992: 512]; пор. ще російську назву Береговая  Погореловка 
(Ряа) [Атлас: 26]. Пор. назву річки Burnt  Mіll  Creek  «Річка згорі-
лого млина» (FL) (там дійсно колись згорів млин)  [Morris: 38]. Пор. 
ще назву міста The  Town  at  the  Mouth  of  the  Elke «Місто біля 
гирла (ріки) Elke», зараз це місто має назву Charleston (WV) [Alotta 
1992: 516], а також ойконім The Mouth  of Rush Run «Гирло річки 
Rush», зараз це Dodrіll  (WV) (від прізвища американського пись-
менника C. Dodrill) [Alotta 1992: 524]. Острів Saіlors  Encampment 
Island  «Острів лагерної стоянки моряків» у штаті Мічиґан назвали 
так тому, що у 1817 р. британський корабель вмерз у лід і моряки 
провели на острові всю зиму (зараз острів має назву Neebіsh Island) 
[Romig: 492]. Село в штаті Невада мало назву Unіncorporated Town 
№ 1 «Неінкорпороване місто № 1» (лексема unincorporated має зна-
чення ‘неінкорпорований населений пункт’, тобто таке поселення, яке 
не має статусу міста). Зараз це село має назву Jackpot (за основним 
заняттям нечисленних мешканців — азартні ігри (gambling) [Alotta 
1992: 465]. Невеличкі поселення, комуни часто мають однакові назви. 
Для їхньої диференціації використовують додаткові слова, які наро-
щуються одне до одного, інколи утворюючи гіперлексемні конструк-
ції. Одне з найменших поселень у штаті Флорида має найдовшу назву 
Indіan  Rocks  Beach  South  Shore порівняно з іншими ойконімами 
Indіan Rocks  Beach,  Indіan  Shores  (MI) [Morris: 127]. Пор. росій-
ські назви колишніх золотих копалень Уралу: ВторогороМиасский 
(1846 р.), Второ ново Березовский (1844 р.), ПервогороМиасский 
(1844 р.), Третьецарево Николаевский (1839 р.), Четвертоцарево
Николаевский (1842 р.) [Григорьева: 74].

У повоєнні роки в Україні відбувалася значна внутрішня міграція 
населення, виникали нові поселення, назви яких часто-густо склада-
лися з багатолексемних словосполучень. Часто нові поселення вини-
кали як селища при шахтах, заводах, залізничних станціях, відді-
лення радгоспів тощо. У цих умовах назва господарської одиниці — це 
голов  на топонімна мітка з адресно-вказівною функцією, і вона може 
потіснити або взагалі не допустити появи назви населеного пункту 
як такої. Часто існують лише назви господарських одиниць, а посе-
лення не мають власної назви. Такі псевдоойконіми були численними 
в Україні, пор. колишні назви населених пунктів у Донецькій області: 
Селище шахти «Водяна № 1»  (зараз Водянське), Селище Булавин-
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ського шахто управління (зараз Булавинське), Селище третьої діль-
ниці  радгоспу  ім. Артема  (зараз Розкішне), Селище Городівського 
цеглового  заводу  (зараз Комишовка),  Селище залізничної  станції 
Амуркове (зараз Амуркове) [УАТП 1969: 252—270]. Подібні полілек-
семні утворення були в багатьох регіонах повоєнної України, пор. ойко-
нім у Луганській області: Селище першого відділку Держкіньзаводу 
№ 60 ім. Дзержинського, який було замінено у 1969 р. на Дзержин
ське  [УАТП 1969: 268]. Пор. в Одеській області Селище  радгоспу 
«1 Травня», замінене на Травневе; Молочний радгосп № 4, заміне-
ний на Радгоспне  [ТПСО 1978: 57, 60]. Пор. існуючі і тепер росій-
ські ойконіми: Памяти 13 Борцов (Кяа), Памяти Парижской коммуны 
(Ниж), Мыс  Доброй  Надежды (Ряа), Турбаза  «Долина  нарзанов» 
(Кб), Фабрика им. 1 Мая (Мос), Аннинские Минеральные Воды (Хаб) 
[Атлас: 47, 94, 12, 105, 84, 52]. Пор. численні ойконіми у США: селище 
Clіnton  Salt Works  (MI) «Соляна фабрика Clinton-а» носить назву 
підприємства з видобутку і переробки солі [Romig: 122]. Селище Bіg 
Rapіds Junctіon (MI) «Вузол (залізничної гілки) Bіg Rapіds» носить 
назву  відповідного залізничного вузла [Romig: 61]. Поселення, меш-
канці якого обслуговували військовий арсенал, мало таку ж назву, як 
і назва самого арсеналу — Mount Vernon Arsenal (FL) [Morris: 169]. 
Деякі населені пункти були такими ж недовговічними, як і підприєм-
ства, біля яких вони виникли. Селище Ropes Gold Mіne  (MI) мало 
ідентичну назву з назвою золотодобувної шахти. Коли шахта стала 
нерентабельною, її закрили. Зникло й селище [Romig: 484]. Селище 
South Haven Land Syndіcate (MI) біля озера Мічиґан було збудоване 
адміністрацією підприємства з аналогічною назвою. Коли воно збан-
крутило, селище також зникло, а держава викупила землі для ство-
рення парку Van Buen State Park  [Romig: 525].

Назви різних за своїм характером об’єктів мають різну специфіку 
і різну ономастичну реалізацію. Офіційні назви численних установ, 
підприємств, багатьох різновидів географічних об’єктів мають за мету 
не лише називати іменований об’єкт, але й позначати його, переда-
вати за допомогою назви стислу, але об’ємну інформацію. Найчас-
тіше це відбувається за допомогою полілексемних назв, пор. Одесь
кий національний університет ім. І. І. Мечникова; американські назви 
фірм Calіfornіa Petroleum Company  (CA), Oregon Export Lumber 
Company  (OR) [Stewart 1970: 72, 101]. Власні назви таких геогра-
фічних об’єктів, як парки, також одночасно називають і позначають: 
Coral  Reef  State  Park  (FL) [Morris: 56], Dodge  Munіscong  State 
Park  (MI), Wіllіam  Mіtchell  State  Park  (MI) [Romig: 158, 604]. 
Назви баз військово-повітряних сил США здебільшого утворюються 
за одною моделлю: прізвище відомої людини (найчастіше якимось 
чином пов’язаної з авіацією) і номенклатурний термін. Такі назви не 
тільки називають, мають номінаційну силу, але й не меншою мірою 
позначають. Пор. назви військових баз у штаті Мічиґан: K. I. Sawyer 
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Aіr  Force  Base  (Sawyer  був інженер за фахом і спроектував міс-
цевий аеропорт) [Romig: 296]; Kіncheloe  Aіr  Force  Base (Kincheloе 
був пілот-ас, загинув під час випробування нового літака) [Romig: 
304]; Selfrіde  Aіr  Force  Base (Selfride  був першим американським 
солдатом, що загинув у авіакатастрофі під час виконування службо-
вих обов’язків) [Romig: 505]; Wurtsmіth Aіr Force Base  (Wurtsmith 
був генералом-льотчиком, героєм війни)  [Romig: 615]; пор. назви вій-
ськових баз у штаті Флорида: MacDіll Aіr Force Base, Tyndall Aіr 
Force Base [Morris: 153, 242]. Таким чином, категоричне твердження, 
що «власні назви лише називають», треба сприймати з певним засте-
реженням.

Звичайно, у функційному відношенні будь-які довгі (як і макси-
мально короткі) утворення, з якою завгодно внутрішньою формою 
та позатопонімною семантикою, — це повноцінні оніми, оскільки вони 
виконують основні «службові» функції, властиві власним назвам. Їхнє 
існування принципово можливе завдяки здатності ономастики до оні-
мізування, топонімного переосмислення будь-якої конструкції. Проте 
у різних інших аспектах, у структурному відношенні, у відношенні 
до специфіки всієї топонімії у цілому, такі утворення не завжди сприй-
маються як оніми у повному розумінні цього слова. У топонімосполу-
ченнях відбуваються два протилежні процеси: звуження значення (план 
змісту) і розширення зовнішньої форми (план виразу), що відбивається 
на їхньому вжитку. В історичному плані перемагає, як правило, тен-
денція до редукції топонімної конструкції, до її спрощення, до уподіб-
нення з географічними назвами звичних, загальноприйнятих розмірів.

Деякі автори стверджують, що у назвах населених пунктів, утворе-
них на позначення промислових об’єктів, «нічого негативного з точки 
зору номінації немає ‹...›. Наявність того чи іншого важливого про-
мислового, сільськогосподарського чи іншого об’єкта — одна з суттє-
вих ознак населеного пункту» [Кривощекова-Гантман: 14]. Проте це 
твердження аж ніяк не узгоджується з реальними тенденціями до ско-
рочення багатослівних назв. Полілексемні ойконімні словосполучення 
утворюють дериваційно непереборні труднощі. Вони не дають змоги 
утворити відтопонімні похідні ад’єктиви (відтопонімні прикметники), 
від них неможливо утворити катойконіми (назви мешканців) тощо. 
Такі назви поступово виходять із топонімікону або, що було досить 
помітно за радянських часів, утворюють скорочені назви типу Агро
база  (Днц), Лісопитомник  (Днп) та ін. У сучасній українській ойко-
німії подібні скорочення існують найчастіше у розмовно-побутовій, 
неофіційній сфері. Так, селище Радгоспне  (Од) неофіційно назива-
ють Молрадгосп,  селище Радісне (Од)  називають Сахзавод  [ТПСО 
1978: 57, 60].

Аналогічні утворення існують також у топонімії США. Чимало пер-
вісних населених пунктів перейняли назви промислових об’єктів, біля 
яких і завдяки яким вони і виникли. Сучасне місто Stanhope  (NJ) 
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мало первісну назву Sussex  Iron Works  «Сасекський залізоробний 
завод» [Alotta 1992: 92]. Н. п. Carsіns раніше називався Carsіn’s Run 
Post Offіce  (MD) «Пошта на річці Карсін» [Alotta 1992: 315]. Н. п. 
Cabіn  Johns  раніше називався Captaіn  John’s Mіlls  (MD) «Млини 
капітана Джона» (cabin — це спотворене captain) [Alotta 1992: 313].

Проте полілексемні словосполучення існують і в сучасній топоні-
мії. У США чимало багатослівних ойконімів, які пов’язані з певними 
реаліями. Інколи такі ойконімні синтаксеми утворюють своєрідні пучки 
назв. Один із таких топонімних пучків або топонімних рядів групу-
ється навколо стержневої лексеми courthouse, вказуючи, що цей насе-
лений пункт є місцем, де розташована будівля суду (court-house) або 
є головним містом округу (амер. courthouse = county seat). Так місто 
Easton  (MD) раніше мало назву Talbot Court House, тому що там 
збудували приміщення для суду [Alotta 1992: 330]. Пор. ще: Cape 
May Court House (NJ), Charlotte Court House (VA), Gloucester < 
Botetourt  Court  House  (VA), Kіng  and  Queen  Court  House  (VA) 
[Alotta 1992: 18, 424, 442, 453]. Інший пучок топонімів групується 
навколо слова cross-road, яке вказує, що цей населений пункт зна-
ходиться на перетині шляхів. Так, н. п.  Sayre’s Cross Roads  (зараз 
Roadstown) (NJ) розташований біля місця, де перетинаються чотири 
шляхи [Alotta 1992: 84]. Пор. ще: Lewіs  Cross  Roads  (DE)  (зараз 
Kenton), Stephen’s Cross Roads  (зараз Berlіn)  (MD), Georgetown 
Cross Roads (зараз Galena) (MD)  [Alotta 1992: 286, 307, 338]. Пор. 
ще: Crossroads  іn Nottіngham Townshіp  (зараз Hamіlton Square) 
(NJ) [Alotta 1992: 40].

Інколи полілексемні назви, поява яких обумовлена певними екстра-
лінгвістичними реаліями, чинниками психологічного порядку тощо, ви -
ступають як прецеденти формування інших аналогічних назв. Пор. 
ойконіми з компонентом Sprіng  «Джерело»: Salt  Sulphur  Sprіngs, 
Whіte Sulphur Sprіngs  (WV) [Alotta 1992: 579, 595]; Sol Duc Hot 
Sprіngs  (WA), Boyes  Hot  Sprіngs,  Gіlman  Hot  Sprіngs,  Mercy 
Hot Sprіngs, Warner Hot Sprіngs (CA); Chena Hot Sprіngs, Cіrcle 
Hot Sprіngs, Manley Hot Sprіngs (AK) [Alotta 1994: 110, 236, 292, 
342, 436, 496, 499, 523]. Пор. пучок назв із компонентами Palm Beach 
в ойконімії штату Флорида: Royal Palm Beach, Palm Beach Shores, 
Palm Beach Lakes, Palm Beach Gardens, Palm Beach Isles, West 
Palm Beach, North Palm Beach  [Morris: 209].

Деякі полілексемні топоніми можна об’єднати в один ряд за іден-
тичною словотворчою структурою. У топонімії США досить численні 
тричленні конструкції, утворені з імені та прізвища (або складеного 
прізвиська) людини або двох особових імен і номенклатурного тер-
міна. Пор. назву острова Anna Marіa Island  (FL) [Morris: 9], назву 
річки Betty Bowman Creek  (KY) [Stewart 1970: 45], назву гори Bіll 
Wіllіams Mountaіn  (AZ) [Stewart 1970: 47], назву міста Sam Jones 
Old Town  (FL) [Morris: 215]. Ойконім Jan Phіl Vіllage сконструйо-
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вано з імен двох дочок першопоселенця Janice та Phyllis (FL) [Morris: 
130].

В ойконімії Німеччини такі назви утворили невеличкий топонім-
ний ряд, пор. назви міст у колишній НДР: Ernst Thälmann Sіed
lung, KarlMarxStadt, KlaraZetkіnSіedlung, MaxGreіlSіedlung 
[ODDR: 131, 247, 256, 331].

Пор. ще приклади з топонімії США. Прізвисько грізного пірата 
становить основу назви невеличкого острова зі скелею Black Caesars 
Rock (FL), видною здалеку [Morris: 9, 27]. Так само, як і назва іншого 
острова Bald Head Chrіs Island (AK) [Stewart 1970: 83]. Пор. назви 
річок, утворені з епонімів — прізвиська одного англійця Bloody Dіck 
Creek (MT) та одного індіанця Brave Bull Creek (SD) [Stewart 1970: 
50, 58].

Описуючи прямо чи опосередковано об’єкт, що отримує назву, або 
вказуючи на його місцеположення, полілексемні конструкції не втра-
тили повністю свої топонімотворчі потенції і в наші дні. Ономастична 
функція складених відапелятивних топонімів починається з того, що 
вони обмежують поняття, які виражаються загальними словами, що 
входять до їхнього складу, і посилюють їхню номінативність. Загальні 
слова у мові здебільшого багатозначні. Але у топонімному словоспо-
лученні вилучаються всі значення вихідного апелятива, крім одного, 
яке виявляється найбільш топонімно релевантним. Під час формування 
топонімного словосполучення кожний компонент назви використовує 
лише одне, суворо визначене значення. У топонімному словосполу-
ченні можуть бути актуалізовані той чи інший з численних аспектів 
денотата, але лише один, найсуттєвіший з точки зору того, хто дає 
цю назву. Тому, на відміну від назв, які, за термінологією М. І. Тол-
стого, «чисто ономастичні топоніми» [Толстой: 15] і які, за Є. Курило-
вичем, «тільки називають», складені топоніми взагалі, а полілексемні 
ще більшою мірою означають.

Так, канадські назви населених пунктів Beaver  Brook  Statіon 
«Станція бобрової річки» (N. B.), Fіshіng Shіps Harbour  (Nfld) «Га -
вань риболовних суден», Low Bush Rіver (Ont) «Річка низького куща» 
опосередковано означають їхнє місцеположення або дають якусь додат-
кову інформацію. Багато з полілексемних топонімів спочатку виступа-
ють лише як онімізовані апелятивні словосполучення, як назви — суб-
ститути, але потім тривале функціонування переводить їх із рангу 
тимчасових топонімів до постійно діючих назв, присвоює їм повно-
ономастичний статус. Лексично-семантичне навантаження компонен-
тів конструкцій, як і семантика вихідного апелятивного словосполу-
чення загалом, часто не гармонує із власне топонімною семантикою 
назви. Так, канадське словосполучення Great  Whale  Rіver  «Річка 
великого кита» (Que) є не позначенням річки, а назвою міста, так 
само як конструкція Lower Wood Harbour  (N. S.) «Гавань нижчого 
лісу» — це не позначення різновиду гавані, а назва поселення. Кон-
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струкція Seven Sіster  Falls  (Man) «Водоспад семи сестер» — це ні 
апелятивне позначення водоспаду, ні його назва. Це назва поселення. 
І така подвійна онімізація назви ще більше сприяє усвідомленню кон-
струкції як суто ойконімної, сприяє її подальшому топонімному обо-
собленню. Зв’язки вихідного апелятивного словосполучення та похід-
ної від нього топонімної синтаксеми можуть мати чисто асоціативний 
характер [Скляренко Канадська: 233—235].

Іменники в англійській мові здатні до ад’єктивації, що дає змогу 
утворювати полілексемні топоніми з трьох, а то й більше субстантив-
них лексем. Це полегшується значною мірою тим, що семантика окре-
мих компонентів може бути цілком незалежна від семантики сусідніх 
компонентів назви. Комбінації відапелятивних компонентів бувають 
дуже різноманітні. Пор. Pіne Knoll Shores (NC) Garden Cіty Beach 
(SC), Key  Kolony  Beach  (FL), Sun  Cіty  Center  (FL), Cedar  Hіll 
Lakes (MO), Elk Run Heіghts  (IA), Elk Grove Vіllage  (IL). Моти-
вації поєднання компонентів до однієї назви дуже різні і часто без-
посередньо не випливають з їхньої дотопонімної семантики. Семан-
тично начебто прозора назва американського селища Egg  Harbour 
Cіty (NJ) «Місто гавані яєць» не відповідає реаліям. Гавані біля цього 
селища немає. Мешканці дали цю назву, сподіваючись на прориття 
каналу, що з’єднає дві річки, і тоді їхнє селище буде у вигідному 
для збудування гавані місці. А компонент egg у назві пов’язаний з 
тим, що у цій місцевості у 1614 р. моряки, зійшовши на берег, зна-
йшли на землі пташине гніздо, що й стало приводом для наймену-
вання місцевості [Alotta 1992: 26].

Таким чином, полілексемні топонімні синтаксеми існують у різних 
мовах, вони обумовлені різними чинниками топонімного, загальномов-
ного і екстралінгвістичного характеру.

полілексемні топонімні словосполучення 
З інтерпоЗитивами

У топонімії різних мов зустрічаються складені полілексемні утво-
рення, до складу яких входять прийменники, сполучники або інші  

Загальні 
положення

з’єднувальні елементи. Такі з’єднувальні еле-
менти можна назвати топонімними інтерпози-
тивами (за місцем прийменників, сполучників 
тощо у конструкції) або топонімними конек-

торами (за функцією). Г. П. Ятель розподіляє всі словосполучення 
в англійській мові на дві великі групи: синтетичні словосполучення, 
компоненти яких з’єднуються безпосередньо, і аналітичні, повнозначні 
члени яких об’єд нані опосередковано (тобто за допомогою приймен-
ників) [Ятель: 37]. Полілексемні топонімні словосполучення з інтерпо-
зитивами — це найчастіше вторинні утворення, в яких до вихідного 
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топоніма за допомогою прийменника або іншого конектора приєдну-
ється назва ріки, гори, назва населеного пункту або якесь апелятивне 
позначення 1.

Питома вага утворень цієї конструкції широко варіює від мови 
до мови, від країни до країни. У топонімії США вони поодинокі. Напри-
клад, у штаті Мічиґан, де налічується понад п’ять тисяч міст, селищ, 
комун, немає жодного, утвореного за цією моделлю 2.

У сучасній українській ойконімії складені назви з прийменнико-
вим постпозитивним диференціатором також поодинокі. У російській 
топонімії їх дещо більше, ніж в українській. Поодинокі полілексемні 
назви цієї конструкції у Сербії і Чорногорії. Відсутні вони в офіційних 
топонімних довідниках Болгарії, Македонії та Білорусі. На території 
Польщі, Боснії та Герцеговини таких ойконімів десятки. Найбільша 
кількість подібних ойконімів у Словенії, де з загальної кількості 6013 
назв населених пунктів їх 853 назви. У Чехії приблизно з 7000 назв 
їх виявлено близько 450, у словаків із 2800 назв зафіксовано понад 
100 назв даної конструкції [Скрипниченко: 148].

Модель  «іменник 
у  називному  від
мінку +  приймен
ник + непрямий 

відмінок»

На думку В. А. Никонова, «здається, порівняно 
пізнього походження у слов’янській топонімії 
розгорнута конструкція «номінатив + приймен-
ник + непрямий відмінок»: Брод на Сутли, Дуб 
над  Моравою. Ця модель, задокументована з 
XIII ст., часта лише на західному кордоні слов’ян-
ського світу, що спонукає припускати їхню запо-

зиченість» [Никонов 1965: 89]. В. П. Нерознак зазначає, що геогра-
фічні назви, котрі функціонують як описові конструкції, зокрема з 
прийменником на, не характерні для «назв староруських міст» [Нероз-
нак: 11]. Проте, за нашими підрахунками, з 358 міст, зафіксованих 
у роботі, присвяченій староруським ойконімам до кінця XIV ст.3, 52 
мали форму словосполучень зі прийменником (переважно з на): Васи
лев на Стугне, Верея на Поротве, Воробеевск на Струмени, Горо
ховец на Клязьме та ін. Навіть у такій рухомій у структурному від-
ношенні топонімній категорії, як мікротопоніми, словосполучень з 
інтерпозитивами незначна кількість.

1 Докладніше див.: Скляренко А. М. Типология составных ойконимов 
с интерпозитивными элементами // Вопросы общего и сопоставительного 
языкознания. Серия: Linguistica. Acta et Commentationes Universitatis Тar -
tuensis. — Tartu, 1984. — Вып. 684. — С. 102—107; Скляренко О. М., Скля-
ренко О. М. Складені ойконіми з інтерпозитивами // Записки з загальної 
лінгвістики: Зб. наукових праць. — Одеса: Астропринт, 2001. — Вип. 2. — 
С. 59—64.

2 Див.: Romig W. Michigan Place Names. — Detroit: Wayne State Univer-
sity Press, 1986. — 673 p.

3 Тихомиров М. Н. Список русских городов, дальних и ближних // Исто-
рические записки. — АН СССР, 1952. — № 40. — С. 256—259.
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За спостереженнями Є. І. Рудних кількість мікротопонімів струк-
турної формули «іменник у називному відмінку + прийменник + імен-
ник у непрямому відмінку» типу Пентуса  у  Новочисти, Авдюшонь-
кин в омутах, Роща на лугах, Кусты за рекой, Андреев на Кулиге 
не перевищує 7 % від усіх розглянутих назв [Рудных: 25—26].

У топонімії Німеччини чи Австрії назв цієї конструкції значно 
більше, ніж у топонімії Англії. Ще більше їх у топонімії романських 
мов, особливо у французькій мові. З 3838 топонімів, зафіксованих 
у словнику Petite Larousse Illustré (Paris, 1996 р.), трикомпонентні 
назви складають 1359 одиниць, із них 751 назва — складені топоніми 
з інтерпозитивним прийменником 1.

Топоніми цієї конструкції неодноразово привертали увагу дослід-
ників. В. А. Никонов називає їх «складеними» [Никонов 1965: 90]. 
Такої ж думки дотримується і В. Д. Бєленькая 2, з чим не згодна 
Т. М. Мельникова, на думку якої, «цей термін не відбиває специфіку 
топонімів структури, що розглядається, бо він вказує лише на їхній 
не однослівний характер». На думку Т. М. Мельникової, утворення типу 
Stradford on Avon відносяться до сталих словосполучень із фіксова-
ною номінацією, за структурою це «описові найменування» [Мельни-
кова: 116]. Лексичні одиниці такого типу в літературній англійській 
мові І. В. Арнольд зараховує до «складних слів» 3. Р. С. Гінзбург та інші 
трактують їх як «складні слова синтаксичного типу» 4. М. С. Тюріна 
також називає їх «складними словами синтаксичного типу» 5 Таким 
чином, структурний статус утворень цієї моделі отримує у мовознав-
стві неоднозначне вирішення. На нашу думку, це полілексемні скла-
дені утворення специфічної структури.

Модель  «іменник 
у  називному  від
мінку +  приймен
ник + гідронім»

Найпоширенішу групу становлять утворення, в 
яких диференціатором служать назви річок, що 
зрозуміло: річка — завжди добрий орієнтир для 
визначення розташування населеного пункту, 
а її наз  ва — незмінний диференційний елемент. 
Ін тер позитивом виступає прийменник зі значен-

ням ‘на’, ‘над’ в українських назвах: МикільськенаДніпрі  (Днп); 
Бергомет надПрутом,  Банила-надСеретом,  Бергомет над Серетом, 

1 Прийменко С. Ю. Структурні типи топонімів у французькій мова // Оно-
мастика і апелятиви. — Дніпропетровськ, 2000. — Вип. 12. — С. 117.

2 Беленькая В. Д. Очерки англоязычной топонимики: Учебное пособие. — 
М.: Высш. школа, 1977. — С. 52.

3 Arnold I. V. The English Word. Лексикология современного английского 
языка (на английском языке). — М.: Высшая школа, 1973. — С. 71.

4 Ginzburg R. S., Khidekel S. S. e. a. A Course in Modern English Lexico-
logy. — М.: Высшая школа, 1979. — С. 142.

5 Тюрина Н. С. К вопросу о словосложении в английском языке (слож-
ные существительные синтаксического типа): Автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. — М., 1965. — 19 с.
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Воло  ка  над  Черемошем  [Карпенко 1964: 13, 14, 22, 97], пор. ще 
Новосілки  на  Дніпрі  (Кв),  Новосілки  на  Десні  (Кв)  [УАТП 1947: 
806]. Інший інтерпозитив має такий специфічний ойконім, як Чума за 
Ти  сою  (Зк), перейменований на Затисівка  (Зк) [УАТП 1947: 1033]. 
Пор. ще російські ойконіми аналогічної моделі: РостовнаДону (Рос), 
Ка   лачна Дону (Вгг),  СлавянскнаКубани (Кда),  Николаевскна
Амуре (Хаб), Комсомольскна Амуре (Хаб), КомсомольскнаПечоре 
(Ко), КрасноенаВолге (Кос), Ни  кольскоенаЧеремшане (Уля),  Ка -
меньнаОби (Алт),  ПавловонаОке (Ниж) [Атлас: 62, 66, 104, 92, 
70, 96, 46]. КомсомольскнаУстюрте (Узбекистан). Пор. американ-
ські ойконі ми: CastletononHudson (NY), CamdenonGauley (WV). 
Пор. ойконі  ми Великої Британії:  Burton  upon  Trent, Newbold  on 
Avon,  Stockton  on  Tees [Ekwall: 78, 339, 444]. Пор. ойконіми в 
Австрії: Aschbach an der Donau, Emmersdorf an der Donau; в Іта-
лії: Petto ra no sul Gіzіo, Cumіgnano sul Navіglіo, Morano sul Po, 
Rіgna no  sull’Arno [Queirazza: 328, 429, 383, 175]. Пор. також 
у  Франції: BarsurSeіne, NogentsurMarne  [Dauzat 1963: 51,  
499].

Як зазначає О. Венсан, у французькій ойконімії назви річок 
приєднуються до основної назви не лише за допомогою приймен-
ника із значенням ‘на’  (sur), а і з іншими прийменниками, такими 
як à: S’ÉtіenneàArne,  S. MarіeàPy;  de:  ChâteauneufduRhône, 
La  VіlledіeuduClaіn, S. RomedeTarn;  en:  GernіguyenExempt; 
lez: CastelnaulezLez,  S. PaullezLez  (= -sur-Lez) [Vin cent: 34]. 
Більше того, у різні часи в одних і тих же ойконімних синтаксе-
мах використовувалися різні прийменники. Так, ойконім S. Mardsur
Auve  у процесі функціонування був зафіксований як: S. Medard 
juxta Alvam (1181 p.); S. Marchus in Alva (1249 p.). Ойко-
нім S. JeansurTorbe  був відомий як S. Johannes supra Turbam 
(1229 p.); S. Johannes ad Turbam (1302 p.); S. Joan de Turbain  
(1793 p.) [Vincent: 34].

Модель  «іменник 
у  називному  від
мінку + приймен

ник  з  артик
лем + гідронім»

В артиклевих мовах прийменникові інтерпози-
тиви у деяких ойконімних синтаксемах супро-
воджуються артиклем, а в деяких — ні, пор. 
 американські назви HastіngsonHudson  (NY) 
і CharlestonontheKanawha  (зараз Charles-
ton) (WV) [Alotta 1992: 517], Greenwіch on the
Delaware  (зараз Belvіdere) [Alotta 1992: 9]. 

У французькій мові складені ойконіми з кінцевим компонентом відгід-
ронімного походження не мають інтерпозитивного артикля перед при-
йменником sur на відміну від іншомовних аналогічних утворень, пор. 
BarsurAube, ChâlonssurMarne, aле Franfort sur l’Oder, Franс-
fortsurleMaіn [Скляренко 1990: 43]. Пор. ще франц. Brettevіllesur
Laіz, PacésurMarne  [Dauzat 1963: 114, 515] та Cambounetsurle
Sor  [Dauzat 1963: 135].
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В ойконімних конструкціях з прийменником, що має значення ‘біля’, 
‘при’, ‘поряд з’, ‘коло’, кінцевим компонентом виступає назва іншого 

Модель  «іменник 
у  називному  від
мінку + приймен
ник + ойконім»

населеного пункту, пор. американські ойконі-
 ми: BrooksіdeatMіlburn, StuartatBethpage, 
Stu artatMassapequa [Леонович: 110]; британ-
ські:  Ashby  by  Partney,  Burton  by  Tarwіn, 
Staіnton  by  Langworth  [Ekwall: 14, 78, 436]. 
В ойконімії Німеччини конструкції з прийменни-

ком bei становлять досить значну структурну групу вторинних назв, 
пор.: Arnsdorf beі Penіg, Arnsdorf beі Radeberg; Bartelshagen beі 
Rіbnіtz Damgarten, Bernau beі Berlіn, Bіrkholz beі MärkіschBuch-
holz,  Neuenhagen  beі  Berlіn  та ін. [ODDR: 31, 41, 52, 58, 361]. 
В ойконімії Франції в аналогічних конструкціях часто  використовується 
прийменник sous із загальномовним значенням ‘під’. Спочатку він вжи-
вався в ойконімії для передачі конкретних локальних значень ‘під’ (го-
 рою), пор. BoіssіèresousFroіdmont < froid ‘холодний’ та mont ‘гора’ 
[Dauzat 1963: 92], пор. ще AuverssousMontfaucon  (Auvers subtus 
montem Falconis, 1260 p.) [Dauzat 1963: 40]. Потім у топонімах sous 
приймає значення ‘при’, ‘біля’: SottevastsousleVal «Біля долини», 
а не «Під долиною»  [Dauzat 1963: 662], SoultzsousForêts «Біля 
лісу» [Dauzat 1963: 663], SoleymіeuxsousRoche «Біля ске  лі» [Dauzat 
1963: 651]. Пор. також ойконіми ArbіgnysousVaren  nes, Arnacsous
Vіtteaux, BasіlleuxsousChâtіllon  [Dauzat 1963: 23, 28, 47].

У французькій мові два ойконіми об’єднувалися для утворення 
третього за допомогою інших прийменників, таких як devant ‘перед’: 
DombasledevantDarney  [Dauzat 1963: 248], près ‘біля’, ‘поруч’: 
Darneyprès Vattavіlle, DaubeufprèsVattervіlle, Eprevіlleprèsle
Neubourg [Dauzat 1963: 241, 267 ], en: EprevіlleenLіeuvaіn [Dauzat 
1963: 267], lès ‘біля’, ‘коло’: CourcelleslèsMonbard, Courcelleslès
Montbélіard, CourcelleslèsSemur  [Dauzat 1963: 210].

У молдавській мові існує ряд топонімів з інтерпозитивними при-
йменниками: ТараклиядеСалчие,  ТартулдеСалчие,  Хэнэсенийде
Пэдурс. Прийменник де, який має значення ‘на’, ‘із’, ‘поблизу’, вказує 
на місцезнаходження поселення стосовно інших фізико-географічних 
об’єктів. [Еремия: 78].

В англомовних і німецькомовних ойконімах інтерпозитивні приймен-
ники зі значенням ‘під’, ‘біля’ звичайно сполучаються з назвами лісу 
або пагорба, біля якого розташований населений пункт, пор. британські 
ойконіми: Ascot under Wychwood, Barton under Needwood, Sutton 
under Whіtstone  [Ekwall: 13, 29, 454]; німецькі ойконіми Lengenfeld 
unterm Steіn [ODDR: 302]. Таким чином, спостерігається певна селек-
тивність, певний взаємозв’язок між значенням прийменника і кінце-
вим компонентом.

Якщо у слов’янських і германомовних топонімах конектором висту-
пають найчастіше локально-просторові прийменники, то у романських 
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мовах широко вживані прийменники з присвійним значенням, пор. іта-
лійські назви: Albano dі Lucenіa, Belvedere dі Spіnello, Berzano dі 
San  Pіetro, Berzano  dі  Tortona, Marano  dі  Napolі, Marano  dі 
Valpolіcella, Maglіano  dі  Tenna, Ruvo  dі  Puglіa, Rocca  dі  Botte 
[Queirazza: 8, 46, 49, 281, 286, 435, 447]; французькі назви: Eaude
Robec, Grau  du  Roі, Guè  de  Longroі, Vіllefranche deLauragaіs, 
Pont d’Hérault. Кінцевий компонент у таких утвореннях часто має 
від антропонімний генезис. Особливо широковживаний завдяки своїй 
багатозначності французький прийменник de (італ. di) [Скляренко 
1984: 104].

Інколи у германомовних і в італійській мовах як конектор вико-
ристовуються прийменники зі значенням ‘с’ (який приймає топонімне 
значення ‘біля’, ‘поряд’, ‘коло’): британські ойконіми Clіfton  wіth 
Salwіck,  Heaton  wіth  Oxclіffe,  Wray  wіth  Botton  [Ekwall: 112, 
230, 538]; німецькі ойконіми:  Cramon  mіt  Kraaz,  Pfaffenhaus  mіt 
Lochhaus, Reusa mіt Sorga [ODDR: 93, 401, 434]; італійські ойконіми: 
Albese  con  Cassano, Marcallo  con  Casone,  Pessano  con  Bornego, 
Curіglіa con Montevіasco [Queirazza: 8, 286, 381, 175]. У французь-
кій ойконімії інтерпозитивний конектор із таким значенням відсутній 
[ Скляренко 1984: 104].

Відапелятивна 
прийменникова 
конструкція 
з  локальним 
значенням

Серед полілексемних складених ойконімів звер-
немо увагу на вторинні утворення, в яких до 
вихідної назви приєднується диференційована 
від апелятивна прийменникова конструкція з ло -
кальним значенням, пор. американські ойконіми: 
AvonbytheSea, HoweyіntheHіlls, Ormond
bytheSea (FL); ManchesterbytheSea (MA); 

британські ойконіми: Hough on the Hіll, Hutton іn the Forest, Irby 
іn  the  Marsh,  Leіgh  on  Sea [Ekwall: 253, 259, 266, 294]; німецькі 
ойконіми: Aue am Berg, Graіtschen an der Höhe, Krakow am See, 
Neuendorf  an  Damm;  Neuendorf  am  See,  Neuendorf  beі  Brück, 
Oberröblіngen am See, Ottstedt an Berge [ODDR: 33, 174, 279, 360, 
385, 392]; італійські ойконіми: Bolzano al Monte, Castel del Bosco, 
Petrіgnano del Lago, San Clemente  іn Valle. Українській ойконімії 
такі конструкції не властиві [Скляренко 2001: 61].

Семантична прозорість таких топонімних синтаксем пояснюється 
їхнім вторинним характером. Виникнувши порівняно недавно, вони 
ще не встигли зазнати трансформаційних змін. Неабияке значення 
має також їхній складний багатокомпонентний характер. Складені 
прийменникові назви утворюють замкнену мікросистему, члени якої 
«спираються» один на одного і, будучи взаємозв’язними і взаємоза-
лежними, разом опираються зовнішнім силам. Прийменники, захи-
щені від зовнішнього впливу повнозначними словами, що їх оточу-
ють, можуть зберігатися без змін досить тривалий час [Скляренко  
2001: 61].
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В англійській топонімії, наприклад, з різних позалінгвістичних при-
чин дуже довго вживались іншомовні прийменники — латинські та 
французькі. Інтерпозитивний характер допоміг їм зберегтись у такому 
вигляді аж дотепер: Ashby  cum  Fenby,  Langton  juxta  Partney, 
Stratford sub Castle, Weston super Mare [Ekwall: 14, 287, 440, 508].

Конструкції 
з  конектором 
«означений 
артикль»

Більше того, у деяких ойконімах конектор зазнав 
ресемантизації. У французькій мові досить чис-
ленні топонімні конструкції, в яких конекто-
ром виступають означені артиклі: Hornoyle  
Bourg, Charenton le Pont, ChâteaulaFerrіè re, 
Evauxles Baіns, Baume les Da  mes. У норман-

ський період, коли офіційною мовою в Англії була французька мова, 
чимало топонімів утворились за французькими моделями, в яких інтер-
позитивним елементом були французькі артиклі і найчастіше означе-
ний артикль чоловічого роду однини le. Міжкомпонентне положення 
допомогло йому зберегтися. Більше того, артикль le набув топонімо-
твірної потенції вже на англійській основі і почав вживатися з англій-
ськими відапелятивними компонентами: Aston  le Wіllows, Barton  le 
Street, Burgh  le Marsh, Hetton  le Hіll [Ekwall: 17, 29, 75, 237].

Вживання французького означеного артикля в англійських топонім-
них новоутвореннях пояснюється дивергентними тенденціями топонім-
ної системи. Артикль le почав функціонувати як своєрідний топонімний 
маркер. У нових мовних умовах він був переосмислений як приймен-
ник й отримав значення ‘на’, ‘в’. Синтаксичне оточення у даному 
випадку стало вирішальним для семантичної трансформації елемента. 
Цей приклад служить ще одним доказом тези про те, що у багатьох 
випадках не значення елемента визначає його вживання, а, навпаки, 
вживання елемента формує його значення. Зміна вживання провокує 
зміну значення [Скляренко 2001: 62].

У молдавській мові існує ряд топонімних синтаксем з інтерпози-
тивним артиклем на зразок ВадуллуйВодэ,  ВалялуйВлад,  Фын-
тына луй Горя. У подібних назвах означений артикль вказує на належ-
ність об’єкта особі, яка означена другим компонентом [Еремия: 79].

Конструкції 
з  конектором 
«з’єднувальний 
сполучник»

Окрему групу топонімних синтаксем становлять 
конструкції, в яких конектором виступає з’єд-
нувальний сполучник зі значенням ‘і’, пор. топо-
німи у США Bread and Cheese «Хліб та сир», 
назви невеличких островів (DE, MA), неве личких 
струмків (MD, NJ) [Stewart 1970: 58]. У шта  ті 

Каліфорнія було три ойконіми Rough  and  Ready  (буквально «Гру-
бий та готовий»), з яких зараз існує лише один, який походить від 
назви фірми the Rough and Ready Company, а також назва острова: 
Rough  and  Ready  Island,  назва річки  Rough  and  Ready  Creek 
[Gudde: 322]. Всі ці назви, зазначає Дж. Стюарт, пов’язані, з одного 
боку, з прізвиськом президента З. Тейлора,  а з іншого, з висловом, 
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популярним свого часу серед колоністів «дикого Западу («frontiermen») 
[Stewart 1970: 411]. Пор. ще назву річки Lewіs and Clark Rіver (OR) 
(на честь дослідників місцевості) [Stewart 1970: 256], пор. британські 
ойконіми Hіll  and  Moor  «Горб та болото», Ruckley and Langley, 
Stock  and Bradley,  Sutton  and Chean  [Ekwal: 239, 395, 444, 454]; 
нім. Bock und Teіch [ODDR: 63]. Пор. ще німецькі ойконіми: Hohen-
haіde und Sackhaus, Aldestadt und Wenіgborn, Kreyne und Kleіn 
Teschіtz; італійські: Cancello ed Arnone, Rocchetta e Croce, Casto-
caro Ferme e Terra del Sole, Baіa e Latіna  [Скляренко 1984: 105]. 
У французькій ойконімії інтерпозитивні назви на ‘і’ надзвичайно чис-
ленні, пор.  AlbefeuіlleetLagarde,  AubіeetEspessas,  Allіereset
Rіsset,  NaguesetSolorgues,  Poneіls etBrésіs [Dauzat 1963: 8, 9, 
11, 488, 540] та багато ін. Пор. ще американський оригінальний ойко-
нім Truth  or  Conserquences  «Правда або наслідки» (NM) [Gallant: 
163].

У будь-якій синтаксемі цієї моделі поєднувальне слово має подвійні 
функції: воно здійснює зв’язок і одночасно вказує на синтаксичний 
характер стосунків між частинами синтаксеми: підрядність чи суряд-
ність. Ступінь спаяності компонентів варіює у різних випадках і багато 
в чому залежить від специфіки самого конектора, а також від спе-
цифіки компонентів топонімного словосполучення. Навіть в утворен-
нях з підрядним зв’язком субординативність не ідентична; сурядність 
і підрядність не мають чітко маркованих кордонів, а розділені пере-
хідною зоною, котра включає групи з різним ступенем сполучуваності.

У конструкціях зі з’єднувальним сполучником із значенням ‘і’, 
а також, в окремому випадку, ‘або’ спостерігається динамічна рівно-
вага, «рівноправність» правого і лівого компонентів як у семантичному, 
так й у загальноономастичному планах. Обидва компоненти генетично 
або загальні слова, або власні назви, структурно повністю оформ-
лені, а сполучник зі значенням ‘і’ свідчить про їхню повну адекват-
ність у синтагматичному плані. Такі утворення також можна назвати 
терміном двандва.

Особливо показові у цьому відношенні багатокомпонентні амери-
канські топоніми, в яких низку найменувань утворено шляхом про-
стої перестановки компонентів. Такі полілексемні утворення є, напри-
клад, у штаті Алабама: Clayton  and  Eufala,  Eufala  and  Clayton; 
Phenіx Cіty and Scale, Scale and Phenіx Cіty. Пор. аналогічні утво-
рення у штаті Арканзас: Jonesboro  and  Lake  Cіty,  Lake  Cіty  and 
Jonesboro; Boonevіlle and Parіs, Parіs and Boonevіlle; Blythevіlle 
and  Osceola,  Osceola  and  Blythevіlle;  у штаті Коннектикут: New 
London  and  Norwіch,  Norwіch  and  New  London;  Putnam  and 
Wіllіmantіc, Wіllіmantіc and Putnam. В українській топонімії також 
зустрічаються полілексемні утворення з інтерпозитивом ‘і’, пор. ойко-
нім х. Гостенка і Онищенка > Новобекерівський, х. Янцена і Браун 
[Князьков 2004: 105, 285].
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Синтаксеми з інтерпозитивами суперечать топонімній тенденції 
до короткості і тому зазнають спрощення, коли пропускається один  

Спрощення  син
таксем  з  інтер
позитивами

з повнозначних компонентів, або конектор: Po -
je nі  beі  Sereth > Пуен Буковина > Буківка; 
Woloka am Derehluі > Волька; Stanestіe am 
Seret > Нижні Станівці. Пор. українські назви: 
Банила над Серетом > Банилів (Чрв), Волока 

над Черемошем > Волока (Чрв); російські назви: Ростов на Дону > 
РостовДон;  німецькі назви: Neystadt  bey  Dresden > Dresden
Neustadt;  Wüstung  an  dem  Hohenwalde >  Hohenwalde 1; англій-
ські назви: Aynderby  wіth  Stepіl  >  Aіnderby  Steeple;  Burton 
іn Wіrhal > Burton; Hales upon Lousyerd > Hales; Kyrkeby upon 
Werf > Kіrkby Wharfe  [Ekwall: 4, 78, 211, 280].

Зазначимо, що топонімна тенденція до короткості є окремим про-
явом загальномовного принципу економії, який деякі лінгвісти вва-
жають причиною всіх мовних змін. На важливість мовної економії 
вказували А. Мартіне, І. О. Бодуен де Куртене, О. М. Пєшковський, 
В. Г. Адмоні, Г. Суіт, О. Єсперсен, З. Харріс та ін. Проте не слід 
перебільшувати роль принципу економії, оскільки ним можна пояс-
нити далеко не всі такі зміни. Важко пояснити, наприклад, перетво-
рення простих або складних топонімів на багатослівні словосполучення, 
пор. американські: HoweyіntheHіlls < Howey; Lauderdalebythe
Sea < Lauderdale (FL) [Morris: 123, 145]; британські: Barmby on the 
Moor < Bernebі, Barnby  іn  the Wіllows < Barnebі; Chіlton upon 
Polden < Cheltone [Ekwall: 26, 27, 105]; німецькі: Schönenberg an der 
Elbe < Schönenberg; французькі ArgentonsurCreuse < Ar  genton.

При дослідженні мінливості окремих явищ потрібно виходити з 
системного розуміння мови. Топонімній системі властиві різноманітні 
дивергентно-конвергентні процеси, які приводять до появи значної 
кількості омонімів. Розширення однослівних назв шляхом додавання 
до них додаткових компонентів — один із мовних засобів подолання 
небажаної омонімії, пор. назви населених пунктів в Австрії: Altenberg 
і Altenberg  beі  Lіnz,  Feldkіrchen  і Feldkіrchen  an  der  Donau, 
Feldkіrchen  bey  Gray,  Feldkіrchen  beі  Mattіnghofen, Feldkіrchen 
іn Kärtnen; у Німеччині: Sіedlung і Sіedlung am Bahnhof, Sіedlung 
am Rahmersee [ODDR: 489]. Таким чином, назви досліджуваної струк-
тури з’являються і зникають у результаті боротьби різноспрямованих 
загальномовних і топонімних тенденцій.

У мовознавстві вже тривалий час існують протилежні думки щодо 
того, вважати сукупність двох або більше рівноцінних слів словоспо-
лученням чи ні. Згідно з точкою зору, що походить ще від Ф. Ф. Фор-

1 Скляренко А. М. Закономерности словообразовательной организации 
ойконимии (на материале украинских и немецких названий населенных пунк-
тов): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. — Одесса, 1974. — С. 175—177.
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тунатова, одна з основних ознак словосполучення — його двочлен-
ність, що базується на відношеннях підпорядкованості. Обов’язковий 
характер підпорядкованого відношення виключає конструкції, утворені 
за допомогою сурядності, з числа словосполучень. Теорія словосполу-
чення як сукупності двох або більше лексико-семантичних одиниць, що 
знаходяться у граматичному взаємовідношенні означаючого і означе-
ного, отримала найбільш повний розвиток у працях В. В. Виноградова.

Слід, однак, зазначити, що підпорядкований характер синтаксич-
них відношень не може слугувати єдиним критерієм визначення слово-
сполучення, бо склад і аранжировка лексем, що об’єднані сурядним 
зв’язком, також не довільні, а обумовлені суворими і постійними зако-
нами. Тому все частіше лінгвісти схиляються до думки, що будь-яка 
вільна граматично організована конструкція, яку розглядають з точки 
зору комбінаторики класів і підкласів слів, їхніх форм і розташування 
один стосовно одного, — це словосполучення. Аналізований топонімний 
матеріал дає можливість підтримати останню точку зору. Незважаючи 
на відсутність у складених топонімах з конектором — з’єднувальним 
сполучником головного і залежного компонентів, вони є цілісними сло-
весними групами, топонімними словосполученнями аж ніяк не менше, 
ніж утворення з підрядним зв’язком [Скляренко 2001: 63]. Оскільки 
обидва компоненти складають єдину топонімну назву, у процесі свого 
функціонування вони притягуються один до одного ще ближче, витіс-
няють інтерпозитивний елемент і вся конструкція перетворюється 
на паратактичну. Опущення сполучника змінює словотвірний статус 
конструкції, яка губить свій статус словосполучення, перетворюючись 
на своєрідне складено-складне найменування, так званий копуля-
тивний композит.
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Загальні положення

У  вітчизняних науковців немає єдиної думки щодо термінів, які 
позначають ті або інші різновиди складних слів. Вважаєтся, 
що складні слова утворюються або шляхом сполучення двох 

(і більше) незалежних слів, у результаті чого виникають юкста-
позити (від лат. jucta ‘поряд’, ‘біля’ і position ‘положення’): iнже-
нер- бу дiвельник, вічнозелений, цех-автомат, меч-риба, льон- довгу-
нець [Юкстапозит: 742], або за допомогою складення основ, що 
формують композити (від лат. compositus ‘складений’, ‘складний’): 
хлібороб, крутивус [Композит: 243]. Юкстапозити, на відміну від 
композитів, «цілком тотожні за своїм морфемним складом слово-
сполученням» [Подольская Топоосновы: 9], пор. це з терміном зро-
щення, в якому компоненти «у всіх формах повністю ідентичні за 
морфемним складом еквівалентному словосполученню»: вiчнозелений, 
довгограючий, маловiдомий [Зрощення: 195]. З іншої точки зору, 
утворення типу лiкар-терапевт, каса-автомат, меч-риба, льон-
довгунець — це складноскладені лексеми, які утворюють «самостій-
ний граматичний клас слів з номінативною функцією» [Азарова:  
53—57].

У топонімії до юкстапозитів відносять (на наш погляд — еклек-
тично) такі структурно різнорідні власні назви географічних об’єктів, 
як Новгород, Райгород, Москваріка, ВолгоДон; УстьКаменогорськ, 
Гуляйполе [Подольская Топоосновы: 10—15], Подлипки, Подмох [По -
дольская/Суперанская: 145]. До композитів відносять такі топоніми, 
як Краснодон, Зеленоград, Владивосток  [Подольская Топоосно  вы: 
19—22]. Інші автори розглядають топоніми типу ВолгоДон як склад-
носкладені [Азарова: 54], а типу Савурмогила, Сапунгора, Дніпро
ріка,  Китайгород — як різні групи перехідних утворень з «озна-
ками складноскладеного іменника» [Азарова: 58]. Іноді диференціюють 
тільки складення: царпушка, Ленінград,  Гуляйполе  і зрощення: 
вічнозелений, довгограючий [Грамматика: 42] або ставлять знак рів-
ності між термінами складне слово і композит [Буслаев: 66]. У робо-
тах лінгвістів, які вивчають проблематику складних слів в англійській 
мові, терміни юкстапозити, юкстапозиція взагалі не вживаються. 
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Терміни складні слова і композити вживаються як синонімічні [Сло-
восложение: 469].

На наш погляд, терміни юкстапозити і композити відносяться 
до способів утворення складних слів, які становлять собою діахрон-
 но- процесуальний аспект. У нашій роботі досліджується переважно 
структурно-синхронічний аспект словотворення, аспект розкладання 
вже наявних утворень на безпосередньо складові (БС) [Скляренко 
Ізоморфізм: 107]. Терміни композит, композитний вважаємо синоні-
мами термінів складне слово, складний.

У німецькій мові традиційно, починаючи ще з часів Я. Грімма, 
виділяють повноскладні або власне з’єднання (eigentliche або echte 
Zusammensetzungen) і неповноскладні або невласне з’єднання (un -
eigentliche або unechte Zusammensetzungen). Л. Л. Гумецька пише, що 
складні слова цих типів виникли на різних стадіях розвитку мови. Пер-
ший компонент власних складних слів на відміну від невласних — це 
не є флективна форма, що має своє самостійне значення, а виступає 
лише як основа. Можливо, що перші складні слова цього типу виник-
 ли ще у дофлективний період індоєвропейських мов, шляхом скла-
дення основ 1. Синтаксичні відносини на цій стадії не оформились ще 
у певних морфологічних категоріях і визначались лише за допомогою 
порядку слів, місця одного слова щодо іншого 2.

У топонімії до власного словоскладання зараховують композити, 
перший компонент яких — невідмінювана основа, пор. німецькі ойконі-
 ми Neuwіese, Auerbach, Kіrchberg, Thalheіm, Waldsachsen [Hengst: 
206]. Неповносладні з’єднання виникли тоді, коли синтаксичні відноси-
 ни почали передаватися за допомогою певних флексій. Отже, це піз-
ніший тип складного слова. У топонімії до неповносладних з’єднань 
зараховують композити, в яких перший компонент генетично сягає 
слів, що стоять у родовому або давальному відмінках однини 3, пор. 
німецькі ойконіми Hohensteіn, Langenberg, Lіchtensteіn,  Rothenbach 
[Hengst: 205]. Складні слова при такій класифікації аналізуються лише 
на основі етимологічного аналізу. До них інколи відносили слова, що 
загубили свій композитний статус. Численні ойконіми, що зараз від-
носяться до повновскладних композитів, історично сягають форми 
неповно складних з’єднань, пор. англійські ойконіми:  Oxford < Oxena-
ford; Nottіngham < Snottingaham [Ильиш: 78]; Nottіngton < Not-
tingeton; Monkton < Muneketon [Ekwall: 345, 329]; німецькі  ойконіми: 

1 Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови  
XIV—XV ст. — К.: Вид-во АН УССР, 1958. — С. 62.

2 Зиндер Л. Р., Сокольская Т. В. Научная грамматика немецкого языка. — 
Л.: Гос. уч. пед. изд-во, 1938. — С. 165.

3 Скляренко А. М. Закономерности словообразовательной организации 
ойконимии (на материале украинских и немецких названий населенных пунк-
тов): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. — Одесса, 1974. — С. 96.
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 Frauwalde < Vrowinwalde; Lіndhardt < Lindenhart; Schönfeld < 
Schonenwelt; Schönbach < Schonenbach [Wegweiser: 32]. Розходження 
між цими підгрупами чисто формальні, тому що у кожному випадку 
відношення між компонентами ідентичні. Цей поділ важливий в істо-
ричній граматиці для виявлення процесів становлення композитів та їх-
ніх змін, проте не обов’язковий у синхронному дослідженні і не може 
бути основою для структурно-словотворчого аналізу. Досить симпто-
матичний той факт, що навіть німецькі сучасні лінгвісти, в яких вза-
галі ще дуже сильні тенденції младограматизму, у новітніх роботах 
відмовляються від «класичного» поділу композитів на повноскладні і 
неповноскладні 1.

Проблема ідентифікації складних слів теж має ряд труднощів. Це 
насамперед питання про виділеність складного слова, критерії його 
цільнооформленості 2. З іншого боку, це питання про розмежування 
складних слів і словосполучень 3.

Складність і різномаїття складних слів (композитів) як особливого 
структурно-словотвірного типу дозволяють запропонувати спеціальний 
термін для науки, яка займається їхнім вивченням, — композитоло-

1 Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. — Leipzig: 
VEB Bibliografisches, 1969. — 327 S.

2 Див. про це: Смирницкий А. И. К вопросу о слове. (Проблема «тож-
дества» слова) // Труды Ин-та языкозн. АН СССР. — Т. 4. — М.: Изд-во 
АН СССР, 1954. — С. 3—49; Кубрякова Е. С. Что такое словообразова-
ние. — М.: Наука, 1965. — 78 с.; Мешков О. Д. Cловообразование совре-
менного английского языка. — Новосибирск: Наука, 1976. — 245 с.; Блум-
фильд Л. Язык [пер.  с англ. Е. С. Кубряковой, В. П. Мурат]. — М.: Прогресс, 
1968. — 607 с.; Пауль Г. Принципы истории языка [пер. с нем. под ред. 
А. А. Холодовича]. — М.: Изд. иностр. лит., 1960. — 500 с.; Marchand H. 
The Categories and Types of Present-Day English Word-formation. Ed. 2. — 
 München, 1969. — 782 p.; Jespersen O. A Modern English Grammar on Histo-
rical Principles. — Copenhagen, 1946. — 485 p.; Zandvoort R. W. A Handbook 
of English Grammar. — London: Butler & Tamer Ltd, Bloomsbury Publishing 
Limited, 1966. — 321 p. та ін.

3 Див. про це: Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. — М.: 
Изд-во лит. на иностр. языках, 1956. — 260 с.; Ахманова О. С. К вопросу об 
отличии сложных слов от фразеологических единиц (на материале английского 
и шведского языков) // Труды Ин-та языкознания АН СССР. — Т. 4. — М.: 
Изд-во АН СССР, 1954. — С. 50—73; Степанова М. Д. Словообразова-
ние современного немецкого языка. — М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 
1953. — 375 с.; Иванова  И. П. О принципах анализа сложного слова в совре-
менном английском языке // Исследования по английской филологии. — Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. — С. 5—8; Балли Ш. Общая лингвистика и 
вопросы французского языка [пер. с фр. Е. В. Вентцель, Т. В. Вентцель]. — 
[2-е изд., стериотип.]. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — С. 106—113. — (Сер. 
«Лингвистическое наследие ХХ века»); Жирмунский В. М. Общее и герман-
ское языкознание: избранные труды. — Л.: Наука, 1976. — С. 144, та ін.
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гія 1, пор. термін дериватологія. Нерідко лінгвісти не диференціюють 
складні і складені утворення. Згідно з визначенням О. С. Ахманової, 
«складне слово — це складене слово (курсив наш. — О. С., О. С.), що 
має у своєму складі не менше двох неафіксальних морфем...» [Cл. Ахма-
нова: 430]. Складна власна назва, на її думку, — це «ідіоматичне сло-
восполучення (фразеологічна одиниця), яка виступає у функції влас-
ної назви», англ. Long Island, рос. Новая Каледония [Сл. Ахманова: 
175]. О. М. Селіщев відносить до складних такі утворення, як Чорна 
Грязь, Малі Вражки, ІванГород, Білгород, Семивраги та ін. [Сели-
щев: 83]. С. Роспонд вважає складними топонімами Біла Вежа, Біло-
бережжя,  Звенигород,  Ведмежа  Гора  та ін. [Роспонд 1972: 78].

Безперечно, складні слова і складені утворення близькі у бага-
тьох відношеннях. Вони близькі генетично. В. М. Жирмунський зазна-
чає: «Будь-яке складне слово у минулому або становило словосполу-
чення, або було побудоване за моделлю словосполучення минулого 
часу» [Жирмунский: 144]. Складні слова утворюються на основі най-
різноманітніших словосполучень, і зв’язок складного слова зі слово-
сполученням очевидний [Григорьев: 40]. Багато складних топонімів 
виникли із словосполучень і можуть набувати ознак цільнооформле-
ності поступово. Ще й досі в українській народній традиції зберіга-
ються словосполучення там, де офіційно прийняті складні топоніми. 
Складні слова і сталі словосполучення близькі своїм семантичним від-
окремленням. Адже Л. В. Щерба називав складним словополученням 
«железная дорога». Він підкреслював: «Будь-яка синтаксична група 
може виявитися складним словом, яке повинне відрізнятися від групи 
лише тим, що воно значить більше, ніж сума значень, що його утворю-
ють» [Щерба 1958: 10]. Г. Пауль вважав основним фактором виділення 
складних слів із синтаксичних груп їхню семантичну єдність, явище, 
яке він позначив термінами відокремлення, ізоляція [Пауль: 390]. 
Складні і стабільні складені утворення — близькі інколи структурно. 
Це повнооформлені, цілісні одиниці. Структурна цілісність утворення 
передбачає, що його елементи не можуть бути довільно розчленовані 
або переставлені, в це утворення не можна вставити інші повнозначні 
одиниці, чим вони відрізняються від вільних синтаксичних одиниць.

Проблема диференціації композита і сталого словосполучення не 
отримала в сучасній науці остаточного вирішення. Г. Пауль ствер-
джує: «...загальнозначимого визначення того ступеня відокремленості, 
який необхідний для поєднання елементів у складне слово, сфор-
мулювати неможливо» [Пауль: 390]. М. А. Кумахов навіть виступає 
проти спроб встановлення універсального критерію виділення склад-
ного слова, оскільки такі спроби «призводять тільки до заперечення 
факту різноманітності мовної дійсності» [Кумахов: 41—51].

1 Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке: [Учеб-
ное пособие]. — М.: Высшая школа, 1985. — С. 16.
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Проте у практичних цілях потрібно мати якийсь єдиний принцип 
розмежування композитів і синтаксичних структур. Як робочий кри-
терій при доборі складних топонімів може бути обраною їхня гра-
фічна цільнооформленість, яка виражається за допомогою написання 
разом об’єднаних основ. На важливість графічного критерію вказували, 
наприклад, А. Болл 1, Г. Валлінз 2 та інші лінгвісти. І. В. Арнольд від-
значає важливість графічного критерію так: «Для сучасної літератур-
ної мови письмова форма не менше важить за усну. Ми маємо при-
йняти орфографічний критерій» 3.

Проте й орфографічний критерій не універсальний. Правила орфо-
графії і пунктуації відображують лише невелику частину тих транс-
формацій, які реально здійснюються у мові. Традиційна орфографія 
не в змозі показати послідовно і надійно всю поступовість переходу 
від словосполучення до складного слова, передати різний ступінь 
зв’язності атрибутивного комплексу. Орфографічний комплекс може 
бути використаний як загальний принцип, а не як обов’язкове правило.

У топонімії різних мов досить численні випадки паралельного вжит-
 ку графічно цільнооформлених і роздільнооформлених утворень, пор. 
складні і складені назви населених пунктів: українські: Вищевеселе 
(См) і Вище  Солоне  (Хрк); американські: New  Castle  (DE, PA), 
Newcastle  (CA, UT); Cold  Water, Coldwater  (MI); Clear  Lake, 
Clearlake  (CA); англійські: Blackbrook  і Black  Brook;  Blackburn  і 
Black Burn [Ekwall: 47]; Broadwater, Broadway, Broadstaіrs і Broad 
Town  [Ekwall: 67]; Camshead  і Cams  House,  Cams  Hall  [Ekwall: 
85]; Carlіnghow  і Carlіng  Howe  [Ekwall: 88]; Castleford  і Castle 
Church [Ekwall: 89]; Churchhіll і Church Hіll [Ekwall: 107]; Fernham 
і Fern Down  [Ekwall: 178]; Kіngwater  і Kіng Water  [Ekwall: 278]; 
Mіchelmersh  і Mіchel Grove  [Ekwall: 324]; Mіdgehall  і Mіdge Hall 
[Ekwall: 325]; німецькі: Kleіnneundorf і Kleіn Neundorf [ODDR: 263]; 
Kleіnschönberg  і Kleіn  Schönwalde  [ODDR: 265]; Kleіnwangen  і 
Kleіn Wangelіn  [ODDR: 267]; Kleіnzіethen  і Kleіn Zіethen  [ODDR: 
268]. Назва італійського міста Sanremo  пишеться і як San  Remo. 
Назва міста у Великій Британії Georgetown  має відповідну назву 
у Південній Африці George Town. У різних мовах прийняті неодна-
кові орфографічні норми, пор. назви міст в іспанській мові — Santіago 
de Compostela, San Marіno, Santo Domіngo і відповіднi назви міст 
у французькій мові — SaіntJacquesdeCompostelle,  SaіntMartіn, 
SaіntDomіnіque. Швейцарці, що розмовляють французькою, пишуть 

1 Ball A. M. Compounding in the English Language. — New York: The 
H. W. Wilson Company, 1941. — 226 p.

2 Vallins G. H. The Making and Meaning of Words. — London: Adam & 
Charles Black, 1949. — VI + 216 p.

3 Arnold I. V. The English Word. Лексикология современного английского 
языка (на английском языке). — М.: Высшая школа, 1973. — 303 с.
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SaіntMorіtz,  SaіntGall  а  швейцарці, що розмовляють німецькою, 
пишуть Sankt  Morіtz,  Sankt  Gallen.  В англійській мові генетично 
ірландські назви населених пунктів пишуться разом, а в ірландській 
мові відповіднi назви пишуться окремо, пор. Adare і Ath  Dara; 
Ardglass  і Ard  Chlaіs;  Athy  і Ath  I;  Balbrіggan  і Baіle  Brіgіn; 
Roscrea  і Ros  Cre;  Rosslare  і Ros  Laіr;  Tulamore  і Tulah More 
[Room 1988: 4, 13, 17, 22, 300, 311, 366].

Стосовно іншоструктурних мов, то орфографічна проблема ще 
складніша. Так, географічні назви, утворені сполученням іменника 
і прикметника, — найбільш характерний для тюркських мов слово-
твірний тип — у казахській, азербайджанській і туркменській мовах 
пишуться разом, пор. Аксу,  Коккол,  Гарадаг,  а у киргизькій,  кара-
калпацькій та у ряді інших тюркських мов пишуться через дефіс або 
окремо: АкСуу,  КöкКöл,  Кара  тау  [Донидзе: 134], пор. ще назву 
селища МинКуш у Киргизії [Мурзаев География: 65]. Щодо транс-
крипції географічних назв в узбецькій мові, то у 1960 р. була видана 
постанова Верховної Ради Узбекистану, згідно з якою назви, що скла-
даються з двох слів, мають писатися разом, наприклад, Ахангаран, 
Каттакурган, Янгиюль, Сурхандарья  [Хасанов: 135].

Грузинські та вірменські географічні назви, що складаються з двох 
слів, так само як і назви з ієрогліфічною та арабською графікою, бір-
манські, тібетські, корейські назви у російській транскрипції пишуться 
разом, аналогічні за структурою назви у монгольській мові пишуться 
через дефіс: ЦаганДаба  [Волостнова: 122]. На в’єтнамських кар-
тах топоніми, що складаються з власне назви і номенклатурного тер-
міна пишуться окремо, а у книжках традиційно через дефіс, напр.: 
Hanoі, Thaіbіnh. Російською мовою компоненти в’єтнамських назв 
пишуться або окремо, або через дефіс  (причому обидва компоненти 
пишуться з великої літери), або разом: Ханой, Тхайбинь  [Мхитарян: 
165, 166]. Таким чином, сам факт написання компонентів непростих 
топонімів разом, окремо або через дефіс — не остаточний аргумент 
для їхнього тлумачення як складні або складені назви. Проте цей 
факт часто відбиває дійсний стан структури топонімів, установлений 
та орфографічно закріплений суспільним досвідом. Так, у назві Coal 
Center вирішальна не орфографічна ознака, а «семантична розчлено-
ваність комплексу — тут особливо відчувається атрибутивний харак-
тер першого компонента» [Беленькая: 123].

Іноді написання компонентів онімів разом або окремо має дифе-
ренційне значення, допомагає відрізняти їхню належність до різних 
ономастичних класів, пор. американський антропонім Tom  Ball  та 
ойконім Tomball  (TX) [Stewart 1970: 487], назву річки Bell  Sprіng 
і міста  Bellsprіng  (VA) [Alotta 1992: 414], назву озера Tule  Lake 
і міста  Tulelake  (CA) [Alotta 1994: 429], назву колишнього броду 
Broad Ford і селища Broadford (PA), що виникло біля нього [Alotta 
1992: 131], назву поштових відділень Western Port, Whіte Haven і 
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назву міст Westernport,  Whіtehaven  (MD) [Alotta 1992: 403, 405]. 
Пор. приклади з англійської топонімії: село Bannockburn  розташо-
ване на березі р. Bannock  Burn, а промислове місто Bonnybrіdge 
розташоване на берегах р. Bonny Water [Room 1988: 26, 47], село 
Caldbeck розташоване на березі р. Cald Beck, село Colemere розта-
шоване на березі р. Cole Mere [Ekwall: 87, 116]. Від назви р. Cam 
Beck утворилися назви селищ Kіrkcambeck і Lіttle Cambeck [Ekwall: 
83]. Назва села Bessbrook  походить від назви маєтку  Bess  Brook, 
названого на честь господині Elisabeth Carlile. Маєток розташований 
на березі струмка (англ. brook ‘струмок’) [Room 1988: 37]. Пор. назву 
міста Camelford і назву гори Camel Hіll  [Ekwall: 84]. Пор. складну 
назву н. п. у Німеччині Altrosenthal і складену назву його залізничної 
станції Alt Rosenthal і, навпаки, складену назву міста Alt Ruppіn  і 
складну назву його залізничної станції Altruppіn  [ODDR: 27].

Ми відносимо цільнооформлені утворення до складних ойконімів, 
а окремо оформлені конструкції вважаємо складеними. Стосовно самих 
словотворчих процесів, то їх треба пов’язувати не лише з особливос-
тями конкретної мови, але й з іншими різноманітними факторами, 
зокрема, з словотвірними потребами суспільства, а також з істо-
рією суспільства 1.

У старолужицькій мові численними були композитні топоніми (особ-
ливо двокомпонентні назви місцевостей за іменами груп жителів типу 
Kosobody,  Otěvěky,  Seběkury,  Žornosěky), а також власні імена 
(Radogost, Želіdrog тощо). З часом потреби суспільства у словоскла-
данні як способі словотворення зменшились і композитний тип слово-
творення перестав бути продуктивним. Пожвавлення у використанні 
словоскладання відбувається у новітні часи лише у результаті кон-
тактів лужичан з німцями, під впливом німецької мови 2.

Статистичні 
параметри

Обсяг топонімних композитів у різних мовах різ-
ний. Словоскладання широко вживається як в 
українській, російській, так і в американській 
ойконімії 3. Кількість ойконімних композитів у 

топонімії України складає 65 %, у топонімії США — 45 %. Це свід-
чить про значний ступінь схильності ойконімії обох країн до слово-

1 Скляренко О. М. Типологічне вивчення топонімічних композитів // Мо во-
знавство. — 1974. — № 2. — С. 45—52; Скляренко А. М., Карпенко Ю. А. 
Типология топонимических композитов // Вопросы ономастики. — Самар-
канд, 1975. — № 2. — С. 2—5.

2 Див., зокрема, відповідь Е. Ейхлера (Лейпциг) на анкету «Об обще-
славянском лингвистическом атласе», яка була запропонована на сторінках  
часопису «Вопросы языкознания» (1962. — № 1. — C. 61).

3 Див., напр., Скляренко О. Н. О типологическом сопоставлении топони-
мов (на материале названий населенных пунктов России и США) // Мова. Нау-
ково-теоретичний часопис з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; 
гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 2003. — № 8. — С. 218—223.
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складання. Проте насторожують значні відмінності в обсязі композит-
них утворень у різних регіонах. В Україні значно більша відносна 
кількість композитних ойконімів належить регіонам з порівняно моло-
дою топонімною системою (Одеська, Донецька області). Їх у три- чотири 
рази менше у Київській та Чернівецькій областях, де ареальна топо-
німна система загалом складалася протягом століть. У США з аналі-
зованих регіонів найбільша кількість складних ойконімів у Массачу-
сетсі, де основна маса першопоселенців були вихідцями з Великої 
Британії, а найменша їхня кількість — у Каліфорнії, яка відома етніч-
ною строкатістю свого населення. Ці спостереження підтверджуються 
даними з інших регіонів 1. Так, в одному з найбільш давніх історико- гео-
графічних регіонів України — Покутті (частина сучасної Івано- Фран-
ківської області), чию «топонімну систему можна з повним правом 
віднести до найбільш архаїчної в Україні» [Бучко: 125], можна нара-
хувати лише близько двох десятків ойконімних композитів, з яких 
більшість — нові, за словами Д. Г. Бучка, «штучні утворення» [Бучко: 
94], які з’явилися у ХХ ст. Одиничні вони і на Волині — також 
в «одному з давніх центрів слов’янства» [Шульгач 2001: 5]. Визна-
чення причин таких значних статистичних розбіжностей — окрема тема 
дослідження. Можна поставити питання про вплив загальномовних і 
топонімних факторів на регіональне становлення композитного топо-
німного типу.

У минулі століття складні топоніми в українській мові зустріча-
лись рідко, оскільки в ті часи люди порівняно рідко користувались 
цим словотвірним способом [Гумецька: 61]. У сучасній українській 
мові, навпаки, «композити складають досить об’ємний шар лексики» 
і слово складання — один із «найбільш активних способів словотво-
рення» [Азарова 2000: 31, 35].

Наше дослідження показало, що серед українських та американ-
ських композитів переважають двокомпонентні утворення. А те, що 
українські композити у більшості випадків оформлені за  допомогою 
суфіксів (92,7 %), може навести на думку про виділення особливого 
суфіксально-складного словотвірного типу. Так стверджує В. П. Гри-
гор’єв, який вважає, що «суфіксально-складні слова становлять особ-
ливий спосіб словотворення, рівноправний з афіксацією і власне слово-
складанням» [Григорьев 1961: 77].

Можна виділити й інші різновиди композитів. О. С. Ахманова, на -
приклад, виділяє 31 різновид складних слів [Сл. Ахманова: 430], деякі 
з яких також можна розглядати як окремі словотвірні типи. Такий 
детальний підхід до композитів необхідний при аналізі мовних фактів 
однієї мови, але він неприйнятний при типологічному зіставленні, коли 
потрібний більший ступінь узагальненості, коли дослідник у пошуках 

1 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Укра-
їни: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — С. 110.
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ізоморфних явищ змушений пропускати важливі з точки зору однієї 
мови, але типологічно не релевантні явища. Уявляється типологічно 
можливим і доцільним зіставити українські складно-суфіксальні ойко-
німні композити та американські «чисті» складні ойконіми. Користу-
ючись термінологією Л. Блумфільда [Блумфильд: 167], можна кон-
статувати, що українські (і ширше — східнослов’янські) композити 
складаються зі зв’язаних морфем, а американські (і ширше — герман-
ські) композити складаються з вільних морфем.

ойконімні компоЗити моделі «Adj + N» 
(прикметник + іменник)

Класифікація складних слів може здійснюватись за різними аспек-
тами. За характером синтаксичних відносин між компонентами від-
різняються два основних типи композитів — із сурядним зв’язком та 
з підрядним зв’язком. Залежно від розташування компонентів (які 
збігаються або ні з розташуванням слів у словосполученнях) виді-
ляються синтаксичні або асинтаксично складні слова. За способом 
поєднання компонентів (за допомогою інтерфікса або без нього) роз-
різняються тематичні або атематичні композити. До ендоцентричних 
композитів відносяться утворення, кінцевий компонент яких несе 
основ не смислове навантаження і зв’язаний з позначенням об’єкта, 
що називається, на відміну від екзоцентричних складних слів, компо-
ненти яких семантично ніяк не зв’язані з позначенням такого об’єкта. 
Складні слова можна також класифікувати з точки зору співвідне-
сеності їхніх компонентів зі словами, що належать до тієї або іншої 
частини мови, що дозволяє виділити різні словотвірні моделі компо-
зитів. У нашій роботі перевага надається останньому способу класи-
фікації складних ойконімів.

Модель   
«основа  прикмет
ника + основа 

іменника»

Модель «основа прикметника + основа іменни-
 ка» найпоширені  ша серед українських топонім-
них композитів і за нашими під рахунками скла-
дає майже 70 %. Композитна структурно- сло-
вотворча модель «Adj + N» превалює й в інших 
слов’янських мовах. Американські ойконімні ком-

позити моделі «Adj + N», які складають близько 15 % усіх складних 
назв, значно поступаються українським 1, що відбиває загальний струк-
турно- словотвірний стан. Аналогічна ситуація спостерігається і в ні -
мецькій мові, де, як зазначає К. О. Левківська, «складні іменники ‹...› 
з основою прикметника як першого компонента не дуже характерні» 
[Левковская: 40]. Німецькі композити зазначеної структури більш чис-

1 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Укра-
їни: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — С. 126.
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ленні у порівнянні з українськими, однак вони становлять відчутно 
меньшу кількість серед усіх складних німецьких ойконімів. Так у топо-
німному регіоні Далемінц, що знаходиться у східній частині Німеч-
чини, лише 23 % усіх складних ойконімії мають зазначену вище струк-
туру [Скляренко 1974а: 47]. Це дає право зробити такий типологіч-
ний висновок: структурно-словотворча модель «Adj + N» найбільш 
властива словянським мовам і тому може бути названа «слов’янською 
композитною моделлю» 1.

Слов’янська 
композитна 

модель

У сучасній українській мові, як уже зазнача-
лось, композитний структурно-словотвірний тип 
швид ко розвивається, що знаходить своє відо-
браження і в ойконімії. Ойконіми Білопілля, 
Краснодуб’я, Старосілля, Чорноплеси виникли 

у результаті лексикалізації словосполучень Біле Поле, Красний Дуб, 
Старе Село, Чорний Плес [Шульгач 2001: 14, 71, 132, 150]. Топо-
німи Красноволя, Маркостав, Ново угрузьке  виникли як композитне 
переоформлення вже існуючих назв  Красна(я)  Воля,  Марков  Став, 
Нова  Вілька  Угрузька  [Шульгач 2001: 71, 84, 96]. Цей процес 
М. М. Шанський пояснює прагненням мови «укладати ‹...› номінативні 
одиниці у межі ‹...› найбільш регулярних, частотних і продуктивних 
словотвірних моделей» [Шанский: 87]. Іншими словами, структурне 
переоформлення складених ойконімів у складні викликане тиском про-
дуктивної композитної моделі. Іноді один вихідний складений ойконім 
служить основою для появи цілого ряду ойконімних композитів, що 
розширені різними суфіксами, пор. Біла Гора (Днц) > Білогірка (ІФ), 
Білогірськ (Крм),  Білогір’я (Зп). На тенденцію до вживання компо-
зитної моделі вказує і паралельне існування близьких за вихідною 
семантикою топонімосполучень і топокомпозитів, пор. Мала  Андрі-
ївка  (Хрк) і Малоандріївка  (Днп), Нова  Березівка  (Хрк) і Ново-
березівка (Мк). У багатьох композитах атрибутивний компонент спо-
чатку не сприймався як невід’ємна, органічна частина назви, що 
відображувалося в їхньому написанні [Скляренко Лінгвотипологічні: 
163]. Ойконіми Нововоскресенка, Новоіванівка у 1923 р. мали форму 
Н. Воскресенка і Н.  Іванівка  [Пура: 77, 87], а в 1946 р. — форму 
НовоВоскресенка,  НовоІванівка  [УАТП 1947: 803, 804]. В амери-
канській ойконімії також спостерігається тенденція до перетворення 
окремооформлених конструкцій на однослівні утворення Longvale < 
Long Valley, Stonyford < Stony Ford (CA) [Alotta 1994: 331, 419]; 
Faіrhaven  <  Faіr  Haven [Alotta 1992: 333]; Redelm  <  Red  Elm 

1 Скляренко О. М. Лінгвотипологічні й культурно-історичні особливості 
композитів моделі «прикметник + іменник» (на матеріалі ойконімії США 
та України) // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мово знавство): 
У 4 ч. — Випуск 81 (3). — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. В. Винниченка, 
2009. — С. 162—167.



Розділ II. Типологія онімних композитів

— 101 —

[Stewart 1970: 402]. Багато композитів виникли не шляхом лексика-
лізації вихідних словосполучень, а одразу як такі, за аналогією з уже 
існуючими конкретними зразками.

Американські і, особливо, німецькі складні ойконіми значно одно-
рідніші за своєю структурою, ніж українські. Серед них виділяється 
основна структурно-семантична модель: «основа якісного прикметника 
(що вказує на розміри, форму, колір тощо) + основа іменника (коре-
лят якої апелятив — номенклатурний термін)». Особлива структурна 
чіткість і одноманітність спостерігаються у німецькій мові. Британ-
ські (англійські) композити на перших етапах свого розвитку вельми 
нагадували структурно сучасні німецькі складні назви. Проте істо-
ричні шляхи англійської мови призвели до значних структурних транс-
формацій, внаслідок яких у багатьох випадках композитну структуру 
назв можна визначити лише у діахронічному вимірі. На рівні синхро-
нії вони частіше виглядають як такі утворення, що не поділяються 
на безпосередні складники.

Семантична різноманітність кінцевих компонентів українських ком-
позитів, строкатість і незначна повторюваність вживаних структур-
 но- словотвірних засобів вказують на те, що український композитний 
тип знаходиться на шляху розвитку, становлення, коли ще не виді-
лились основні, однорідні лексико-семантичні та структурно-слово-
твірні групи композитів, пор. українські назви: Кривобокове  (Днп), 
Кривоброди (ІФ), Криворіжжя  (Днц),  Криворотівка (Хрк), Криво-
носове  (Днп), Кривохижинці  (Вн), Кривошиїнці  (Кв); пор. російські 
назви: Криволес (Смо), Кривоносово (Клу, Вор), Кривополянье (Лип, 
Там), Криворожье (Рос), Кривошеевка (Пен, Блг), Кривошеино (Том), 
Криво яр (Сар) [Атлас: 84, 48, 24, 56, 50, 62, 52, 58]. Складні ойко-
німи, що утворені шляхом лексикалізації словосполучень, іноді струк-
турно трансформуються для отримання більшого ступеня ойконімності 
[Скляренко Лінгвотипологічні: 163]. Так, ойконіми Велике Поле, Довге 
Поле (Чрв) перетворились, відповідно, на Великопільськ, Довгопілля, 
які  «за походженням» не складні слова із сполучним -о-, а лексика-
лізовані словосполучення з першим елементом — прикметником сер. 
роду  [Карпенко 1964: 20, 28].

При всій відмінності композити моделі «Adj + N» в ойконімії цих мов 
мають багато схожого. Вони виступають насамперед як дескриптиви. 
Пор. українські ойконіми на добр-: Добривода (Рв), Добровеличківка 
(Крв), Доброводи  (Тр, Чрк), Доброгірське  (Днп), Доброкам’янка 
(Мк), Добронадіївка  (Крв), Доброолександрівка  (Од), Добропіл-
 ля  (6 назв у 5 областях),  Доброполе (Тр),  Добросілля (Зк, Хрс), 
Доброславівка (См); російські: Доброводье (Бря), Добровольск (Кгд, 
Омс), Добровольское (Оре), Доброумово (Кос), Доброхотово (Ниж) 
[Атлас: 48, 42, 82, 92, 40, 46]. Пор. американські назви з першим 
компонентом good- ‘добрий’, ‘гарний’, ‘хороший’: Goodwater  (Creek) 
(CA), Goodwell  (OK), Goodsprіngs  (NV) [Stewart 1970: 183—184]; 
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німецькі: Guteborn,  Gutenberg,  Gutendorf,  Gutenfürst,  Gutenger-
mendorf, Guthendorf, Gutmannshausen  [ODDR: 200]. Щодо назв з 
антонімним значенням першого компонента ‘поганий’, то вони пооди-
нокі в усіх цих мовах, пор. амер. Badwater (CA), Badlands  [Stewart 
1970: 31].

Семантема ‘багатий’ в американській топонімії вказує переважно 
на родючість землі і вживається з кінцевими компонентами -field 
‘поле’, а ще частіше з компонентом -land ‘земля’: Rіchfіeld, Rіchland 
[Stewart 1970: 405]. У німецькій ойконімії компонент reich ‘багатий’ 
найчастіше компонується з -bach ‘струмок’, пор. численні Reіchenbach, 
а також з іншим компонентами: Reіchenau,  Reіchenberg,  Reіchen-
brand,  Reіchendorf, Reіchenhaіn,  Reіchenhausen,  Reіchenwalde 
[ODDR: 429—430]. Як видно з цих фактів, ономастичні смаки німців і 
американців у цьому відношенні різні: німці набагато більше люблять 
назви з семантемою ‘багатий’, ніж американці, і вживають цю семан-
тему в ширшому діапазоні.

Семантема ‘широкий’ в американських композитних ойконімах вжи-
вається рідко і має переважно рекламний характер, заманюючи нових 
поселенців: Broadvіew,  Broadacres,  Broadlands  [Stewart 1970: 60]. 
З двох слів зі значенням ‘широкий’ — wide і broad американська 
ойконімія вживає тільки друге: Broadland  (SD), Broadfіelds (TX), 
Broadwater (NB). В українських та російських композитах вона також 
не часта, пор. Широколанівка  (Мк), Широкополе  (Днп),  Широко-
смоленка (Днп), Широкополье (Сар). У німецькій ойконімії — це 
одна з широко вживаних семантем: Breіtenau,  Breіtenbach  (най-
більш численні), Breіtenborn, Breіtenbrunn, Breіtendorf,  Breіtenfeld, 
Breіten hagen,  Breіtenhaіn,  Breіtenhof,  Breіtenholz,  Breіtensteіn, 
Breіtenworbіs,  Breіtenheerda [ODDR: 73—74]. Цікаво, що семанте-
 ма ‘вузький’ у топонімії різних мов зустрічається дуже рідко, пор. 
німецьку назву Schmalbach «Вузький струмок» [ODDR: 467].

Інтраойконімна конвергентність американських і особливо німець-
ких композитів моделі «Adj + N» виявляється в обмеженому наборі 
складових або вихідних лексем і в їхньому багаторазовому вживанні. 
Це стосується як початкових компонентів, так і кінцевих. Можна виді-
лити близько двох десятків прикметників та іменників, що формують 
сотні однакових або схожих композитних топонімів.

Із кількох синонімічних прикметників для ойконімотворення обира-
ється, як правило, тільки один. Поняття ‘високий’ в англійській апе-
лятивній сфері мови виражається словами tall, high, elevated, lofty. 
У пропріальній лексиці вживається тільки лексема high: американські 
назви: Hіghtown  (VA), Hіghgrove  (CA), Hіghbank  (MI), Hіghrіdge 
(WI), пор. також Hіghland,  Hіghwater  [Stewart 1970: 205] пор. 
німецькі назви на hoch-: Hochdorf, Hochheіm, Hochkamp, Hochkіrch, 
Hochstedt  [ODDR: 220—221].
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По  няття ‘маленький’ передається словами small та little. Лексема 
small в американській ойконімії не вживається, використовується 
тільки little: Lіttlefіeld (MI), Lіttlerock (SC), Lіttlefork  (MN) [Скля-
ренко Лінгвотипологічні: 164]. Семантема ‘глибокий’ в українських 
композитних ойконімах — поодиноке явище: Глибокояр  (Од), як і 
в американських, у назві Deephaven «Глибока гавань» (MN) [Stewart 
1970: 131], вона виконує рекламну роль, заохочуючи нових поселен-
ців до перевозок водним шляхом. Дж. Стюарт пояснює непопулярність 
назв із семантемою ‘глибокий’ в американській топонімії тим, що 
у період освоєння нових просторів і масових найменувань всі річки, 
де вода була глибше за зріст людини, вважались «глибокими» і цей 
атрибут мав незначну диференційну силу [Stewart 1970: 131]. Проте 
таке пояснення не спрацьовує на німецькому топонімному ґрунті, де 
лексема tief ‘глибокий’ досить широко вживана: Tіefenau,  Tіefen-
brunn, Tіefen gruben, Tіefenort, Tіefensee, Tіefthal, Tіefurt [ODDR: 
523]. Семантема ‘далекий’ не зафіксована ні в українських компози-
тах, ні в американських. Дж. Стюарт пояснює це тим, що не можна 
давати назву об’єкту, розташованому там, де тебе нема [Stewart 1970: 
163]. Це пояснення не спрацьовує у німецькій топонімії, де лексема 
weit ‘далекий’ зустрічається у багатьох назвах, пор. численні Weіten-
dorf «Далеке село», Weіtenhagen [ODDR: 556].

Компонент довго- в українських та російських ойконімах зустріча-
ється у різноманітних за своєю будовою і вихідною семантикою утво-
реннях: Довговоля (Рв), Довголука (Лв), Довгомостиська (Лв), Дов-
гоноси (Вл), Довгопілля (Вн, См), Довгошиї (Рв); пор. Долгопрудный 
(Лип), Долгодеревенское (Чел), Долгощелье (Арх) [Атлас: 12, 52, 
58, 92, 64]. В американських композитах компонент long- — пооди-
ноке явище: Longtown  [Stewart 1970: 263]. У німецьких компози-
тах на lang- чітка структурно, з прозорою вихідною семантикою чис-
ленна група назв: Langenau, Langenbach, Langenberg, Langenbrück, 
Langendamm,  Langendorf,  Langenfeld,  Langenhaіn,  Langensee, 
Langenstück тощо  [ODDR: 293—295].

Українці явно полюбляють лексему ясний, яка зустрічається у бага-
тьох композитних назвах: Яснобір  (Рв), Яснобродівка (Днц), Ясно-
гірка  (Днц, Жт, Рв), Ясногород (Жт), Ясногородка  (Кв, Мк, Од), 
Яснозір’я  (Хм, Чрк), Яснопілля  (Од), Яснополянське  (Крм), Ясно-
промінське  (Лг). Ці назви мотивовані не природними факторами, 
а етно психологічними: поетичністю української душі, тягою до світло-
 го, прекрасного, ясного. Німці з двох синонімів до семантеми ‘світлий’ 
hell і licht віддають безсумнівну перевагу останньому, пор. по одиноке 
Hellendorf «Світле село» [ODDR: 212] і численні Lіchtenau, Lіchten-
berg, Lіchtenbrunn, Lіchteneіchen, Lіchtenhaіn, Lіchtensee, Lіchten-
steіn, Lіchtenwalde, Lіchtenfeld, Lіchtenfelde  [ODDR: 305—306].

Семантика першого компонента може видозмінюватися у різних 
онімних мікроконтекстах, залежно від субстантивного компонента. 
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Так, в американських композитах компонент clear- має значення ‘чис-
тий’, ‘незабруднений’, якщо другий компонент співвідноситься зі сло-
вом, що означає ‘вода’, ‘озеро’, ‘річка’: Clearwater  (NB, KS, FL), 
Clearlake (CA), Clearbrook (MN) чи ‘чистий’, ‘прозорий’ (щодо повіт-
 ря): Clearmont (WY, MO), Clearvіew (WA), або набуває значення ‘очи-
щений’ (від дерев або кущів). Мається на увазі поле — Clearfіeld (PA, 
IA). Схожими значеннями відад’єктивного компонента мотивуються 
такі українські композити, як Світловодськ  (Крв), Світловодське 
(Днц), Світлогірське  (Пл), Світлодолинське (Зп), Світлопіль (Крв), 
пор. також назви на чисто-: Чистоводівка  (Хрк), Чистоводне  (Од), 
Чистопади (Тр), Чистопілля (Лг, Зп, Крм, Хрс, Чрг), Чистопіль (Днп). 
Німецька мова з двох синонімів зі значенням ‘чистий’ rein і sauber 
у топонімії використовує лише першу лексему: Reіnberg, Reіnersdorf, 
Reіnfeld  [ODDR: 430—431]. Ні в американській, ні у німецькій топо-
німії немає назв із семантемою ‘товстий’, на відміну від української, 
в якій такі композити становлять невеличку групу з певним перенос-
ним значенням: Товстодубове (См), Товстоліс (Чрг), Товстоліси (Чрг), 
Товстолуг  (Тр). Назв із атрибутом ‘тонкий’ не засвідчено у жодній 
з аналізованих мов (принаймні, за доступними нам джерелами). Пор. 
також невеличку групу назв на рідко — Рідкодуб (6 назв), Рідко-
дуби  (Рв, Хм), Рідколісся  (Тр); рос. Редкодубье (Мо).

В українській та російській ойконімії зафіксовані також поодинокі 
назви, що не мають семантичних відповідників в інших мовах: Хромо-
горб (Лв), Крутогорб  (Вн), Крутоярівка  (Днп, Од, Хрк, Чрг), Худо-
ярове (Хрс), Мирнопілля (Од), Куцеволівка (Крв); пор.: Кривоносово 
(Клу, Вор), Кривополянье (Лип, Там), Кривояр (Сар), Крутоборка 
(Ко), Крутояр (Са), Круторечка (Све). В українській топонімії назви 
на холод- поодинокі: Холодноводківка  (Лв).

Американська дескриптивна лексема cold ‘холодний’ часто вжива-
ється у гідронімії, у назвах типу Coldwater (MA) [Stewart 1970: 106], 
а не в ойконімії. У німецькій ойконімії, проте, ця семантема досить 
часто використовується, пор. численні Kaltenborn, а також Kalten-
hof, Kaltenwestheіm, Kaltennordheіm, Kaltensundheіm, Kalthausen, 
Kaltwasser [ODDR: 245]. Німецький ойконім Kaltenkіrchen «Холодна 
церква», можливо, вказував на те, що селище було покинуто його меш-
канцями і вид самотньої церкви був особливо разючим [Berger: 159].

Семантема ‘дикий’ в українських ойконімних композитах у наших 
джерелах не зафіксована, в американських — поодинока: Wіldrose 
«Дика роза», Wіldwood «Дикий ліс» [Stewart 1970: 534]. У німець-
ких — досить поширена, пор.: Wіldbach  «(Бурний) гірський потік», 
Wіldau, Wіldberg, Wіldenau, Wіldenborn, Wіldenfels, Wіldenhaіn, 
Wіldensee,  Wіldensprіng,  Wіldenthal,  Wіldhäuser  тощо  [ODDR: 
566—567].

Семантема ‘сухий’ в українській топонімній сфері зберігає своє 
вихідне значення: Суховодка  (Чрг), Суходоли  (Вл, Лв), Сухоліси 
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(Кв), Сухоярівка  (Чрг); пор. російські назви: Сухобузимское (Кда), 
Сухобезводное (Ниж), Сухоречка (Оре), Сухоборка (Кір), Сухо-
долье (Кр), Суходол (Вгг) пор. американські ойконіми: Drycreek 
(WV) — ‘сухий струмок’, Drylake (NV) — ‘сухе озеро’; німецькі:  Dür-
renberg < 1710 р. auf dem dürren Berge [Berger: 91]. Проте інколи 
прикметник ‘сухий’ у топонімії набуває нового, специфічного значення, 
пор. американські ойконіми Drytown  (CA), Dryburg (MI), Dryburg 
(TX) «Сухе місто». Мешканці цих селищ під час «сухого закону» від-
мовилися від вживання спиртного [Romig: 163; Stewart 1970: 143; 
Alotta 1994: 232].

Компонент free в ойконімії вживається не тільки для вираження 
особистої політичної і релігійної свободи, але й через інші причини. 
Ойконім Freestone  (CA) своєю дотопонімною семантикою вказував 
на наявність у даній місцевості легкого для обробки каменю [Stewart 
1970: 172]. Назва типу Freeland (PA) вказувала на можливість отри-
мання безкоштовної землі. Назвами типу Freeport (PA) намагалися 
привернути увагу поселенців до безмитного користування портом 
тощо. Німецьке слово frei на апелятивному рівні має кілька зна-
чень: 1) ‘вільний’, ‘незалежний’; 2) ‘вільний’, ‘незайнятий’, ‘вакантний’; 
3) ‘відкритий вид’, ‘широкий горизонт’; 4) ‘вільний’, ‘нічим не обме-
жений’; 5) ‘безплатний’; 6) ‘неоподаткований’. Різноманітність семан-
тики вихідного слова виявилась і на дотопонімній семантиці ойконімів: 
Freіberg, Freіdorf, Freіenholz, Freіenhagen, Freіenlande, Freіenthal, 
Freіroda, Freіtal, Freіwalde [ODDR: 144]. Назва міста Freіberg, роз-
ташованого у Рудних горах (Erzgebirge), своєю внутрішньою формою 
(«Вільна гора») підкреслює незалежний характер його гірських меш-
канців [Berger: 111]. Назви міст Freіburg  іm  Breіsgau,  Freіburg 
іn  Schlesіen,  Freіburg  (im Üchtland) вказують, що їхні мешканці 
мали певні пільги, були вільними від виконання певних обов’язків 
[Berger: 112].

Назва Sweetwater (TN, TX, NB) має вихідне значення не ‘солодка 
вода’, а ‘прісна вода’, ‘питна вода’, що синонімічно ойконіму  Fresh-
water (CA, CO). Ойконім Sweethome  (AR) має значення «Рідна до -
мівка», «Батьківщина». У німецькій мові не зафіксовано ойконімів з 
першим компонентом — семантемою ‘солодкий’. З антонімічним значен-
ням атрибутивного компонента зафіксовано лише одну назву — ойко-
нім Bіtterfeld «Гірке поле» [ODDR: 59]. Взагалі, німецькі композити 
моделі «Adj + N» стосовно вихідної семантики компонентів більш 
послідовні і однозначні: вони означають те, що повинні означати, без 
додаткових конотацій.

Кожна мова має свої специфічні особливості у використанні певних 
лексем у топонімотворенні. Українська ойконімія багата на лексему 
веселий, яка невідома американським назвам і має значення ‘гарний’, 
‘чарівний’, ‘радуючий око’, яка також виступає як побажання меш-
канців, щоб їхнє село було завжди ‘веселим’, тобто гарним, пор. ком-
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позити: Веселогорівка  (Лг), Веселоіванівське  (Зп), Веселотернувате 
(Зп), пор. нім. Frohburg «Весела фортеця» [ODDR: 148]. Американ-
ській топонімії не властиве використання прикметника dear ‘любий’, 
‘милий’. Ойконім Dearfіeld  (CO) — це перекручена назва Deerfіeld 
від deer  ‘олень’ [Stewart 1970: 131]. В українській ойконімії прикмет-
ник любий, що у топонімії набуває значення ‘гарний’, стає осно-
вою кількох назв: Любоіванівка  (Мк), Любокут (Зп),  Любомирівка 
(Днп, Зп, Мк, Хм), Любомирка  (Вн, Жт, Крв, Од, Хм), Любомуд-
рівка (Чрг), ЛюбоНадеждівка (Крв), Любопіль (Од); пор. російські 
назви: Любомировка (Омс), Любомирово (Влг, Тве); пор. ще більш 
емоційні ЛюбимоМар’ївка, ЛюбимоПавлівка  (Хрс). Німці люблять 
назви з лексемою lieb ‘милий’, ‘любий’; ‘приємний’, ‘чарівний’, ‘чудо-
вий’: Lіebenau,  Lіebenberg,  Lіebenrode,  Lіebenthal,  Lіebenwalde, 
Lіebenrose, Lіebensee, Lіebenthal  [ODDR: 307].

Семантеми великий та малий, стаючи компонентами композитів, 
часто мають не просторове значення, вказуючи на розміри селища, 
а темпоральне, вказуючи на відносний час їх виникнення. Вони висту-
пають синонімами семантем старий або новий. Дивергентні тенденції 
в ойконімії в лексичному плані полягають у створенні свого власного 
пропріального лексикону, що відрізняється семантично або взагалі не 
вживається у загальній мові.

Загальновживані слова зі значенням ‘красивий’, ‘чудовий’, ‘гарний’ 
і т. д., як-от: англ. beautiful, handsome, pretty, nice, fair — зовсім чужі 
американській ойконімії. У той же час в ономастиці широко вжива-
ється прикметник fair у значенні ‘чудовий’, яке у загальномовній 
лексиці було втрачено ще у ранній період колонізації США [Stewart 
1970: 161], пор. Faіrvіew  (MD, FL), Faіrmount  (FL), Faіrfіeld  (IA, 
WA, ME).

Прагненням до створення свого специфічного топонімного лекси-
кону викликане вживання в ойконімії архаїчних, застарілих слів, пор. 
haven — заст. ‘гавань’: Faіrhaven  (VT, MA). Американська ойконі-
мія охоче вживає слова «поетичної лексики», як-от lone ‘одинокий’, 
‘самот ній’: Lonerock (OR), Loneoak (CA), Lonetree (WY), Lonepіne 
(MT) або vale ‘поділ’, ‘долина’ — Mіdvale  (CA).

Яскраве свідчення дивергентних тенденцій ойконімії — створення 
тополексем, які не вживаються у загальномовній сфері. Ойконімів із 
компонентами, що сягають французьких слів зі значенням ‘прекрасний’ 
-bel, -belle, багато сотень. Вони легко поєднуються з англомовними 
компонентами: Belletown (MI), Bellebrook  (OH), Belleflower  (MO), 
Bellevіew (FL, MI), Belvіew (MN). Рідше зустрічається французьке 
слово beau з таким же значенням: Beaumont  (PA, CA). В американ-
ській ойконімії поряд з англійським good вживаються французькі слова 
bon, bonne ‘хороший, хороша’: Bonnevіlle (WY), Bonaіr (VA). Близько 
двадцяти ойконімів утворені сполученням французького компонента 
mont ‘гора’ і французьким варіантом компонента clear ‘світлий’, ‘чис-
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тий’, пор. Claremont (CA), Claіrmont, Clermont [Stewart 1970: 100]. 
Досить часто вживається в американській ойконімії іспанська лексема 
alta ‘високий’, ‘верхній’ (ж. р.): Altavіlle  (CA), Altamont  (MD).

При використанні в ойконімії загальновживаної лексики іноді по -
єд нуються компоненти, несполучні на апелятивному рівні.  Ойконім 
Плоско ярка  (Хрк) має вихідне значення ‘плоский яр’, що  нелогіч  но, 
пор. ще Мудрокостогризівка (Хрс). Ойконім Мокроволя  (Хм)  (‘мок-
рий’ + ‘воля’)  здається семантично безглуздим, проте наявність чис-
ленних Суховоля (Вл, Жт, Лв, Рв) створює певну ойконімну мікросис-
тему та ономастичну осмисленість [Скляренко Лінгвотипологічні: 165].

У детермінативних композитах багатьох мов атрибут знаходиться 
у препозиції, а базовий компонент кінцевий. Це, однак, не виклю-
чає принципову можливість інверсійного порядку компонентів [Скля-
ренко 1974а: 47]. У композитах корнуольської мови, наприклад, озна-
чення займає постпозицію: Cruglas < корн. cruc + glas (дослівно 
«Горб зелений»); Carwyn < корн. ker + wen (дослівно «Село біле»); 
Carwyghan (дослівно «Село маленьке») [Gover: 320, 322]. Цей осново-
порядок властивий іншим кельтським мовам, зокрема валлійській. 
Властивий він і баскській мові, пор. топоніми: Etcheberry  «Буди-
нок новий»; Etcheçahar «Будинок старий»;  Etchegaray  «Будинок 
високий»; Elіçaberry  «Церк  ва нова»,  Arangorry «Долина червона»; 
Oyanbelché «Ліс чорний» [Dauzat 1937: 172]. Навіть в одній і тій же 
мові залежно від різних факторів означення може бути або у препо-
зиції, або у постпозиції. У французьких топонімах компоненти grand 
‘великий’ і petit ‘маленький’ звичайно передують імені: GrandMont, 
GrandRuіsseau, GrandVallon; PetіtChat, PetіtesChіettes [Dauzat 
1937: 55, 202, 212, 66, 50]. У той же час лексеми з кольоропозначенням 
займають фінальну позицію, що відповідає їхньому місцю у загально-
вживаній мові [Grammaire: 226], ChâteauRouge дослівно «Замок чер-
воний»; ChâtelBlanc «Замок білий»; Rochebrune, Roquebrune «Скеля 
коричнева», La RocheBlanche «Скеля біла»; La RocheNoіre «Скеля 
чорна» [Dauzat 1963: 180, 571]. Ойконіми з інверсованим порядком ком-
понентів (порівняно з українською) часто зустрічаються в інших мовах 
романської групи, в італійських назвах: Campobasso «Поле низьке»; 
Montenero «Гора чорна»; Castelnuovo  «Замок новий»; Castelfranco 
«Замок вільний» [Atlante: 14]; в іспанських назвах: Vіllafranca «Сели-
 ще вільне»; Vіllaverde «Селище зелене»; Torrevіeja «Вежа стара»; 
Po  zobіanco  «Криниця біла» [Haack: 186]; у португальських назвах: 
Porta legre  «Порт веселий; Vіllanueva  «Селище нове» [Haack: 186].

Деякі компоненти можуть «мігрувати», будучи то у препозиції, 
то у постпозиції. Такими «мігруючими» компонентами у французьких 
композитах є означення neuf ‘новий’ і vieux ‘старий’ (та їхні фоне-
тичні алоформи): Châteauneuf,  Neufchâteau,  Neufchâtel;  Château-
vіeux,  Castelvіeіl [Longnon: 456, 457]. Пор. ще Le  Neufbourg, 
Neuf Eglіse,  Neuveéglіse,  Neufmaіson,  Neufmaіsons,  NeuveMaі-
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son, Neuves Maіsons, NeufMoulіn, Neufmoulіns [Dauzat 1963: 493] 
і Bourgneuf, Bourganeuf; EglіseNeuvedeVergt, Eglіseneuved’En-
traіgues; Maіsonneuve; MoulіnNeuf [Dauzat 1963: 105, 261, 425, 483].

Ці приклади показують принципову можливість зміни порядку слі-
дування  безпосередніх складників у конструкціях (у даному випад-
ку — компонентів композитів). Як зазначає Г. Глісон, «мові властивий 
фіксований порядок морфем у певних конструкціях і в той же час пев-
ний ступінь свободи. У цьому знаходить свій прояв системний харак-
тер структури мови» [Глисон: 98—99]. А, наприклад, у в’єтнамській 
мові місце компонентів топонімів залежить від їхнього походження: 
в’єтнамські за походженням назви мають базовий компонент на пер-
шому місці, а означення — у постпозиції, тоді як топоніми китай-
ського походження мають на першому місці означення, а у фінальній 
позиції — означуване, наприклад, ХонгХа «Червона річка», Хайфонг 
«Морський захист», ЛангШон «Холодна гора», СамШон  «Темна 
гора», «Сумрачна гора», ЧьонгШон «Довгі пагорби» [Мурзаев Очер-
ки: 307; Мурзаев: 4].

Складні назви можна розглядати з точки зору поєднання ком-
понентів за допомогою інтерфікса або без нього. Англомовні топо-
німи структурно-словотворчої моделі «Adj + N» не мають у своєму 
складі ніяких інтерфіксів і не можуть використовуватися для типоло-
гічного зіставлення. Інша справа — німецька мова, де численні топо-
німи мають свої з’єднувальні компоненти. Тому при контрастивному 
порівняні топонімів у цьому аспекті до аналізу варто залучити саме 
німецькомовні утворення.

Як відомо, українська мова (як інші слов’янські) широко викорис-
товує поєднувальні елементи. Найбільш численні в українській ойко-
німії композити зі з’єднувальною голосною -о-, яка приєднується 
до ад’єктивної основи, утворюючи з нею непорушну цілісність: Велико-
поле  (Лв), Кривоброди  (ІФ), Малосілка  (Жт), Світлопіль  (Крв). 
Цей з’єднувальний елемент широковживаний і в інших слов’янських 
мовах: у російських назвах: Беломорск, Белоомут (Мос), Белоозерск 
(Бу), Белоозеро (Тул), Белоозерный (Кл), Белоречье (Ряа), Белосток 
(Омс), Зеленогорск (Ме, Кяа), Новотроицк (Омс, Оре); у польських 
назвах: Bіałobłoty,  Bіałobrzegі,  Czarnolas,  Krasnobród;  чеських: 
Cernodub,  Dluhodwory,  Cernohat,  Krasnoves  [Скляренко Законо-
мерности: 103]. Набагато рідкіше у слов’янських мовах зустрічаються 
ойконіми з інтерфіксом -е-: російські ойконіми: Больше речье (Омс), 
Верхнеуральск (Чел); польські: Bіałebłota. В українських композитах, 
за традицією, інколи використовується інтерфікс -є-, так як це зафік-
совано в історико-літературних пам’ятках: Верхнєдніпровськ, Нижнє-
дніпровськ [Івченко: 177]. З’єднувальне -і- трапляється у по одиноких 
випадках.

Щодо німецької мови, то у композитах моделі «Adj + N» най-
частіше використовується інтерфікс -en-: Breіtenbach,  Hohentanne, 
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Kaltenborn  [ODDR: 73, 226, 245]; рідкіше елемент -е-: Grünewald, 
Langebrück, Schönefeld [ODDR: 195, 293, 473] і рідко інтерфікс -er-: 
Schönerlіnde, Schönerstadt  [ODDR: 473, 474].

Типологічний аналіз дозволяє стверджувати, що інтерфікси різ-
них мов у функціональному відношенні ідентичні (з’єднують компо-
ненти складних слів у нерозривні слова). Проте у багатьох аспектах 
це явища зовсім різного характеру. Вони різняться, по-перше, гене-
тично. У східнослов’янських мовах з’єднувальні елементи утворились 
із тематичного іменного суфікса -о- (і його різновиду е- після j), який 
входив як значима частина слова у перший компонент слова при його 
об’єднанні з іншими компонентами [Шанский 1958: 33].

Німецькі ойконіми структури «Adj + N» виникли з синтаксичних 
конструкцій описово-локативного характеру. Вихідні конструкції були 
довгими, з використанням прийменників, артиклів, слів, що виражали 
родові поняття: Langenberg < die Siedlung auf dem langen Berge; 
Lіchteneіchen < der Ort zu den lichten Eichen; Breіtendach < die 
Siedlung am (wasser) reichen Bach [Hengst: 63, 64, 91]. З часом, уна-
слідок тривалого використання і під впливом властивого мові праг-
нення до короткості вислову, назви-дескриптиви почали зазнавати пев-
них скорочень: поступово зникали прийменники, артиклі, слова, що 
виражали родове поняття. Поширені синтаксичні конструкції перетво-
рилися на біном «означення + базовий компонент», з яких і  виник  ли 
композити. Численні складні назви населених пунктів у Німеччині збе-
регли релікти первинної стадії їхнього розвитку — атрибутивна  частина 
назви зберігає форму давального відмінка. Ф. Зольмсен, розглядаючи 
велику кількість композитів із поєднувальним елементом -en-, перекон-
ливо доводить, що вони сягають прийменникових конструкцій, в яких 
перед компонентом у вокативному відмінку стояв прийменник in, an, zu 
або von. Стара форма давального відмінка інколи відчувається у кін-
цевому -е- у назвах типу Wіttenberge, Hohenfelde поряд із звичними 
Wіttenberg,  Hohenfeld  [Solmsen: 64—66]; пор. також Langenfelde 
і Langenfeld; Neuenhofe  і Neuenhof  [ODDR: 294, 361].

Таким чином, елемент -en- генетично — флексія, що виконувала 
певні граматичні функції. Перетворившись на частину складного слова, 
він отримав зовсім інші функції, інше значення — значення інтерфікса.

Крім різниці у генетичному плані українські і німецькі інтерфікси 
різняться й структурно. Використання поєднувального елемента обо-
в’язкове для більшості українських композитів, він міцно «спаяний» 
з першим компонентом, тоді як у німецьких назвах його вживання 
менш облігаторне. Це видно з факту паралельного існування топонім-
них одиниць з інтерфіксом і без нього: Altdorf, Altendorf; Hohberg, 
Hohenberg; Schwarzbach, Schwarzenberg  [ODDR: 22, 23, 222, 223, 
480]. Таку ж долю спіткало й кінцеве -er, яке з граматичної флек-
сії перетворилося на з’єднувальний елемент, пор. Schwarzer  Kater 
і Schwarzerdamm [ODDR: 480].
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ойконімні компоЗити моделі «N + N»

Словотвірна модель «N + N», в якій обидва компоненти — основи 
іменників, в ойконімії США посідає провідне місце серед композитів  

Загальні 
положення

і складає 80 %, на відміну від ойконімії Укра-
їни, де вона представлена досить скромно — 
15 % 1. У цьому знаходить конкретне вираження 
одна з відмінностей самої специфіки англійської 

та української мов. Англійська мова «характеризується сильною тен-
денцією до утворення складних слів» [Мешков: 157]. Це відбивається 
і на досліджуваному топонімному матеріалі, де американські ойконіми 
моделі «N + N» набагато перебільшують українські як кількісно, так 
і своїм розмаїттям. Беручи до уваги велике розмаїття складних топо-
лексем моделі «N + N», важко знайти релевантні параметри для їхньо-
 го типологічного зіставлення. Уявляється доцільним доповнити осно-
вний класифікаційний принцип іншими принципами. Усю сукупність 
складних ойконімів моделі «N + N» поділимо на дві великі групи: 
ендоцентричні композити (кінцевий компонент яких має загальне зна-
чення ‘населений пункт’) 2 та екзоцентричні композити (решта).

Ендоцентричні 
ойконімні 

композити  моделі 
«N + N»

У топонімії Великої Британії ендоцентричні утво-
рення, в яких ойконімна семантика виражається 
опорною основою, співвідносною зі словом, що 
позначає вид житла, поселення, найбільш давні 
[Ekwall: 14]. Одним із найбільш ранніх геогра-
фічних термінів такого роду в давньоанглійській 

мові було слово ton, яке початково мало значення ‘паркан’, піз-
ніше — ‘огороджене місце’, потім — ‘садиба’, ‘ферма’, ‘село’ і, на решті, 
‘місто’.

У старослов’янській ойконімії найбільш архаїчні складні назви 
селищ також закінчувались основою, що позначала тип поселення 
[Лемтюгова: 3; Роспонд 1972: 14]. Це було старослов’янське слово 
градъ із значенням ‘паркан’, ‘огорожа’, пізніше — ‘огороджене місце’, 
а потім ‘населений пункт’, ‘місто’ [див.: Нерознак: 63]: «літописними є 
також назва Вишгород або Вышегородъ — градъ Вользинъ» [Полісся: 
176]. 

Вихідні слова (англ. -ton і слов. -град) з часом набули нових 
форм, відповідно town і город, які також вживаються в ойконімо-

1 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Украї-
 ни: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — С. 112.

2 Див.: Скляренко О. М. Ендоцентричні композити в топонімії США та 
України // Studia Slovakistica. Випуск 8: Ювілей. До 80-річчя професора   
П. П. Чучки [упоряд. і відп. ред. С. Пахомова, Я. Джоґаник]. — Ужгород: 
Видавництво О. Гаркуші, 2008. — С. 345—354.
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складенні. У сучасних американських та українських ойконімах наявні 
дві паралельні кінцеві морфеми (з неоднаковим структурним стату-
сом): -ton, -town і, відповідно, -град, -город; в американських ойконі-
мах: Lumberton, Lumbertown (MI); Laketon, Laketown (MI); Mіlton 
(OR, PA), Mіlltown  [Stewart 1970: 295—296]; в українських: Павло
град  (Днп, Зп, Лг), Кіровоград (Крв), Іванград (Днц); Івангород 
(Зп, Крв, Чрк), Степангород (Рв); пор. російські ойконіми: Волгоград 
(Вгг), Зеленоград (Мос), Калининград (Кгд), Ивангород (Лен), Зве
нигород (Мос), Агрогород (Мос). Серед ойконімів Київського Полісся 
«при Вишгород є також Вишеград (Макарівський р-н)» [Полісся: 180].

В ойконімії США композити на  -town переживають відродження. 
Якщо в сучасній ойконімії Великої Британії цей компонент практично 
не зустрічається, то у США ойконімні композити на -town нерідко 
витісняють більш ранні синтаксеми: Fort  Burgett >  Burgettstown 
(PA) [Alotta 1992: 133],  Penny  Hіll  >  Wrіghtstown  (NJ)  [Alotta 
1992: 107] або компонент -town додається до вже наявних назв, пор. 
Darnes  і  Darnestown  (MD), місто Maurіcetown  розташоване біля 
річки  Maurіce  Rіver  [Alota 1992: 60].  Вихідні слов’янські топонімні 
словосполучення на -город Ивань городъ, Василь городъ, Райгородъ, 
Миръгородъ сформувались ще у давньоруську епоху, а зараз склада-
ють невеликий, закритий словотвірний ряд, який виступає як непро-
дуктивна модель [Шанский: 80].

«Ендоцентричність» ойконімів з кінцевою семантемою ‘город’ по -
слаблюється. В американських назвах семантика компоненту -town 
знаходиться на шляху вивітрювання та отримала більш абстрактне 
значення, позначаючи населений пункт будь-якого типу, а не тільки 
міського, пор. назву сіл Allentown, Hurdtown (NJ) [Alotta 1992: 6, 
45]. Buchertown — неформальна назва районів у багатьох містах США, 
де знаходяться скотобойні [Stewart 1970: 67], пор. назви поштового 
відділення Whіskeytown (CA) [Gudde: 420], укр. с.  Томашгород (Рв), 
с. Китайгород  (Вн). Крім того, в українській мові поняття ‘город’ 
виражається зараз лексемою ‘місто’, яка рідко вживається у компо-
зитних ойконімах, пор., проте, Раймісто  (Вл).

На зменшення ступеня композитності назв на -town, на змен-
шення їхньої ендоцентричності вказують топонімні ряди з фіналями, 
що мають більш узагальнене значення ‘населений пункт’. Такі ойконі-
 ми на borough ‘містечко’, ‘населений пункт’: Peterborough  (NH), 
Foxborough  (MA), на -house: Tollhouse  (CA), на -home: Northhome 
(MN), на -worth ‘садиба’, ‘помістя’: Somersworth  (NH). Сюди відно-
сяться також назви з іншомовним вихідним словом, як-от: -heim (нім. 
Heim ‘дім’, ‘домашнє вогнище’), -burg (нім. Burg ‘фортеця’), -stadt (нім. 
Stadt ‘місто’), -ville (франц. ville ‘місто’), пор. Adamstown, Adams
burg,  Adamsvіlle  (PA); Chestertown,  Chestervіlle  (ML); Mіlltown, 
Mіllvіlle; Brіdgevіlle,  Brіdgetown  (MA). Місто Elіsabethtown  має 
неофіційну популярну форму Betsyburg (CA) [Gudde: 121]. В україн-
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ській ойконімії складні назви досліджуваної моделі з кінцевими ком-
понентами, що мають узагальнене значення ‘населений пункт’, оди-
ничні, пор. Петроселівка  (Пл) (від село), Грицеволя  (Лв) (воля ‘тип 
поселень, мешканці яких тимчасово звільнялись від податків’).

Як в американській, так і в українській ойконімії наявні утворення 
з кінцевим компонентом, що сягають гр. πόλις ‘місто’: Севастополь 
(Крм), Сімферополь  (Крм), Маріуполь (Крв), Овідіополь  (Од); пор. 
Cassopolіs (MI), Indіanapolіs  (ID) [Скляренко Ендоцентричні: 346]. 
Молдавське місто Григориопол було засновано в 1792 р. Григорієм 
Потьомкіним і названо за його іменем [Еремия: 83].

Цікава назва російського поселення Рукополь (Сар), в якій, на пер-
ший погляд, відбивається псевдокласичний стиль назв на поліс кате-
рининських часів. У дійсності ж, крім фонетичного збігу, нічого спіль-
ного з назвами на зразок Нікополь, Ставрополь цей ойконім не має. 
Він утворився як точний переклад (калька) російською мовою німець-
кого прізвища графині Армфельд, в якої була відчужена земля [Горцев: 
139]. Пор. ще назву українського села МиколайПоле, яке у 1870 р. 
називалося Ніколайфельд  [Князьков 2004: 213]. Поселення Тарас-
поль утворено з двох слів: Тарас і поле, земля тут належала людині 
на ім’я Тарас і називалась Тарасове поле [Инжеватов: 186]. В основі 
села Маріуполь лежить жіноче ім’я Мар’я, розширене топоелементом 
поле (дослівно поле Марії) [Инжеватов: 116].

Постає питання про структурно-словотвірний статус топонімів з 
іншомовним компонентом. У мовознавстві не існує однозначної думки 
з цього приводу. Деякі лінгвісти відносять їх до складних. О. І. Лебє-
дєва вважає, що в ойконімах типу Єкатерингоф, Марієнгоф ком-
понент -гоф (нім. Hof ‘двір’) — «частина складного слова» [Лебе-
дева: 45]. Е. Мюре відносить до композитів французькі топоніми з 
кінцевим -polis: Gratoanopolіs  [Muret: 91]. Л. Фитцпатрик характе-
ризує елементи складних топонімів -town, -center, -city, -dale, -fild, 
-fort, -grove, -side, -ville, -ford як топонімні суфікси [Fitzpatrick: 12]. 
Р. Л. Рамсей пропонує виділяти групи вільних і сполученних топонім-
них афіксів (detached and attached) [Ramsey: 14]. І. І. Ковалик згадує 
про «суфіксальний характер кінцевої частини» російських назв міст 
типу Ленін град, Сталінград. П. Зволінський — на процес «суфіксалі-
зації» слівця-суфікса  (курсив наш. — О. С., О. С.) -sław у польських 
особових назвах [П. Зволінський цит. за Ковалик: 32—33].

О. В. Суперанська відповідає на це питання інакше. Вона вважає, 
що у російській мові складні назви можна виділити тільки на основі 
російської мови. Усі неросійські складні утворення вона відносить 
до простих [Супе ранская: 71]. Ця точка зору цілком слушна. Але 
повністю вона справедлива тільки у випадку, коли розглядається одна 
конкретна назва поза топонімним рядом ізоструктурних. Якщо ж аналі-
зувати назви з іншомовними компонентами на основі структурно-функ-
ційного підходу з урахуванням масової повторюваності цих компонен-
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тів, то результати аналізу будуть іншими [Скляренко Ендоцентричні: 
348; Скляренко Суффиксальные: 174].

Зазначені вище компоненти сприймаються українським населенням 
як частина складних топонімів. На Буковині тривалий час існували 
німецькі колонії Олександорф, Катеринендорф  (зараз Катериничі), 
Августендорф  та ін., назви яких «місцеве населення добре пам’ятає 
і тепер» [Карпенко 1964: 46]. Такого роду назви сприймаються як не -
прос  ті. А ось «замкнена топонімна система» Покуття важко сприйняла 
нові, не властиві їй елементи, у результаті чого «чужими залишились 
для неї німецькі ойконіми типу Багінсберг, Маріягільф, Нейдорф і 
т. п.» [Бучко: 47].

На сприйняття назв як композитів вказує і лінгвістичний фак-
тор — між компонентами ойконімних утворень нерідко вживаються 
поєднувальні елементи.

Одна з ознак (необов’язкових) складних слів — сполучення їхніх 
ком понентів за допомогою єднального елемента — інтерфікса (тер-
мін М. О. Сухотіна і М. В. Панова) 1. В американських  композитах 
таким елементом виступає міжкомпонентне -s-. Місто Alstown  (WA) 
назване на честь ректора університету Al Rogers  [Alotta 1994: 6]; 
м. Brownstown  (WA) отримало назву від ім’я першопоселенця 
S. Brown [Alotta 1994: 17]; Cookstown — від W. Cook [Alotta 1992: 22].

Маркер композитності вживався і перед фіналіями  іншомовного 
походження: Carlstadt  (NJ) від Carl Klein [Alotta 1992: 18]; Sharps-
burg  (PA) < J. Sharp [Stewart 1970: 438], Robertsvіlle (OH) < 
J. Robert [Stewart 1970: 408]; пор. Charlotte  і Charlottesvіlle  (VA); 
Poplar і Poplarsvіlle [Stewart 1970: 383]; пор. Онишпіль (Жт), Ольго-
піль  (Вн, Мк).

Ойконімія — це система. Її компоненти взаємозв’язані і впливають 
один на одного. Саме під тиском системи виникають єднальні елементи 
між компонентами, що мають різномовне походження. Проте ойко-
німія — це не детермінована система. Тому від неї не можна очіку-
вати повної передбачуваності, «стрункості», «симетричності». Неструн-
кість, непередбачуваність ойконімної системи проявляється, зокрема, 
у наявності композитів як з єднальними елементами, так і без них, 
пор. Allensvіlle, Allentown; Clarktown, Clarkvіlle, Clarksburg (PA) 
[Alotta 1992: 111, 142]; Sharpsburg, Sharptown  (ML) [Alotta 1992: 
389]. Пор. також Kіrksvіlle  > Kіrkvіlle; Smartsvіlle  >  Smart - 
vіlle  (CA) [Alotta 1992: 317, 414]; пор. Адампіль (Хм) та Адріано-
піль (Лг).

Обмеженість семантичного ряду слів зі значенням ‘населений 
пункт’, їхнє часте повторення як кінцевих компонентів ойконімів при-

1 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Аффикс // Лингвистический энцикло-
педический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 2-е изд., доп. — М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2002. — С. 59.
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водить до того, що вони поступово втрачають вихідну семантику, збе-
рігається тільки основна — маркування даного утворення як такого, 
що відноситься до назв населених пунктів; вони стають взаємозамін-
ними: Adamstown > Adamsvіlle  (MD) [Alotta 1992: 301], пор. укр. 
Томашгород  (Рв) і Томашпіль (Вн). Послаблення ендоцентричного 
статусу композитів, підвищення рівня абстракції кінцевих компонен-
тів приводить до пониження «ступеня композитності» всіх аналогіч-
них утворень.

«Композитність» структур не можна сприймати як іманентну да -
ність. У мові все динамічно і нестабільно. Мова не є чимось гото-
вим, вона постійно створюється. За словами В. Гумбольдта, «мова 
не продукт діяльності (Еrgon), а діяльність (Еnergeia)» [Гумбольдт: 
70]. Різко специфічні структурно-словотвірні типи доповнюються чис-
ленними перехідними, такими, що містять ряд підтипів. Необхідно 
визнати наявність градації слів у структурно-словотвірному  відношенні 
як свідчення їхньої безперервної зміни, безперервного розвитку сис-
теми мови. У наявності перехідних підтипів утворень, що знаходяться 
у розвитку, на шляху від одного «полярного» структурно- словотвірного 
типу до іншого, виявляється рухомість топонімної системи. Композит-
ний стан утворень не виняток. Основна тенденція складних топонімів 
спрямована на зменшення їхньої композитності. Цей процес має гра-
дуальний, поступовий, але безперервний характер. Композитність назв 
поступово переходить в якісно новий стан — деривативність, тому 
що, як вважає І. І. Ковалик, «в процесі утворювання нових слів виника-
ють так звані словоелементи або суфікси-слівця, що виникли на сучас-
ному етапі шляхом втрати колишнього лексичного значення останнього 
складника складного слова, який переходить у розряд словотворчих 
морфем» [Ковалик: 54]. Пор. Павлоград (Днп, Зп, Лг) і Павлоградське 
(Днц); Райгород (Вн, Чрк) і Райгородка (Лг, Днц); Китайгород (Вн) 
і  Китайгородка (Вн); американські назви: Brіdgetown > Brіdgeton 
(NJ) [Alotta 1992: 14]; Boun  Town >  Boonetown >  Boonton  (NJ) 
[Alotta 1992: 12]; Charlestown > Charlseton (MA) [Stewart 1970: 87]; 
Brіdgeborough > Brіdgeboro (CA) [Alotta 1992: 14].

Щодо перших компонентів, то за їхньою специфікою всі ендоцент-
ричні конструкції можна поділити на дві групи: ойконіми з відонім-
ними і з відапелятивними компонентами. У першій групі виділяються 
назви з відантропонімними компонентами, пор. Степангород (Рв), 
Омельгород  (Крв), Грицеволя  (Лв) [Шульгач 2001: 84], американ-
ські ойконіми, що походять від прізвищ: Luthervіlle  (DE), особових 
імен: Frederіcktown (PA), Bobtown  (PA), Nіcktown  (PA); прізвиськ: 
місто Prophetstown  (IL) назване за прізвиськом місцевого лікаря 
Prophet ‘Пророк’ [Stewart 1970: 389], місто Dyervіlle  (CA) отримало 
назву від прізвиська торговця посудом Dyer ‘Фарбувальник’ [Gudde: 
116]. Вживання жіночих імен у композитних ойконімах США вказує, 
на думку американських ономастів, на «сильний феміністський рух» 
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[Alotta 1992: 1], пор. Marysvіlle (CA, OH), Susanvіlle (CA), Helenvіlle 
(WI), Elіzabethtown  (PA, CA), Annapolіs  (CA).

Як перший компонент виступають також назви річок, озер, заток 
тощо. Українське м. Ужгород  (Зк) назване за річкою Уж, на якій і 
знаходиться, м. Микгород  розташоване на р. Мик [Янко: 294]. Аме-
риканське м. Anchorvіlle  (MI) назване за своїм розташуванням біля 
затоки Anchor Bay [Romig: 124]; м. Fіshvіlle  (MI)  знаходиться біля 
річки Fish Creek [Romig: 198]; назва н. п. Hurontown  (MI) виникла 
від назви озера Huron.

Група ойконімів з першим відапелятивним компонентом містить 
численні підгрупи, що відрізняються як семантикою вихідних апеля-
тивів, так і характером смислових відносин між компонентами. Пере-
лічити всі їхні різновиди у цій роботі неможливо. Розглянемо деякі:

а) одну з підгруп складають ойконіми, семантична структура яких 
пов’язана з основною етнічною належністю мешканців даного селища: 
Germantown (CA, PA), Frenchburg (TX), Irіshtown (CA), Swіsshome 
(OR), Slovaktown  (AR); з основною конфесійною належністю меш-
канців: Baptіsttown  (NJ) «Місто баптистів», Quakerstown  (NJ); 
з основним родом діяльності мешканців: Farmersvіlle  (CA, OH), 
Farmersburg (IN, OH) «Селище фермерів», Mіnersvіlle (PA) «Місто 
шахтарів», Mechanіcsburg  (PA), Mechanіcsvіlle  (СT) «Місто механі-
ків», тобто ‘робітників промислового підприємства’ [Stewart 1970: 287];

б) друга група охоплює назви населених пунктів, семантична струк-
тура яких асоціюється з типом промислового підприємства міста, як-от: 
Factoryvіlle (MI, PA), Mіllheіm  (PA), Mіlltown  (OR, PA), Portvіlle 
(NY) «Місто-порт» або з основним видом продукції, що виробляється 
мешканцями цього селища, як-от  Cheesevіlle  (CA) «Місто сиру», 
Flourtown (PI) «Місто борошна», Tobaccovіlle (NC) «Місто тютюну», 
Cottontown  (OK) «Місто бавовни», Sіlkvіlle (KS) «Місто, де ви -
робляють шовк», Copperopolіs  (CA) «Місто, де видобувають мідь», 
Lumbertown  (MI) «Селище лісоматеріалів»;

в) іншу класифікаційну групу становлять складні ойконіми, семан-
тична структура яких вказує на місце розташування даного населе-
ного пункту: Ставслобода  (Жт) «Селище біля ставка». В американ-
ській ойконімії вони дуже численні, пор. Laketown,  Lakevіlle  (MI) 
«Місто біля озера», Forestvіlle  (MI), Woodvіlle  (RI) «Селище біля 
лісу», пор. українські ойконіми: Лісносілля  (Крм), Лісобуда (Жт); 
російські ойконіми: Лесозавод (Лен), Лесопильное (При), Лесопроект 
(Мос), Лесосибирск (Кяа), Леспромхоз (Мос). Назви типу Plaіnvіlle 
(IN) не тільки вказують на розташування селища на рівнині, але й 
мають додаткову конотацію рівного, відкритого простору, сприятли-
вого для фермерської праці [Stewart 1970: 376]. Селища Hіllsborough 
(NC), Mountaіnhome, Mountvіlle  (PA) розташовані у гірській місце-
вості. Пор. також Oceanvіlle (MI, NJ), Seavіlle (MI), Rіvertown (MI). 
Село Roadstown (MI) знаходиться на перехресті шляхів [Romig: 83];
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г) внутрішня семантика деяких ойконімних композитів зв’язана з 
якимись географічними об’єктами (природними або створеними люди-
ною), розташованими поблизу, напр., Geysersvіlle  (CA) «Місто гей-
зерів», Sprіngvіlle  (CA) «Місто струмків», Volcanovіlle (CA) «Біля 
міста знаходиться згаслий вулкан» [Gudde: 413];

д) внутрішня форма деяких композитів зв’язана з локальною фло-
рою і фауною, що зазначається при номінації поселення, пор. чис-
ленні Oaktown  (IN), Oakvіlle  (CA, IN) < англ. oak ‘дуб’, Pіnopolіs 
(SC) < англ. pine ‘сосна’, Poplarvіlle  (SC) < англ. poplar ‘тополя’; 
Beavertown  (PI) < англ. beaver ‘бобер’, Frogvіlle  (OK) — у період 
створення селища там водились «винятково великі жаби» [Stewart 
1970: 173]. Пор., проте, Rabbіttown  (KY) «Місто кроликів» як жар-
тівливе прізвисько його мешканців  [Stewart 1970: 397];

е) деякі ойконіми відображують певні емоції номінантів — надію, 
розчарування тощо: Fortunevіlle (MI) «Місто удачі», Hopetown (CA) 
«Місто надії», Pleasurevіlle (TX) «Місто задоволення», Helltown (CA) 
«Місто пекла», пор. Лихосілка  (Жт);

є) у деяких назвах перший компонент представлений абстракт ним 
іменником, як-от: Unіontown (PA, PI, OR), Unіonvіlle (SD), Con cord-
vіlle  (PI). В українській ойконімії велика група ойконімів пов’язана 
з лексемою труд, з них кілька композитів — Трудколония  (Днп).

Екзоцентричні 
ойконімні 

композити  моделі 
«N + N»

До екзоцентричних ойконімів відносимо складні 
назви населених пунктів, компоненти яких се -
мантично не зв’язані смисловими відносинами 
з поняттями ‘вид житла’, ‘населений пункт’ 1.
Як компоненти екзоцентричних ойконімів мо -
жуть виступати будь-які слова. Проте зовсім 

довільні лексеми онімізуються рідко, особливо у сфері складних назв, 
де кожний композит становить собою своєрідний мікросвіт, в якому 
компоненти знаходяться в різноманітних і складних взаємовідносинах. 
Без цих внутрішніх взаємних зв’язків, при «несполучності» (лексико-
семантичній та структурно-морфологічній) частин неможливе існування 
такої цільної структурної одиниці, як композит.

Іменники мають велику семантичну ємність, змістову гнучкість. 
Їхній семантичний діапазон може розширюватись або звужуватись, що 
зумовлює деяку плинність, «розпливчастість» між номінативними кате-
горіями, не дискретність, існування перехідних, проміжних, «погранич-
них» областей. Це стосується понять ойконімна ендоцентричність 
та ойконімна екзоцентричність.

1 Детальніше див.: Скляренко О. М. Екзоцентричні композити в топо-
німії США та України // Філологічні дослідження. Збірник наукових праць 
з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, д-ра філол. наук, проф. 
Ю. О. Карпенка / Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова: Філологіч. фак-т. — 
Одеса, 2009. — С. 185—190.
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Існує поступовий перехід від ендоцентричності до екзоцентрич-
ності: зазначення у смисловій структурі композита виду населеного 
пункту, населеного пункту взагалі, імпліцитного змісту ідеї населе-
ного пункту, вказівки на певний локативний простір (біля якого може 
бути розташованим населений пункт) тощо. Так, компоненти -port, 
-mill, -church, -bridge імпліцитно передбачають наявність селища біля 
порту, млина, фабрики, церкви, мосту. Численні українські компо-
зити з першим компонентом, що пов’язаний зі словом гута ‘скляний 
завод’: Гуто Добринь, Гуто Мар’ятин (Жт). Компонент -port — показ-
ник існування у населеному пункті порту, іноді з певною спеціаліза-
цією, пор. Fruіtport (MI), Glassport (PA), Coalport (PA), Tobaccoport 
(TN). Проте він також вживався при номінації будь-якого селища, 
розташованого біля водного простору (річки, озера) як бажання меш-
канців мати у майбутньому свій власний порт або з метою реклами, 
для залучення нових поселенців, що бажають організувати свій промис-
ловий або торговий бізнес. Так, назва м. Selbysport (MD), яке засну-
вав E. Selby, отримала кінцевий компонент -port як «намір» першопо-
селенців використати найближчу ріку як транспортну артерію [Alotta 
1992: 388]. А біля м. Smethport (PA), яке заснував Th. Smeth, взагалі 
не було жодного водного об’єкта [Alotta 1992: 252]. Компонент -bridge 
вживається не тільки для позначення того, що зазначене селище знахо-
диться біля мосту, але й через інші обставини. Це може бути найбільш 
цікава в архітектурному відношенні споруда в селищі, пор. Drawbrіdge 
(MD) — місто назване за його «основною спорудою» [Alotta 1992: 
329]. Це може бути улюблене місце зустрічей, прогулянок тощо.

До цього шару композитів близькі назви поселень, утворені або 
асоціативно пов’язані з номенклатурними позначеннями (або влас-
ними назвами) ланів, долин, горбів, гір, лісів, річок і струмків, вито-
ків рік, озер, заток тощо, що несуть ідею «вокативного простору» і 
позначають місця, де звичайно селились люди. Села Edgewood (MD, 
TX) знаходяться (або знаходились у період номінації) на краю лісу, 
сс. Edgefіeld  (SC), Edgehіll (VA) — біля гори, поля. Села Clіffsіde 
(NC), Rіversіde  (NJ, AL) знаходяться, відповідно, біля стрімчака, 
річки: так н. п. Петрозагір’я  (Крв) розташований, мабуть, за горбис-
тою місцевістю; ойконіми Лісоводи (Хм), Лісогірка (Вн, Хм), Лісопіль 
(Рв) вказують  на розташування сіл біля лісу, а також ріки, гори, 
поля. Пор. українські компоненти зі значенням ‘поле’ -піль, (-пілля): 
Людмил піль (Вл), Іванопіль (Жт), Катеринопіль (Чрк); а також серед 
складних назв Київського Полісся: Ямпіль (Кв), Горностайпіль (Кв), 
Жеревпілля  (Кв) [Полісся: 180].

Проте, на думку вчених, не завжди точно вдається встановити, що 
-піль — це -поль (від гр. πόλις) або -піль від -пілля (від укр. ‘поле’), 
чи «від карело-фінського pelolo ‘поле’» [Попов: 144].

Наприклад, О. М. Трубачов «вбачає в середньовічному ойконімі 
Φουλλαι індоарійське (resp. таврське) слово *pula  ‘місто’, якому від-
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повідає санскр. pura  ‘фортеця, укріплене місто’ (сюди ж належать 
гр. πόλις  ‘місто’ та литов. pilis ‘фортеця’), і припускає, що це тавр-
ське слово відбиває в оронімі Кастропуло» [Трубачев цит. за Бушаков: 
21]. В. А. Бушаков вважає, що румейський топонім Кастропуло — це 
демінутив із суфіксом -πουλ(λ)ο від κάστρο[ν] ‘фортеця ’, а Φουλλαι 
було, ймовірно, аланською назвою Старого Криму, або Солхата, з 
такою ж семантикою (‘рів з валом’), пор. афг. рula ‘край поля’, ‘вал’, 
‘насип’, ‘межа’, ‘рубіж’, ‘кордон’; перс. pal ‘гряда’, ‘насип із піднятими 
краями (на полі — для зручності зрошення)’ [Бушаков: 21].

У Білорусі, зазначає Е. К. Бирилло, деякі назви з кінцевим компо-
нентом -полле «виникли в результаті деетимологізації від гр.  πόλις 
‘місто’, таким чином, народна етимологія зв’язала назви на -поль 
з -полле: Васильполле < Васильполь, Захарполле < Захарполь, Яро-
полле < Ярополк» [Бирилло: 16]. В. А. Жучкевич вважає, що біло-
руські назви Шейбакполье, Адамполь, Веньямполье, Стефанполье, 
Терасполь (Чересполье) [Жучкевич Топонимика: 145—146], а також 
Леонполь, Ямполь [Сл. Жучкевич: 169, 419] виникли від скорочення 
слова поле. О. К. Матвєєв пише, що у деяких топонімах Архангель-
ської області: Каргополь, Лайполье, Кузополье  чи Карполя, Нико-
поля кінцеві -поль, -полье могли бути переосмислені на російському 
ґрунті з фін. pеltо ‘поле’ (Каргополь ‘Ведмеже поле’) [Матвеев 1969: 
89], серед північно-російських ойконімів багато прибалтiйсько-фінських 
назв поселень на -пельда < peldo  ‘поле’): Варишпельда  «Вороняче 
поле», Кошепельда, Канзапельда  «Народне поле», з іншого боку 
ойконіми на -пола, -пала (Воепола, Ерепала, Летопала) пов’язані, 
у свою чергу, з назвами поселень на -полье (Азаполье, Самполье) від 
давньофіно-угорського пауль ‘село’ [Матвеев 1983: 139]. Е. М. Мур-
заєв убачає, що «одна з давніх земель на півночі Латвії зветься 
Метсеполье  ‘Лісний край’» [Мурзаев География: 84]. У назві Ма -
риенполь -поль — калька з нім. Feld  ‘поле’, вважає М. Ф. Семенова 
[Семёнова: 232]. Пор. кальки німецьких назв Hartfeld — Твердопілля, 
Ehrenfeld — Честопілля [Черняхівська 1962: 142]. Типологічно цікаво 
відзначити, що англійський компоненет -field ‘поле’ у ряді випадків 
набуває форми ідентичної з французьким словом -ville ‘місто’, але 
тут відбувається протилежний процес — перемагає іноземне слово, 
пор. Envіll < Evenfіeld  ‘рівне поле’ [Room 1988: 36]. П. Рені етимо-
логізує ойконім Barvіlle як ‘відкритий простір’, ойконіми Clanvіlle 
та Glanvіll  ідентифікує з Clanfіeld з вихідним значенням ‘чистий 
простір’, а Turvіlle зіставляє з Тherfіeld  ‘сухе поле’ від дав.-англ. 
þyrre > dry ‘сухий’ [Reany: 202].

На нашу думку, синхронний аналіз необхідно доповнити історич-
ними даними, інакше дослідження зводиться до примітивного «коре-
непошуку». Однак, яка б не була етимологія ойконімів на -піль, без 
сумніву залишається той факт, що широка вживаність цієї словотвір-
ної моделі вплинула на іншомовні утворення та привела до їхнього 
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переосмислення [Скляренко Екзоцентричні: 187]. Так, існує ще один 
різновид переосмислення: стара назва міста Саврань (Од) була 
Конецполь — усічена форма відантропонімного генезису — від пріз-
вища Конецпольский (назва була переосмисленна як ‘кінець Польщі’ 
чи ‘кінець поля Дикого’) [Касим 1983: 33], пор. також Семенопіль 
< Семенополь — від імені та прізвища Семен Пейч [ТПСО 1975: 66].

Деякі компоненти композитів називають породу дерев у лісі, біля 
якого знаходиться селище. Як в ойконімії України, так і США най-
більш часто вживаються семантеми дуб, береза: Дуболісся (См), 
Дубо острівка (Вл), Дуболугівка (Чрг) тощо; Oakwood «Дубовий ліс» 
(MD, OK, IL, OH, MS, VA), Bіrchwood «Березовий ліс»  (TN) та ін.

Деякі назви позначають об’єкт, який можна побачити з населе-
ного пункту: Oceanvіew  (NJ, DE), Seavіew  (AL), Bayvіew  (MD), 
Rіvervіew  (AL, FL).

Ойконіми Grapeland  (MS), Vіneland  (NJ), Wheatland  (PA, ND, 
MS), Fruіtland (MD, TN) асоціюються своєю дотопонімною семанти-
кою з сільськогосподарськими культурами, які переважають у цій міс-
цевості, а ойконіми Carbondale (CO), Coalfіeld (TN), Orefіeld, (PA), 
Oіlmont  (MT), пор. Вуглегірськ  (Днц), Глинокар’єр  (Лг) — з корис-
ними копалинами.

Цікавий у цьому відношенні український топонімний ряд з кінце-
вим -дар від ‘дарувати’: Вугледар  (Днц), Соледар  (Днц), Енергодар 
(Зп), Теплодар  (Од).

Смислове наповнення кінцевих компонентів в екзоцентричних ойко-
німах, природно, слабкіше, ніж в ендоцентричних. До того ж вони, 
будучи придатними до суфігування, мають тенденцію до послаблення 
вихідної семантики. Тому в екзоцентричних конструкціях основне смис-
лове навантаження нерідко пересувається на перший компонент. Голов-
ним, смислонавантаженим компонентом стає препозитивний [Склярен-
 ко Екзоцентричні: 187]. Іноді відбувається заміна кінцевих компонентів 
однієї й тієї ж назви, напр., Brіdgeport > Brіdgewater  (VA) [Alotta 
1992: 418]. Багатозначний компоненти mill ‘млин’, ‘фабрика’, ‘(металур-
гійний) завод’, ‘прядильна фабрика’, ‘лісопильний завод’ тощо у препо-
зитивному вживанні сприяв формуванню багатьох ойконімів: Mіllbrook 
(NJ),  Mіllwood  (WA), Mіllvale (PA), Mіllbrіdge (ME), Mіllstone 
(WV). У топонімному ряду Oakland  (FL), Oakdale  (NB), Oakfіeld 
(GA), Oakwood (GA), Oakhіll (KS) вихідне слово oak ‘дуб’ виступає 
як основний номінаційний елемент, пор. Дубмаслівка (Вн). Пор. ще 
українські ойконіми на ліс-: Лісогірка (Хм), Лісопіль  (Рв), Лісоводи 
(Хм), Лісобуда (Жт) з компонентом, що пов’язані зі словом вода: 
Водянолипове  (Лг), Водославка  (Хрс), Водобуд  (Днц).

Значне повторення певних компонентів не випадкове. Це тільки 
на перший погляд номінанти мають повну свободу в назвотворенні. 
Зрештою суспільство, колектив обирає, схвалює, а іноді й диктує 
використання певних топоелементів. З двох синонімічних слів зі зна-
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ченням ‘ліс’ forest та wood американці надають перевагу семантично 
більш навантаженому другому слову. Українське суспільство зі слів 
гай і ліс віддає перевагу слову ліс. Характер відносин між компо-
нентами неоднаковий [Скляренко Екзоцентричні: 188]. Візьмемо за 
приклад американські композити з компонентом wood і розглянемо 
можливі семантичні трансформації. Woodbrіdge  (CA) «Міст, побу-
дований з дерева», Woodyard  (WV) «Склад, на якому зберігаються 
лісоматеріали», Woodstock  (NY) «Запас лісоматеріалів», Woodland 
(CA) «Лісиста місцевість», Woodrіdge  (NJ) «Гірський хребет, вкри-
тий лісом», Woodmont (CT) «Гора, вкрита лісом», Woodlake «Озеро, 
розташоване біля лісу», Woodford (OK) «Брід біля лісу», Woodlawn 
(LA) «Галявинка у лісі», Woodburn (TX) «Лісове згарище», Woodleaf 
(NC) «Лісове листя». Якщо розглянути ойконіми з кінцевим wood, 
то кількість різноманітних відносин між компонентами зростає ще 
більше, пор. Lakewood  (RI, CO), Rіverwood  (TX), Brookwood  (AL), 
Haywood (NC), Spotwood  (NJ), Beachwood  (NJ), Fanwood  (NJ), 
Rockwood (ME, PA, MI), Maywood (NJ), Kіngwood (WV), Lockwood 
(WV), Stonewood  (WV).

Певна екзоцентричність може міститися у специфічних кінцевих 
компонентах, підтримуватися численним їхнім повторенням. Україн-
ський компонент -любівка набуває ойконімної маркованості, пор. Тру-
долюбівка (26 назв), Миролюбівка (Зп, Мк), Дружелюбівка (12 назв), 
Братолюбівка  (Мк), Будолюбівка  (Жт), Віролюбівка  (Днц).

Перші компоненти в американських композитних ойконімах «N + N» 
не схильні до ад’єктивації, тобто вони у будь-якому випадку зали-
шаються іменниками, пор. також укр. Райдолина (Мк). Це полегшує 
можливість зміни порядку компонентів в екзоцентричних ойконімах, 
пор. Woodlake  (WA) та Lakewood  (WA).

Ці факти свідчать про інший спосіб називання населених пунктів, 
який полягає не у творчому (іноді болючому) пошуку назви, а у вжи-
ванні вже готових, апробованих суспільством топоелементів.

Коли ономастика накопичить досить багатий пропріальний матеріал, 
нові топоніми (або, частіше, компоненти топонімів) можуть бути легко 
сформованими за допомогою традиційних топонімних засобів. Апелятив 
spring ‘струмок’ як слово, що позначає ‘джерело чистої питної води’, 
вступаючи в єднання з уже наявним набором потенційних тополексем 
branch, brook, creek, grove, hill, lake, valley, dale та ін., легко фор-
мує топоніми. Апелятив rock ‘скеля’, ‘стрімчак’ легко сполучається з 
потенційними тополексемами spring, lake, mountain, point, dale, ford, 
land, port, wood та ін., пор. ойконіми Rockland (MA), Rockvale (TX), 
Rockford (AL), Rockfіeld  (TX), Rockwood (ME, TN). Український 
апелятив рай з загальним топонімним значенням ‘селище з садами’ 
[Янко: 295] легко поєднується з уживаними тополексемами город, 
поле, озеро, долина, утворюючи ойконімні композити Райгород (Вн, 
Чрк), Райполе (Днп, Крв), Райозеро (Пл), Райдолина (Мк). Джерело 
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утворення топонімів такого типу — їхнє внутрішньо системне відтво-
рення. Ми назвемо їх рефлекторними [Скляренко Екзоцентричні: 188].

Дж. Стюарт, розглядаючи ойконім Brіdgeport, зазначав: «Назва 
стала популярною і поширилась на багато міст, які часто не були 
портами і не мали мостів» [Stewart 1970: 59].

Прикладами назв з нульовою ономастичною ендоцентричністю і з 
максимальною екзоцентричністю можуть слугувати такі назви амери-
канських селищ, як Hornbeak (TN) (дослівно «Ріг-дзьоб»), Buckeye 
(LA) (дослівно «Око оленя-самця»); пор. українські назви: Козероги 
(Чрг), Козодуб (Днп), Салогубівка (См).

типологія дієслівних топонімних  
комплексів

Індоєвропейська прамова не мала склад-
них слів з першим дієслівним компо-
нентом.

Ф.  д е  С о с с ю р  1

Топонімні комплекси, до складу яких входять компоненти, що коре-
люють з дієслівними лексемами, становлять одну із складних і  приваб- 

Загальні 
положення

ливих мовних проблем. Дев’ять колишніх Дніп-
ровських порогів відомі під російськими назва ми: 
Старокайдацкий,  Сурский,  Лоханский,  Зво-
нецкий,  Ненасытецкий,  Волнигский,  Будилов-

ский,  Лишний  та  Вольный  [ДП: 199]. Шведські топонімісти, ствер-
джуючи, що назви Дніпровським порогам свого часу дали скандинав-
ські вікінги («варяги»), етимологізують, зокрема, назву третього порогу 
Gelandrі як «Ревучий», а шостого — Leantі як «Той, який сміється» 
або «Сяючий», «Блискаючий».

У самій Скандинавії існують численні назви річок і порогів на 
-andi, як, наприклад, норвезький Rjúkandі  «Димучий», «Той, що 
димиться» або дан. і швед. Farandі  «Той, що рухається», «Той, що 
мчить» [Strandberg: 53].

«Vb + N»  (діє
слово +  іменник)

Одна з моделей дієслівних топонімних комплек-
сів реалізується в ойконімах на зразок Гуляй-
поле  (Днп, Зп, Пл, Чрк), Гуляйгородок (Мк, 
Чрк). Ідентична за структурою назва населеного 

пункту Гуляйбалка [ТПСО 1978: 23]. Аналогічною за структурою була 
й назва Копайгород,  як жартівливо у повоєнні часи називали місто 
Торгпорт  (зараз Порт)  [ТПСО 1978: 59]. Легко зрозуміти внутрішню 

1 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / [Пер. с фр. под ред. А. А. Холодо-
вича]. — М.: Прогресс, 1977. — С. 286.
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форму назви н. п., що вказувала на тодішній стан шляхів Урвиколеса 
[Карпенко 1973: 52]. Семантично прозорими здаються такі назви, як 
Недайвода (Дн) або Залийвода (Хр), мотивовані, можливо, небезпе-
кою підтоплення селищ [УАТП 1947: 798, 746], назва річки Шукай-
вода — через пересихання річки влітку [Янко: 396] або назва хутора 
Шукайвода (Хм), яка пов’язана з відсутністю води [Сл. Торчинських: 
510]. М. Фасмер, аналізуючи ойконім Звенигород, писав, що це — 
«(укріплене) місто, в якому при наближенні небезпеки дзвонили для 
оповіщення місцевих мешканців» [Фасмер II: 86]. В основі назви уро-
чища Хвали Бог лежить словосполучення хвалити Бога [Сл. Торчин-
ських: 477].

У ряді випадків вражає надзвичайне семантичне розпорошення слів, 
що корелюють з вихідними словами загальномовної лексики: Хвалибог 
(Жт), Хвалибога (Стл) [УАТП 1947: 134, 240]; Вернигородок (Вн), 
Сушибаба (Вл), Підопригори (Cм), Печихвости (Лв, Вл), Печиводи 
(Хм), пор. ще Луписуки (з 1946 р. — Берестівка), а також Лупиш
кур [Пура: 117] та Блищиводи, Паликорови [Черняхівська 1962: 146].

Ізосруктурні назви зафіксовано й в інших слов’янських мовах: у 
російській: Звенигород, у польській: Zwnіgrod, Zawіchwost, Moczy-
chwost.  Болгарський учений Й. Заімов, розглядаючи назви типу 
 Де  ри вол, подає такі аналогічні за структурою топоніми, як Вла-
чидере,  Газибара,  Гръмидол,  Давидере,  Минидол,  Мъти вир, 
Стръчи крак, Тръсимогила [Заимов 1977: 47], пор. також Гази бара, 
Дери  вол,  Дери  магаре  (2),  Гръми  дол,  Мини  кон,  Навири  гъз, 
Стръчи крак  [Заимов: 34].

Модель  «форма 
наказового  спосо
бу + номенклатур

ний  термін»

Щодо структурної організації таких віддієслів-
них комплексів, то Є. С. Отін у назві Гуляйпо ле 
вбачає реалізацію топонімної моделі «форма 
наказового способу + номенклатурний термін» 
[Отін 1974: 87]. О. В. Суперанська зазначає, що 
перший компонент у таких назвах оформлений 

як імператив, хоча виводити ці назви безпосередньо з імператива 
«було б занадто прямолінійно» [Суперанская: 92]. Й. Заімов зазначає 
(мовою оригіналу): «Това е старинен общославянски  тип (виділено 
нами. — О. С., О. С.), който у нас се среща по-често в западни области. 
По строеж тук е налице заповедна  форма от  глагол (виділено 
нами. — О. С., О. С.) и дума» [Заимов 1977: 47]. На думку Н. В. Подоль-
ської, це нетипові топоніми, що виникли оказіонально, «кожний з яких 
потребує не стільки лінгвістичного, скільки екстралінгвістичного пояс-
нення» [Подольская Топоосновы: 15].

З. Т. Франко вважає, що топоніми цієї моделі зароджувались як екс-
пресивні еквіваленти назв тих географічних місць, які раніше не нази-
валися. Ці експресивні еквіваленти назв закріплювались на апелятив-
ному рівні, а потім онімізувались [Франко: 23]. В. А. Никонов називає 
цю модель «загадковою» [Никонов 1965: 95]. А. К. Матвєєв, розгляда-
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ючи, за його словами «імперативні конструкції» у російській мікрото-
понімії, зазначає, що вони «зустрічаються у такій кількості, що про 
них можна говорити як про особливий топонімний тип, а не просто 
казус», і наводить ряд прикладів — назви урочищ: Боли серцо, Вали 
вон, Вздерни  ножки, Гуляй  меги (меги ‘мис’, ‘заворот річки’), Кол 
тащи, Разломи ноги [Матвеев: 5].

У топонімії Великої Британії композитів такої моделі немає. Кон-
сервативна топонімна система в цілому складалась протягом багатьох 
століть, і інновації рідко потрапляють до її рядів. Така ж ситуація 
характерна і для німецької топонімії. Т. Вітковський наводить приклади 
імперативних імен (Imperativnamen, Befehlsnamen) у німецькій топо-
німії: Kehrwіeder (дослівно «Вернись знову»), Sіedіchum (дослівно 
«Озирнись») [Witkowski: 39]. І це майже все. У цьому знаходять від-
биток загальномовні чинники.

Як стверджує Ч. Карр, моделі з дієслівним компонентом не бу  ли 
властиві загальногерманській мові, це пізніші інновації [Carr: 175—
196].

Складні ойконіми з основою дієслова як першого компонента — це 
своєрідні, можна сказати, «екзотичні» вкраплення у топонімію США 1. 
Ойконімні композити моделі «Vb + N» — це інновації у північноамери-
канській топонімії, і при всій їхньої нечисленності — це одна з коло-
ритних специфичних рис.

Північно
американські  вер
бальні  комплекси 

«Vb + N»

Північноамериканські дієслівні топонімні комп-
лекси — це насамперед яскраво виражені екзо-
центричні складні ойконіми: сума значень ком-
понентів, що їх складають, докорінно відрізня-
юється від значення слова в цілому. Композити 
моделі «Vb + N» — переважно назви з прозо-

рою внутрішньою формою: перший компонент — основа, яка звичайно 
збігається з наказовим способом дієслова, другий компонент має ана-
лог серед апелятивів, пор. канадські ойконіми: Drіnkwater (Sask) 
«Пий воду», Kіlldeer (Sask) «Убий оленя», Makepeace (Alta) «Зроби 
мир»; американські ойконіми: Dіgway «Прокопай шлях» (UT), Kіllbuck 
«Убий оленя (самця)» (NY), Shuteye «Закрий око» (CA), Wakefіeld 
«Пробуди поле» (MI), Wakeforest «Пробуди ліс», Lovejoy «Люби ве -
селощі» (IL), Loveland «Люби землю» (DE). Складений топонім Bake- 
oven Meadow (CA) можна перекласти як «Лука під назвою «Печи, 
піч»» [Stewart 1970: 32]. Як видно з наведених прикладів, вербальні 
топонімні конструкції відрізняються не лише лексико-сематичним скла-
дом своїх компонентів, але й граматичними відносинами між ними.

1 Докладніше про це див.: Скляренко О. М. Екзотично-загадкова компо-
зитна модель «дієслово + іменник» (на матеріалі ойконімії США та України) 
// Українська мова: Науково-теоретичний журнал Інституту української мови  
НАН України. — 2009. — № 1. — С. 113—117.
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Деякі ойконіми такої структурної моделі вмотивовані екстралінгвіс-
тично. Внутрішня форма ойконіма Blowhorn «Сурми у ріг» (AL) нага-
дує про час, коли мисливці, які полювали у цій місцевості, дули у свої 
роги, скликаючи собак [Blevins: 4]; ойконім Kіlldeer (ND) повідомляє, 
що тут полювали на оленів [Blevins: 266]; назва селища Grіndstone 
«Розмелюй камінь» (PA) вказує, що тут видобували каміння для мли-
нів [Alotta 1992: 171]; біля селища Lіcklog «Лижи колоду» (GA) зна-
ходились видовбані всередині колоди, в які насипали сіль, щоб тва-
рини могли злизувати її [Blevins: 266]. Назви типу Scratchgravel 
«Шкреби гравій» мали зневажливі конотації, характеризуючи убогу, 
неродючу землю, що не дає добрих врожаїв [Stewart 1970: 431]. Річці 
дали своє рідну назву Stop the Jade (NJ) «Зупини коня» (старовинне 
слово jade має значення ‘кінь’) у зв’язку з якимось вже забутим інци-
дентом [Alotta 1992: 15].

Як українські, так і аналогічні американські композити сформува-
лися внаслідок універбації двослівних конструкцій, котрі існують поде-
куди й зараз в ойконімії. Компоненти українського ойконіма Гуляй-
балка (Од) до 1967 р. писались окремо: Гуляй  Балка [ОДАТП: 53] 
пор. російські ойконіми: Гуляй  Городок, ГуляйПоле; американські: 
Wake Forest «Пробуди ліс» (NC); Scratch Ankle «Почеши кісточку» 
(Al) [Gallant: 23], канадські: Cut Knіfe (Sask) «Ріж ніж», пор. трислівні 
топосполучення: американські: Kіll  Devіl  Hіll «Горб убий диявола» 
(NC), канадські: Cut Throat Harbour «Гавань переріж горло» (Nfld).

Багаті на дієслівні топонімні комплекси деякі романські мови, що 
заслуговує на особливу увагу. На думку Е. Мюре, у романських мовах 
композити з імперативом «незліченні» і сягають VIII—IX ст. [Muret: 92]. 
Зустрічаються вони переважно у назвах дрібних сільських поселень 
(села, хутори), у назвах окремих ферм, а також у назвах фортець, ко -
лишніх феодальних укріплень. Вони не зустрічаються серед назв міст.

Окситанська 
(провансальська) 
вербальна  модель 

«Vb + N»

Різні романські мови не однаково багаті на вер-
бальні топоніми. У цьому плані особливо ви -
діляється окситанська (провансальська) мова. 
Окситанська (провансальська) мова як окрема 
романська мова повністю cформувалася на поча-
ток X ст. (проте з кінця XVI ст. почала посту-

пово втрачати статус мови і перетворилась на діалект). Староокси-
танська мова створила більшу частину своїх топонімів, що входять 
до складу сучасної топонімії Франції. Е. Негр підкреслює, що саме 
окситанська мова «полюбляє топоніми — вербальні утворення («for-
mations verbales»)» [Nègre 1986: 54]. Наймолодші з цих утворень, за 
Е. Негром, належать до топонімної моделі, у котрій перший компо-
нент корелює з дієсловом у наказовому способі другої особи однини, 
а другий компонент має за аналог іменник — прямий додаток. Окси-
танський композит Batpalmas (936 p.) «Бий у долоні» [Nègre 1986: 
54] внутрішньою формою передає почуття жалю, печалі, суму через 
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неродючий земельний наділ, через неродючий ґрунт. Повним семан-
тичним і структурним аналогом виступає французький топонімний ком-
позит Batpaume. Цю назву, як зазначають А. Доза і Ш. Ростен, мали 
непоодинокі французські села [Dauzat 1963: 51]. Численні французькі 
назви селищ Crèvecoeur «Розірвись, серце» свідчать про нелегке 
життя селян [Nègre 1977: 111]. Французький ойконім Grattepanche 
< grater ‘шкребти’, ‘дряпати’ і panse ‘живіт’, ‘черево’, ‘пузо’ своїм 
метафоричним змістом також вказує на неродючу ділянку землі [Dauzat 
1963: 330]. В окситанському композиті Brametourte дієслівний ком-
понент походить від дієслова bramar із значенням ‘кричати’, ‘галасу-
вати’, ‘страшенно чогось бажати’, а другий компонент корелює зі сло-
вом torta ‘кругла буханка хліба’. Цей топонім використовувався для 
експресивної характеристики бідності мешканців села [Nègre 1986: 
54], пор. також Bramepan < франц. pain ‘хліб’ [Nègre 1977: 110].

Іншу семантичну тональність спостерігаємо у  провансальському 
(окситанському) імперативно-вербальному композиті  Cassalarі (Cas-
sala  guі), що має значення «Жени журбу (сум, клопіт)» від слів cas-
sar ‘гнати’ (пор. франц. chasser) і lagui ‘печаль’, ‘журба’, ‘турбота’, 
‘клопіт’. Цікава первісна семантика ойконіма, що сягає назви місце-
вої церкви Lausafam «Вихваляй голод» (пор. франц. «loue la faim») 
[Nègre 1986: 55].

Топонім Badenclau перекладається як «Відчини ключем» від окси-
танського дієслова badar ‘відчиняти’ [Dauzat 1963: 45]. Дві невеличкі 
річечки мали складені назви: Négo Porc «Топи свиню» і Négo Danos 
«Топи дам» [Nègre 1986: 55].

Вербальна  модель 
«імператив + во

катив»

Численна група дієслівних композитів як у про-
вансальській, так і у французькій мові пред-
ставлена моделлю «імператив + вокатив» (тобто 
основа дієслова в наказовому способі другої 
особи однини поєднується з іменником у клич-

ному відмінку). Прикладами цієї структурної моделі можуть слугува-
 ти повні експресії назви провансальських селищ Badefols (Badafol, 
1243 p.) (дослівно «Відчини, дурень») та Badevіllaіn «Відчини, негід-
ник» — колективні прізвиська, що вживались стосовно сільських меш-
канців [Dauzat 1963: 45], пор. villain — не лише ‘негідник’, а й, істо-
рично, ‘селянин’ у сенсі ‘селюк’.

Модель «Vb + N» у різних мовах топонімно актуалізується різни-
 ми шляхами, відбиваючи у семантичній структурі назв різні етнопси-
хологічні, культурно-ономастичні смаки й уподобання різних народів.

Вербальні моделі з 
різними  основами

Зовсім інший топонімний ряд вербальних ком-
позитів становлять утворення з першою осно-
вою, що сягає латинського слова cantare (франц. 
chanter ‘співати’) і з кінцевою основою, що коре-

лює з іменниками кількох лексико-семантичних полів, таких як назви 
птахів: Chantalouette (франц. alouette ‘жайворонок’), Chantecaіlle 
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(франц. caille ‘перепелиця’), Chantecoq (франц. coq ‘півень’), Chante-
duc (франц. duc ‘пугач’); назви тварин: Chanteboeuf (франц. boeuf 
‘віл’, ‘бик’, Chanteloup (франц. loup ‘вовк’), Chanterenard (франц. 
renard ‘лис’), Chantesourіs (франц. souris ‘миша’); назви комах, земно-
водних і под.: Chantemouche (франц. mouche ‘муха’), Chantecrapaud 
(франц. crapaud ‘жаба’), Chantegrenouіlle (франц. grenouille ‘жаба’) 
та ін. Пор. ще ісп. Cantagallo, італ. Cantagallo (франц. gallo ‘пі вень’), 
Cantagalіna (франц. galina ‘курка’).

Думки вчених розділились — чи вважати перший компонент як 
такий, що сягає наказового способу дієслова на зразок: «Cпівай, 
 жайворонок (перепелиця, півень тощо)» [Camproux: 87—105; Nouvel: 
160—165; Skok: 555—557], чи такий, що сягає дійсного способу 
на зразок «(Місце, де) співає жайворонок (перепелиця, півень тощо)» 
[Billy: 62—63; Бочарова: 108]. А. Доза і Ш. Ростен також розгля-
нули цю  проблему і чітко висловилися з цього приводу. Аналізуючи 
утворення з кінцевим компонентом, що сягає апелятива loup ‘вовк’, 
вони вказують, що початковий компонент сягає дієслова у наказо-
вому способі і вся конструкція «Вовк, співай!» використовується 
«з іронією для позначення місць, де вили вовки», пор. Chanteloup, 
Chantelouve, Canteloup, Cantaloube та ін. [Dauzat 1963: 142]. Такі 
утворення численні у Нормандії і у Пікардії, на півдні і на півночі 
Франції. Відзначимо, що географія цих топонімів та їхня кількість 
свідчать не лише про розповсюдженість вовків на території Франції 
у період номінації, але й про враження на людей вовчого вою. З тим 
же «іронічним значенням» вживається імператив дієсліва ‘співати’ зі 
словом, що позначає жабу, пор. топоніми Cantarane,  Cantaranes, 
Canterane,  Canteranne,  Canterіneіne,  Chantraіne,  Chantraіnes та 
інші < ст.-франц. raine, лат. rana ‘жаба’ [Dauzat 1963: 142]. Цими 
словами часто називали невеличкі поселення, розташовані біля став-
ків. Наказовий спосіб дієслова chanter, вказують А. Доза і Ш. Ростен, 
для утворення топонімів поєднує різні іменники: Chantegrue  (франц. 
grue ‘журавель’), Chantecorps (франц. corbeau ‘ворон’), Chantegrіlle 
(франц. corneille ‘ворона’) [Dauzat 1963: 142]. Із своїм звичайним 
(а не іронічним) значенням виступає дієслово chanter з різними сло-
вами: Chantalouette, Chantealouette (франц. alouette ‘жайворонок’), 
Chantecoq (франц. coq ‘півень’), Cantegalіne (прованс. galino ‘курка’), 
Cantagrel, Cantegrіt, Chantagrel  (франц. grillon ‘цвіркун’, ‘коник’), 
ChantCoucou  (франц. coucou ‘зозуля’), Chantamerle,  Cantemerle, 
Cantamerle  (франц. merle ‘дрозд’), Cantepіe,  Chantepіe  (франц. 
pie ‘сорока’), Canteperdrіx  (франц. perdrix ‘куріпка’) та ін. [Dauzat 
1963: 142].

Старопровансальське (староокситанське) дієслово mirar ‘ дивитись’ 
у своїй імперативній формі лягло в основу багатьох топонімів, у сполу-
ченні з основами різних іменників, поp. Mіramas (Miramars, 1118 p.) < 
лат. mare ‘море’; Mіramont, Mіremont < лат. mons ‘гора’; Mіraval, 
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Mіreval < лат. vallis ‘долина’ [Dauzat 1963: 458]. Германське слово 
wald ‘ліс’ зафіксовано у топонімах Mіrvaux (Mirowaut, 1184 p.) 
та Murvaux (Miruolt, 1060 p.) [Dauzat 1963: 458]. Французьке сло -
во fleurs ‘квіти’ зустрічається у топонімі Mіrefleurs [Dauzat 1963:  
458].

У топонімії США назви з початковим mira- досить численні, пор. 
Mіramar,  Mіramonte (СА) [Stewart 1970: 298]. На думку Е. Гудде, 
утворення на mira дуже популярні у США завдяки «приємному зву-
чанню топонімів, що утворюються», пор. ще Mіra Loma, Mіra Monte 
[Gudde: 240]. Е. Гудде розглядає слово mira не як ‘вид’, ‘краєвид (на 
море, гори тощо)’ — поширена у США інтерпретація цього слова, 
а як дієслово зі значенням «(Він) Дивиться На». За Е. Гудде, аме-
риканський ойконім Mіramar має прозоре значення «(Він) Дивиться 
На Море», а ойконім Mіraleste «(Він) Дивиться На Схід», — похідне 
від ісп. mira al leste [Gudde: 240] Дж. Стюарт вбачає у слові 
mira у складі топонімів імператив: «Дивись!», «Споглядай!» [Stewart 
1970: 298]. Ойконім Mіramar  «Поглянь На Море» зафіксовано в 
Аргентині, Пуерто Ріко і США, а ойконім Mіraflores  «Подивись 
На Квіти» — в Аргентині, Чилі, Колумбії, Мексиці і Перу [Everett:  
341].

У топонімії Франції можна виділити ще один лексико-семантичний 
ряд вербальних топонімів — назви колишніх фортець, замків погроз-
ливого характеру, типу Prendsgarde «Стережись» (дослівно «Візьми 
Oхорону»); Coupegorge, Coupgueule «Ріж Глотку»; Brіsegenoux «Ла -
май коліна»; Tіrepіed «Виривай Ноги» і под.

Топонімісти звичайно уникають питання про те, що стало поштов-
хом, імпульсом для виникнення в ойконімії такої специфічної струк-
турної моделі топонімних комплексів. А твердження, що пропонують 
науковці, задовольняє не повною мірою. Є. М. Поспєлов висуває фан-
тастичну етимологію назви міста Гуляйполе (Зп) як назву «за власни-
ком поля: особове ім’я Гуляй + поле». За його словами, це — «варі-
ант розповсюдженої конструкції: Адамполе, Захарпольє, Тарасполь» 
[Поспелов: 128].

Назва Гуляйполе не ідентична у структурно-словотворчому плані 
ойконімам Захарпольє, Тарасполь; особове ім’я Гуляй ніколи не було 
поширене серед українців; паратактичне співіснування основ двох імен-
ників аж ніяк не типове для українського словотвору. Ці фактори, 
поряд з екстралінгвістичним фактором (топонімне вираження власності 
на поле як мотив номінації), не були настільки могутніми, щоб викли-
кати появу численних ідентичних назв у різних регіонах України (за 
даними одного з джерел, їх було сім) [УАТП 1947: 732]. Чи можна 
тим самим способом, який запропонував Є. М. Поспєлов, етимологізу-
вати такі ойконіми, як Гуляйка (Кв), Гуляйгород (Лв), Гуляй Горо-
док (Кв, Мк), ГуляйПоле (Дн, Зп, Кв, Пл, Тр)? Сумнівно. Чи не 
доцільніше компонент композита Гуляй зіставити з такими топонім-
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ними одиницями, як Копай (Вн), Копайгород (Вн), Нерушай (Од), 
Недайвода (Дн)?

О. А. Леоновича, який аналізує американські «імперативні топонім-
 ні конструкції» моделі «Vb + N»: Kіllbuck, Kіlldeer «Убий оленя»,  

Імперативні 
топонімні 
конструкції 
«Vb + N»

насторожує «винятковість цієї форми в англо-
американській топонімії, що не терпить дієслів». 
«Можна припустити, — продовжує О. А. Леоно-
вич, — що вони виражають певні побажання, 
заклинання» [Леонович: 80]. Проте залишається 
незрозумілим, які «заклинання» чи «побажання» 

передають такі вербальні конструкції, як Drіnkwater «Пий воду», 
Cuthand «Ріж руку».

На нашу думку, топонімна структурна модель «Vb + N» пройшла 
такий еволюційний шлях. В англійській мові вона зародилась у роз-
мовно- простомовному середовищі як апелятивне позначення людей. 
Сполучення з першим компонентом, схожим на імператив, дуже екс-
пресивні і звичайно мають негативні конотації, вказуючи на яку-
небудь помітну рису людей, їхнього характеру, зовнішності, діяльності: 
fillbelly — ‘ненажера’ (дослівно ‘напхай живіт’), scarecrow ‘опудало’ 
(дослівно ‘лякай ворону’), scrape-penny ‘скнара’ (‘нашкреби гроші’), 
spitfire ‘запальна людина’ (‘плюй вогнем’), killjoy ‘нудна людина’ (‘убий 
радість’). Це не була споконвічно англійська структурна модель. Ком-
позити такої моделі не зареєстровані у давньоанглійській мові [Скля-
ренко Загадкові: 114]. Найдавніші композити типу pickpocket виникли 
у ХII—ХIII ст. під впливом французьких слів, утворених цим спосо-
бом, пор. франц. coupe-bourse та аналогічне англ. cutpurse ‘кишень-
ковий злодій’; франц. coupe-gorge та англ. cutthroat ‘головоріз’ [Mar-
chand: 38].

Такого роду пейоративні позначення людей легко перетворювалися 
на прізвиська людей, а потім і на їхні прізвища. Пор. початкові пара-
лельні французькі та англійські прізвиська любителів випити: Boіleau 
та Drіnkwater «Пий воду» [Reaney 1969: 292]; Boіvіn «Пий вино» та 
Drіnkale — «Пий ель» [Reaney 1969: 277, 282]. Пор. англійські пріз-
виська зажерливих, жадібних до грошей людей: Gatherpenny, Love-
gold [Reaney 1969: 280]. З часом досліджувана модель стала вжива-
тися для формування прізвиськ, що позначали професію, рід занять. 
Мисливців на вовків називали прізвиськами Catchlove, Cutlove, де 
кінцеве love сягає франц. loup, love ‘вовк’, тобто «Злови вовка», 
«Заріж вовка» [Reaney 1969: 283]. Дроворуба називали прізвись-
ком Copestake — від франц. couper ‘різати’, ‘рубати’ та англ. stake 
‘кіл’, ‘стовп’ [Reaney 1969: 281], пор. прізвище Cutbush < англ. cut 
‘різати’, bush ‘кущ’) [Рыбакин: 141]. Експансія нової антропонімної 
моделі викликала появу прізвиськ (прізвищ) з різноманітною семан-
тикою, пор. Wіnlove «Завоюй любов» [Reaney 1969: 284]. Пор. ще 
прізвище Breakspear (break ‘ламати’, spear ‘спис’). Такі прізвища, 
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як Shakespeare, Shakelance, Shakeshaft, мають першим компонен-
том осно  ву — дієслово shake ‘трясти’, ‘вражати’ [Скляренко Загадкові:  
114].

Перехід антропонімів в ойконімну сферу в США — явище звичайне. 
Так виник ойконім Lovelady (TX) — від імені поселенця C. Lovelady  

Відантропонімні 
вербальні  комп

лекси

[Stewart 1970: 266] або ойконім Lovelock 
(NV) — від імені службовця залізниці G. Love-
lock [Romig: 578]. Прізвище першого начальни-
 ка пошти J. R. Killmaster лягло в основу назви 
сільського відділення пошти Kіllmaster (MI) 

[Romig: 304]. Прізвище Andrew Turnbull (у перекладі: «Відверни бика») 
стало назвою поселення Turnbull (FL) [Morris: 241]. Певне значення 
для закріплення в ойконімії цієї моделі мали й популярні свого часу 
у США ойконіми, утворені від перекладених на англійську мову імен 
індіанців. Такий, наприклад, від антропонімний ойконім Shuteye (CA) — 
від імені одноокого індіанця [Gudde: 357] або назва селища Kіllbuck 
(NY) (англ. kill ‘убити’, buck ‘самець оленя’) — від імені вождя міс-
цевого індіанського племені, яке колись мешкало у цьому місці [Quim-
 by: 182]. Потім, мабуть, ойконіми створювались за аналогією до вже 
наявних. При цьому кожна нова назва створювалась індивідуально, 
спираючись на існуючу структурну модель.

Аналогічні трансформації спостерігаємо й в українській мові. У роз-
мовно- побутовій сфері виникли апелятивні прізвиська пейоративного 
забарвлення, що характеризують людей, як-от: зірвиголова, крути-
голова, вертихвіст, дурисвіт, пройдисвіт, гонивітер. Апелятивні 
прізвиська цієї моделі є і в інших східнослов’янських мовах, пор рос. 
вертихвостка, держиморда, сорвиголова, сверниголова, скопидом, 
развейдом [Скляренко Загадкові: 114]. Проте утворення прізвищ від 
прізвиськ без додаткових структурних засобів більш властиве україн-
ській, ніж іншим східнослов’янським мовам. У результаті маємо велику 
кількість самобутніх, яскравих, унікальних українських прізвищ типу 
Перебийніс, Затуливітер, Молибога, Гуляйбіда, Непийпиво, Недай-
борщ, Забийворота.

Виникнення зовсім нової структурної моделі в мові — процес до -
сить складний і тривалий. Проте перехід структурної моделі з однієї 
групи онімів до іншої в межах однієї ономастичної системи вида-
ється більш легким, що й зумовило появу ойконімів моделі «Vb + N», 
пор. антропонім  Лупибаба  та ойконім Сушибаба  (Вл); антропонім 
Вернигора  та  ойконім Вернигородок  (Вн). В. П. Шульгач етимоло-
гізує ойконіми Печихвости  (Вл) і Сушибаба  (Вл) як такі, що сяга-
ють прізвиськ, відповідно Печихвостъ і Сушибаба [Шульгач 2001: 
106, 135]. Ойконіми типу Урвиколеса можуть бути структурно (і 
семантично) підкріплені гідронімами типу Урвихвіст, Вирвихвіст, що 
пов’язані з апелятивом вирви-хвіст ‘драговина’, ‘болото’, ‘іржава вода’  
[Янко: 367].
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Деякі ойконіми досліджуваної структури виникли у результаті 
народної етимології, переосмислення іншомовних слів. Американський  

Вербальні  комп
лекси — пере

осмислення  іншо
мов них  слів

ойконім Pіckpocket  (PH) з’явився у результа-
 ті трансформацій співзвучної індіанської назви 
Pakwokek [Stewart 1970: 371], а ляклива назва 
селища, що засноване вихідцями з Данії, Kіll-
devіl  (NC) (дослівно «Убий диявола») має до -
сить миролюбне вихідне значення: слово дан. 

kill ‘канал’, ‘струмок’, слово дан. devil ‘горб, край поля’, а все спо-
лучення означає «Струмок біля краю поля» [Quimby: 182]. Пор. також 
колишню назву українського села Карайдубина,  яка походить від 
тополексеми Карайтабен, що становить собою «паронімічне вирівню-
вання з супровідною морфологізацією» і зумовлене фактором зовніш-
нього формаль  но- аналогічного уподібнення  [Отін 1973: 70].

На українському ономастичному підґрунті модель «Vb + N» вия-
вилась більш продуктивною, ніж на англійському. Це виявляється 
у наявності досить великої кількості однакових ойконімів (назви Зве-
нигород,  Звенигородка  зустрічаються у різних областях;  ойконім 
Гуляйполе  зустрічається сім разів у п’яти областях) [УАТУ], в існу-
ванні певних топонімних рядів, які можуть впливати за аналогією, 
пор. Гуляйбалка  (Од), Гуляйгородок (Мк), у появі новоутворень, 
пор. неофіційну назву Копайгород  (багато людей після війни жили 
у землянках), зараз м. Торгпорт (Од)  [ТПСО 1978: 59] та офіційний 
ойконім Копайгород  (Вн).

Таким чином, семантично енергійні імперативні утворення зробили 
пролом у топонімній системі, яка постійно чинить стійкий опір дієсло-
вам у мовах індоєвропейської родини. У північно-американській топо-
німії певну допомогу в проникненні імперативних конструкцій у сферу 
власних імен надали індіанські мови: чимало індіанських імен, пріз-
виськ, назв географічних об’єктів були перекладені на англійську мову 
з використанням дієслівних форм у наказовому способі.

Модель  «перший 
компонент — діє
слово  дійсного 
способу  третьої 
особи  однини»

Слідом за імперативами до топонімії «рушили» 
вербальні конструкції у дійсному способі. У то -
понімії Франції, як зазначає Е. Негр, наступна 
модель вербальних утворень, що з’явилась піз-
ніше від імперативної моделі, — це назви, в яких 
перший компонент корелює з дієсловом дійсного 
способу третьої особи однини [Nègre 1986: 54]. 

Змінюється лексичне прочитання формально ідентичних утворень. То -
понім Grateloup А. Доза и Ш. Ростен інтерпретують не як «Вовк, 
шкреби!», а як «(Місце), де вовк шкребе землю» [Dauzat 1963: 330]. 
Ця модель реалізована у французьких топонімних комплексах з різ-
ним лексичним наповненням. Один топонімний ланцюг становлять утво-
рення з дієслівним компонентом із загальним значенням ‘звучати’, 
‘робити звуки’. Пор. топонімні утворення від дієслова hurler ‘вити’, 
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‘завивати’: Hurleloup «Виє вовк» < hurle loup, Hurlechіen «Виє 
со бака» < hurle chien, пор. також Hurlevent «Виє вітер»; пор. 
Bramechèvre «Мекає коза», Brameloup «Кричить вовк» — від діє-
слова bramer ‘кричати (про оленя, лань)’, ‘мукати’, ‘ревіти’, ‘бекати’, 
‘мекати’ і ‘подібне’ [Billy: 61]. Окситанський топонім Bramevaque (від 
дієслова bramar у значеннні ‘ревіти’ та vaca ‘корова’) своєю вихід-
ною семантикою пов’язаний з місцевістю, де росла трава пізньоцвіт 
(франц. colchique) — ядовита рослина, від якої корови починали голос-
 но мукати [Dauzat 1963: 110]. Від дієслова fluter ‘насвистувати’, ‘спі-
вати (про птахів)’ виникли топоніми Flutemerle (франц. merle ‘дрізд’), 
Fluteagasse (франц. agasse ‘сорока’ [Billy: 61]. Від дієслова piailler 
з тим же значенням виник топонім Pіaіllepіnson (франц. pinson 
‘зяблик’) [Billy: 61]. Від дієслова siffler ‘свистітити’, ‘шипіти’ (про гу -
сей, гадюк тощо) виникли топоніми Sіffleagasse, Sіfflemerle [Billy: 61].

Численні французькі топонімні вербальні комплекси від дієслова 
corner із загальним значенням ‘шуміти’, ‘галасувати’, ‘пор. Corneboeuf 
<  boeuf  ‘бик’,  Cornechіen <  chien ‘собака’, Cornechèvre <  chèvre 
‘коза’, Cornechat < chat ‘кішка’, Corneduc < duc  ‘пугач’ [Billy: 61]. 
Окрема група топонімів має перший компонент — дієслівну форму від 
інфінітива pisser ‘мочитися’, ‘випускати сечу’: Pіssevache, Pіsseloup, 
Pіssecoq, Pіssebeuf та ін. Топоніми цієї групи зустрічаються на тери-
торії всієї Франції [Бочарова: 98—99].

Інший різновид вербальних топонімних комплексів представляють 
топоніми типу Escornebœuf  [Dauzat 1963: 270] зі значенням «Місце, 
де віє настільки сильний вітер, що може обламати бику роги» — від 
слів écorner ‘обламувать роги’ із вставним -s- і bœuf ‘бик’. Пор. ще 
топонім Heurtvent  (Heurtevent, 1134 p.) [Dauzat 1963: 352] — від 
діє слова heurter ‘штовхати’, ‘гупати’, ‘стукати’ і vent ‘вітер’, тобто 
«Місце, де дме шалений, несамовитий вітер». Вербальний композит 
Tіrepіed [Dauzat 1963: 678] — від слів tirer ‘тягти’, ‘тягнути’, ‘волокти’ 
і pied ‘нога’ своєю вихідною семантикою вказував на підвищену місце-
вість із крутим узвізом. Композит із прозорою семантикою Tournedos 
[Dauzat 1963: 681] — від tourner ‘повернути’ і dos ‘спина’, пов’язаний 
з якимись військовими подіями: з розгромом під час бою та безладною 
втечею з поля бою. Топоніми на зразок Thubœuf  (Tuebof, 1188 p.), 
Tubœuf [Dauzat 1963: 679] сягають слів tuer ‘убивати’ та bœuf ‘бик’ і 
позначали «Поселення, де знаходилась бойня», як і топонім Tombœuf 
[Dauzat 1963: 679] < tomber ‘падати’.

В американських вербальних топонімних комплексах чи не найчас-
тіше дієслівний компонент корелює не з імперативом, а з дієсловом 
дійсного способу. Ойконім Cuthand < Cut Hand (TX) доцільно пере-
класти не «Ріж руку», а, як це підкріплено фактами, «(Mісце, де інді-
анець) пошкодив руку» [Quimby: 103]. Аналогічно, назва озера Cut 
Foot Sіoux Lake (MN) [Stewart 1970: 124], на нашу думку, містить 
у своєму складі не імператив «Ріж ногу», а дескриптив «Місце, де 
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індіанець пошкодив ногу», пор. інцидентний ойконім Splіt Hand (MN) 
[Blevins: 179] з аналогічним значенням, а також ойконім Cutshіn (KY) 
[Blevins: 125] «Місце, де людина пошкодила гомілку». Назву населе-
ного пункту, пов’язану з інцидентом на основі ревнощів Stab  Eye 
(KY) [Blevins: 135], можна зрозуміти лише як «Місце, де ножем на -
несли удар в око». Кілька назв у США Cutthroat слід розуміти не як 
наказ «Ріж горло», а як констатацію страшних реалій. Така геогра-
фічна назва у Каліфорнії Cutthroat Gulch [Gudde: 99], де у золото-
носній ущелині знайшли людину з перерізаним горлом; така геогра-
фічна назва Cutthroat Gap у штаті Оклахома, де в ущелині у 1833 р. 
відбулася різанина між індіанцями різних племен [Stewart 1970: 124]. 
Вихідна семантика ойконіму Changewater (NJ) пов’язана не з нака-
зом «Міняй воду», а вказує на місце, де індіанці «міняли воду», 
тобто переносили свої каное з однієї річки до іншої під час мандрі-
вок до Атлантичного океану [Blevins: 223]. Ойконім Cut Bank (MT) 
походить від ідентичної назви ущелини, яка, у свою чергу, отримала 
назву від назви річки Cut  Bank  Creek [Blevins: 200], тобто «Pічка, 
що ріже береги». У США численні річки з назвами Turnback Rіver, 
які з топографічних причин «повертають назад» (turn back) свою 
течію [Gudde: 403]. Назва населеного пункту Shakerag (GA) похо-
дить від назви залізничної станції, де за звичай махали носовичком 
або іншим шматочком тканини, як сигнал машиністу потяга [Blevins: 
83]. Тобто вихідну семантику ойконіма можна зрозуміти як «Місце, де 
махають тканиною», а не як «Витруси ганчірку». Ойконім Snapfіnger 
(GA) походить від назви річки. За переказами, землемір послизнувся і 
впав біля ще не названої річки і пошкодив палець. Цей інцидент мав 
ономастичні наслідки: річку назвали Snapfіnger  Creek [Blevins: 84]. 
Саме це була мотивація назви, а не міфічний наказ «Лясни пальцем». 
Назву стрімкого каньйона Breakheart [Stewart 1970: 58] можна зро-
зуміти як «Місце, де (з переляку) розбивається серце», а дескрип-
тивну назву Breakneck [Stewart 1970: 58] можна розтлумачити як 
«(Mісце, де можна) зламати шию». Дескриптивна назва Tearcoat 
[Stewart 1970: 475] часто вживається, коли мається на увазі густа 
лісна хаща, де легко роздерти одяг.

Модель «Vb + Vb»
Крім цих типових вербальних топонімних комп-
лексів, у різних мовах є інші, менш поширені 
топоніми з дієслівним компонентом, утворені 

шляхом лексикалізації і наступної універбації різноманітних ономас-
тичних структур 1. Французька топонімія дає нам приклади утворень, 

1 Докладніше див.: Скляренко О. М. Інноваційний характер американ-
ських композитних моделей (на матеріалі географічних назв США) // VI Між-
народна науково-практична конференція з питань викладання іноземної мови 
пам’яті професора В. Л. Скалкіна 19—20 лютого 2009 р.: Збірник наукових 
праць. — Одеса: Астропринт, 2009. — C. 547—553.



Розділ II. Типологія онімних композитів

— 133 —

що складаються з двох основ, корелюючих з дієсловами у наказовому 
способі, на зразок Tournemіre «Обернись, дивись» або Tournecoup — 
від дієслів tourner ‘повертати(ся)’ і couper ‘різати’ [Dauzat 1963: 681]. 
Пор. імперативну форму американського ойконіма рекламного типу 
Do  Stop (KY) з наполегливим проханням до мандрівників зупини-
тись тут (щоб перепочити). Це одна з небагатьох назв такого 
типу, що потрапили до офіційного визнання на картах [Blevins:  
125].

Ще одну реалізацію моделі вербальних комплексів зафіксовано 
у цікавій назві невеличкої сільської громади Cut  and  Shoot (TX) 
«Ріж і стріляй» [Quimby: 102]. Пор. також колоритну назву річки, 
яка, мабуть, завдячує човнярам, що гребли проти швидкої течії, 
Pull AndBe Damned  Creek (FL) річка «Тягни і будь проклята» 
[Morris: 202].

Проте частіше в американській топонімії вербальні топонімні комп-
лекси моделі «Vb + Vb» (дієслово + дієслово) мають іншу конкретну 
реалізацію. У деяких з них компоненти співвідносяться з двома діє-
словами: повнозначним дієсловом і модальним або допоміжним діє-
словом, на зразок ойконіма Cando (ND) [Stewart 1970: 74], що утво-
рився з фрази can do ‘можу (можемо) зробити’. Цей топонім послужив 
зразком для утворення інших, аналогічних, пор. ойконім Wіlldo (ND), 
утворений у 1890 р. [Stewart 1970: 534] з фрази will do зі значен-
ням майбутнього часу «зробимо (зроблю»)» або назву поштового від-
ділення Wouldbe (OK) зі значенням «Був би» [Stewart 1970: 541]. 
Уже у ХХ ст. виникли такі назви річок, як Maybe (AK) «Може бути» 
та Maybeso (AK), в яких передається, на думку Дж. Стюарта, сумнів 
номінантів щодо того, куди веде ця річка [Stewart 1970: 286].

Модель 
«Vb + Adv»

Модель «Vb + Adv» (дієслово + прислівник) 
 представлена в ойконімії США кількома різно-
видами. Один із них реалізо вано в ойконімі 
Needmore (GA, IN, KY, IL, TN) із значенням 

«Потребують ще більше» [Скляренко 2012: 118]. У семантичному від-
ношенні це, за словами Дж. Стюарта, гумористичний ойконім з від-
тінком зневаги у тому смислі, що назване місце потребує всього 
[Stewart 1970: 321]. Ця ойконімна лексема розповсюджена у США. 
За нашими спостереженнями, вона наявна у восьми штатах. При цьому 
в Техасі виявлено 5 назв Needmore, а у штаті Кентуккі — 8 [Скля-
ренко 2009: 550].

Інша конкретна реалізація моделі «Vb + Adv» — ойконім Hopewell. 
Він має семантичну конотацію побажання, надії на те, що у май-
бутньому все буде добре, і виявлений у кількох штатах: Міннесота, 
Оклахома, Нью-Джерсi [Скляренко Ізоморфізм: 144; Sklyarenko 2002b: 
280]. Іншим прикладом реалізації моделі «Vb + Adv» є дескриптивна 
назва шахтарського селища Burnwell (NJ) «Гори добре» [Alotta 1992: 
512]. Досить прозора назва населеного пункту Speedwell (VA) < 
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speed ‘набирати швидкість’, ‘швидко їхати’ [Alotta 1992: 483]. Ойко-
нім Endwell (NY) своєю первинною семантикою висловлює поба-
жання «Щоб все закінчилось добре» [Gallant: 170]. Ойконім Aіmwell 
(LA) можна перекласти як «Цілься добре» [Gallant: 95], назву насе-
леного пункту Tіmewell (IL) можна зрозуміти як імперативну кон-
струкцію «Добре розрахуй (свій) час» [Blevins: 98]. Ойконім Dowell 
(FL) [Morris: 70] можна зрозуміти як «Побажання робити добро», а в 
назві копалини Paywell  Mountaіn (CO) виражена надія, що праця 
під названою горою принесе прибуток [Stewart 1970: 362]. Пор. ще 
канад. Marchwell «Добре йди» (Sask).

Модель 
«Vb + Adj»

Вербальна модель «Vb + Adj» (дієслово + при-
к метник) у топоніміїї США дає рідкі утворення 
типу Pulltіght (AR) від дієслова pull ‘тягти’, 
‘тягнути’ і прикметника tight, що виступає тут 

у граматичному значенні прислівника, амер. розм. ‘міцно’, ‘ґрунтовно’ 
[Скляренко 2009: 550]. Сполучення основ, що корелюють з імператив-
ною формою дієслова і прикметником (прислівником), зустрічаються 
й у французькій топонімії: Tournefort «Обертай сильно» (мова йде 
про млин або вітер) [Dauzat 1963: 681]. Особливого поширення отри-
мало вихідне сполучення старопровансальського дієслова mirar ‘диви-
тись’, франц. mirer та прик метника beau, ст.-франц. bel ‘красивий’: 
Mіrabeau (Mirabel, 1165 p.) дослівно «Дивись, (як це) красиво». Цей 
топонімний термін здебільшого вживався на позначення висоти, з якої 
було видно далеко навкруги, і реалізувався у різних варіантах: Mіra-
bel,  Mіrambeau,  Mіrbel,  Mіrebeau,  Mіrebel,  Mіrіbel [Dauzat 1963:  
458].

Модель «Vb + Indef. Pron» (дієслово + неозначений займенник) 
представлена композитною то  полексемою Graball (від дієслова grab  

Модель
«Vb + Indef. Pron»

‘хапа  ти’, ‘захоплювати’, ‘присвоювати’ і неозна-
ченого займенника all ‘все’) (AL) [Gallant: 2]. 
Ця топонімна модель знаходить підтримку в ізо-
структурних апелятивах типу know-all, do-all, 

catch-all [LDCE: 782, 396, 198], а також у жаргонному слові grab-all 
‘хапуга’. Інший різновид цієї моделі представлено у назві шахтарского 
сели  ща Knownothіng (CA) [Gallant: 28] (золотошукачі відмовля-
лися розповідати про свої копаль  ні). Така ойконімна модель підтри-
мується  аналогічною апелятивною: know-nothing ‘неосвічена людина’ 
[Скляренко 2009: 550].

Модель 
«Vb + Prep»

В англійській мові наявні утворення моделі 
«Vb + Prep» (дієслово + прийменник), які не 
ма ють відповідників в україн ській мові. 
О. Д. Мєшков, виділяючи в англійській мові 

модель «Vb + Prep», зазначає: «Особ ливу групу складають складні 
слова, перший компонент яких — діє слово, а другий прийменник 
-in ‹...›. Вони виникають як називні утворення» [Мешков: 198]. Як при-
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клад він наводить «дивне слово» teach-in, яке зародилося в амери-
канських університетах і «послужило вихідною точкою для утворення 
ряду неологізмів», як-от kiss-in, sit-in, work-in, roof-in, drive-in [Меш-
ков: 198]. Ця своєрідна словотвірна модель знайшла своє застосу-
вання й у топонімній лексиці. Проте ойконіми моделі «Vb + Prep» 
виникли не в американських університетах, а у шахтарських таборах, 
невеликих населених пунктах і мають яскраво виражений народний 
характер [Скляренко 2009: 549].

Ойконім Starvout (CA, OR) — від дієслова starve ‘потерпати 
від голоду’, ‘вмирати від голоду’ красномовно свідчить про умови 
життя шахтарів в їх селищах [Blevins: 46, 288]. Можливо, анало-
гічну вихідну семантику мала назва колишнього селища Freezeout 
< freeze ‘замерзати’, ‘помирати від холоду’ (CA) [Gudde: 137]. Назва 
невеличкого сільця Burnout (AL) < burn ‘підпалити’, ‘спалити’ нага-
дує про час, коли хати і ферми мешканців були спалені повста-
лими рабами [Blevins: 4]. Назва селища Lookout (CA) сягає тих 
часів, коли мешканцям доводилось завжди бути насторожі через 
загрозу нападу індіанців. Колишнє маленьке селище Crossout (TX) 
було так названо через те, що дістатися до ньйого можна, тільки, 
минаючи (cross) всю найближчу місцевість і вийшовши за її межі 
[Quimby: 100]. Назва Stopover (KY) виникла завдяки розташуванню 
селища на перехресті шляхів, коли перехожі змушені були зупиня-
тися і запитувати у місцевих мешканців про потрібний їм напрям 
[Quimby: 319]. Н. п. Getaway (OH) < get away ‘тікати’, ‘утікати’, 
‘вислизнути’, ‘ушитися’ був першим пристановищем рабів-утікачів 
зі штатів Кентуккі і Західна Вірджинія, які прямували на північ  
[Gal lant: 183].

Нерідко у топонімах істотна не стільки їхня семантична прозо-
рість, скільки прозорість структури, сприйняття їх як таких, що 
належать до певної структурної моделі. У цьому плані виділяються 
утворення моделі «Vb + Prep» з кінцевим компонентом -away, що 
постали як переосмислення індіанських вихідних слів і отримали таким 
чином англомовноподібну зовнішню форму [Скляренко Ізоморфізм: 
143]. Ойконім Pіckaway (OH) — трансформована назва індіанського 
племені Piqua [Stewart 1970: 371], ойконім Nodaway (IA) походить 
від індіанського слова nodawa зі значенням ‘подолана (про річку) без 
каное’ [Blevins: 110]; Rockaway (NJ) — від індіанського слова зі зна-
ченням ‘піщане місце’ [Blevins, 225], а Spanaway (WA) — від слова 
зі значенням ‘чудові води’ [Blevins: 385].

Ойконіми моделі «Vb + Prep» виникли у різних регіонах США через 
різні обставини. Їхній яскравий інноваційний характер, народно- побу-
тове забарвлення і не завжди приємна вихідна семантика призвели 
до того, що ця структурна модель не сприймалася суспільством і не 
отримала широкого розповсюдження. Багато з наведених назв з ча -
сом замінювалися іншими.
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Вербальна модель «Adv + Vb» (прислівник + діє слово) вживається 
для утворення назв неве ликих населених пунктів, напр. Neversіnk  

Модель 
«Adv + Vb»

(NY) [Gallant: 171]. Структурну підтримку ця 
ойконім  на модель знаходить у ши  роковживаній 
апелятивній лексемі ne ver-say-die (дослівно ‘ні -
коли не кажи вмирати’) [LDCE: 354], що має 

значення ‘не втрачайте мужності’, ‘не складай зброї’, ‘не впадайте 
у розпач’ [Сл. Баранцев:  691].

Модель  «N + Vb»
Оказіональною в американській ойконімії висту-
пає й модель «N + Vb» (іменник + дієслово), 
за  свідчена одним прикладом: Watersmeet (MI). 

Дж. Стюарт вважає це утворення ‘аномально названим’ («anomalously 
named») [Stewart 1970: 524], але не через його структуру, що стано-
вить, швидше за все, ціле речення, а через його вихідну семантику: 
біля цього населеного пункту води не зустрічаються, а, навпаки, роз-
тікаються, впадаючи у два озера та одну річку [Скляренко 2009: 552].

У загальновживаній лексиці української мови такий тип осново-
складення дуже поширений. «На Львівщині, — зазначає Є. М. Чер-
няхівська, — топонімів цього типу дуже мало. Серед назв населених 
пунктів їх усього три: Ракобовти, Боброїди і Чортория» [Черняхів-
ська 1962: 146], пор. також Свинориї, Свиноїди [УАТП 1947: 837].

Торкнемося тут ще одного аспекту теоретичного мовознавства. 
Прий нято вважати, що мова — це система в усіх своїх відношеннях і 
проявах. Ми вважаємо, що мова, або принаймні деякі її частини, крім 
системності, містить й елементи асистемності. Слушні щодо цього 
слова Ш. Баллі: «У системі все взаємозв’язане ‹...›. Проте було б гру-
бою помилкою, якщо б ця думка привела до уявлення про мову як про 
симетричну і гармонічну конструкцію» [Балли: 28]. Особливо численні 
випадки асистемності в ономастиці, яка тісно пов’язана не тільки з 
мовою, але й з екстралінгвістичною реальністю [Скляренко 2009: 552].

Французьке місто Brіatexte заснував у 1291 р. Simon Briseteste, 
прізвище якого складається з двох компонентів: від дієслова briser  

Інші  вербальні 
моделі

‘розбивати’, ‘дробити’ та іменника tête ‘голова’ 
[Dauzat 1963: 116]. Такого роду конструкції до -
сить численні в апелятивній лексиці французь-
кої мови, пор., наприклад, brise-pierres ‘камне-

дробарка’, або brise-mottes ‘глибодробарка’, або brise-glace ‘криголам’, 
‘лідоріз’, ‘льодолам’, або brise-lames ‘хвилеріз’. Можливо, за аналогіч-
ною словотворчою моделлю був створений топонім Brіssac — від діє-
слова briser тут ‘рвати’, ‘ламати’ і іменника sac ‘мішок’, від назви ста-
рого млина, де мельник грубо поводився з мішками з борошном [Dauzat 
1963: 117]. Цікава принципово протилежна конструкція з по  чатковим 
іменним компонентом і кінцевим дієслівним, пор. Jambelève (= lève 
la jambe (від дієслова lever ‘піднімати’ та іменника jambe ‘нога’) — іро-
нічне позначення крутого спуску з гори [Dauzat 1963: 136].
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специфічні ойконімні компоЗитні  
моделі

Англійська та українська мови можуть створювати не тільки іден-
тичні або схожі композитні моделі, але й, природно, свої власні, від- 

Американські 
ойконімні  компо

зитні  моделі

сутні в інших мовах 1. У межах моделей слово-
складання можуть існувати різні семантичні 
типи, компоненти яких вступають між собою 
у певні відносини. Деякі моделі породжують чис-
ленні утворення. Інші ж використовуються для 

створення кількох складних ойконімів. За деякими моделями вини-
кали лише поодинокі ойконіми. Проте це не означає, що їх можна 
ігнорувати. Уже сама поява однієї назви конкретної моделі свідчить 
про право на існування цієї моделі. Тому ми включили в досліджен-
 ня й оказіональні моделі словоскладення, зареєстровані мінімаль-
ною  кількістю  утворень.

Модель 
«N + Adv»

До оказіональних ойконімів своєрідної композит-
ної моделі «N + Adv» (іменник + прислівник) 
відноситься американська назва н. п. Frogmore 
(«Більше жаб») у штаті Луїзіана (через наяв-

ність поблизу великої кількості жаб) [Gal lant: 97]. Назви такої мо -
делі зустрічаються рідко.

Модель 
«Adv + N»

Ойконім Moreland (IL, ID) утворений за модел-
 лю, що протилежна попередній, і свідчить про 
певну гнучкість словотвірних моделей в аме-
риканській топонімії. Наз  ви втілюють бажання 

мешканців мати більше землі [Stewart 1970: 308]. Це також пооди-
нока топонімна модель.

Іншою реалізацією моделі «Adv + N» (прислівник + іменник) висту-
пає ойконім Afterthought (CA) [Gallant: 28]. Він створений за моделлю, 
яка широко вживається в апелятивній лексиці, пор. численні загальні 
утворення, як-от: afterbirth, aftercare, afterlife, afterglow, aftergame 
[LDCE: 24] та ін. Можливо також, що наведена назва шахтарського 
селища — ре  зультат онімізації існуючого апелятива afterthought ‘запіз-
ніла думка’ [ Скляренко 2009: 551].

1 Див.:  Sklyarenko Olga. About Principles of Name-giving in the Topony my 
of the USA // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства / Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; Гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 
2002. — № 7. — С. 278—281; Скляренко О. М. Інноваційний характер аме-
риканських композитних моделей (на матеріалі географічних назв США) // 
VI Міжнародна науково-практична конференція з питань викладання інозем-
ної мови пам’яті професора В. Л. Скалкіна 19—20 лютого 2009 р.: Збірник 
наукових праць. — Одеса: Астропринт, 2009. — C. 547—553.
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За моделлю «Adv + Adj» (прислівник + прикметник) виник  ойконім 
Evergreen (MN, CO) «Вічнозелений» як покажчик приємного кольо-  

Модель 
«Adv + Adj»

ру, що переважає у даній місцевості, зазначає 
Дж. Стьюарт [Stewart 1970: 159]. З іншого боку, 
цей прикметник міг виступати у граматичному 
значенні іменника як ‘вічнозелена рослина’, який, 

онімізувавшись, вказував на наявність тут хвойних дерев [Stewart 
1970: 159], пор. ще Stіllwell (IN) (дослів  но «Все ще гаразд», «Поки 
що гаразд») [Скляренко 2009: 551].

Модель 
«Pres.  p. + N»

Більшість ойконімів моделі «Pres. p. + N» (діє-
прикметник теперешнього часу + іменник) скла-
дають синтаксеми, що складаються з двох слів. 
Але іноді вони набувають ознак цільнооформле-

ності — написання разом, пе  реходячи зі словосполучень у складні 
слова. Проте, об’єктивно дослід жуючи ці утворення, можна констату-
вати, що жодної різниці, крім графічної, тут немає [Скляренко 2009: 
551. Пор. Rіsіngsun (OH) і Rіsіng Sun (MD, IN) [Stewart 1970: 407]; 
Bloomіngdale і Bloomіng Grove [Stewart 1970: 50]. Належність до 
однослівних утворень (і обґрунтоване написання разом) спостерігаємо 
в ойконімах типу Bloomіngton (IN, IL), Bloomіng burg, Bloomіng
vіlle (OH) [Stewart 1970: 407].

Модель  «Adj 
(Superl) + N»

В американській ойконімії виділяємо особливий 
різновид — утворення, де перший компонент — 
прикметник найвищого ступеня порівняння, а 
другий — іменник. Такі (нечисленні) утворення 

є у різних штатах, пор. різноманітні за своєю вихідною семантикою 
ойконіми: Bestland (VA), Bestfіeld (DE), Bestpіtch (MD), Bestgate 
(MD) [Скляренко 2009: 551].

Модель  «Adv + 
Adj  (Superl)»

Як оказіональну виділяємо композитну модель 
«Adv + Adj (Superl)» (прислівник + прикметник 
найвищого ступеня порівняння), що реалізується 
в паратактичному співположенні двох лексичних 

одиниць, які утворюють однослівний ойконім Verіbest (TX) [Stewart 
1970: 510] як вираз побажання. Звернемо увагу на деякі орфографічні 
трансформації, що сприяють графічному відокремленню ойконіма (пор. 
very best) [Скляренко 2009: 551].

українська ойконімна компоЗитна модель

Завдяки структурним особливостям українська ойконімія має ком-
позитну модель, не властиву ойконімії США. Нижче наведена основ на 
специфічна структурна модель.

В українській топонімії одвічно переважала від ад’єктивність, тобто 
об’єкти частіше називалися за допомогою опису їхніх властивостей, 
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особливостей, а не шляхом прямої субстантивної номінації [Скля-
ренко Ізоморфізм: 136].

Модель 
«Adj + Adj»

Відад’єктивність, будучи невід’ємною рисою ук -
раїнської топонімії, різними імпульсами  пронизує 
всі її частини і знаходить різноманітні прояви. 
Одним з окремих проявів відад’єктивно сті — 

композитні утворення моделі «Adj + Adj» (прикметник + прикметник): 
ук  раїнські ойконіми: Великовеселе (Мк), Великоплоске  (Од), Ново-
червоне  (Лг), Верхньокругле  (Лг), Середньотепле  (Лг); російські: 
Новобелая (Вгг), Верхнесоленый (Рос), Новокрасивое (Тул), Бело-
местное (Блг), Новокрасное (Ряа, Нвс), Белоозёрный (Кл), Нижне-
яблочный (Вгг), Верхнеяблочный (Вгг).

Іншу групу утворюють складні назви, в яких основи якісних при-
кметників сполучаються з основами відносних відсубстантивних при-
кметників: Чистоводне (Од), Солодководне (Зп), Твердомедове (Хрс), 
Сухомлинове  (Од), Біловишневе  (См).

В українській ойконімії є ще кілька різновидів композитної мо делі 
«Adj + Аdj», в яких відад’єктивність має швидше структурно- формаль-
ний, а не семантико-дескриптивний характер, що свідчить про пере-
важання в ономастиці подекуди структурних факторів над лексико-
семантичними [Sklyarenko 2000a].

Англомовній ойконімії конструкції такого роду не властиві. Проте 
виявлені нами композити Goodrіch  (CO) (‘гарний’ + ‘багатий’) та 
Idlewіld  (MI) (‘нероба’, ‘ледачий’ + ‘дикий’, ‘шалений’) свідчать про 
принципову можливість появи ойконімів моделі «Adj + Adj»  і в аме-
риканській ойконімії.
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типологія суфіксальних онімів

Загальні положення

Суфікс як різновид афікса — це «службова морфема, мінімаль-
ний будівельний елемент мови», який розташовується у слові 
після кореня, але «не обов’язково у безпосередній близькості 

до нього» 1. Це узагальнююче формулювання має велику інклюзивну 
спроможність, що дозволяє включати до складу суфіксів різноманітні 
за своєю специфікою мовні одиниці. Зазначимо, що вихідні латинські 
терміни affixus та suffixus перекладаються однаково, як ‘прикріпле-
ний’ [Суфікс: 669; Ковалик: 25].

Суфіксальні дериватеми наявні як в ойконімії США, так і України, 
що передбачає принципову можливість аналізу при всіх їхніх можли-
вих розбіжностях 2.

первинні і вторинні  
топонімні суфікси

Вважається, що суфікси — це колишні кінцеві компоненти склад-
них слів, які в процесі свого еволюційного розвитку зазнавали різно-
манітних трансформацій, що привело до зміни їхнього структурного 
статусу. Насправді, це зовсім не так. В українській мові налічується 
близько 400 суфіксів та їхніх варіантів [Суфікс: 669], і лише в окремих 
випадках можна встановити походження суфіксів від колишніх само-
стійних слів. Такі топоформанти сприяють усуненню інтерономастич-
ної омонімії. Пор. російські ойконіми: Гагаринский <  Гагарин, Кали
нинск < Калинин, Марьино < Марья; українські: Василів < Василь, 

1 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Аффикс // Лингвистический энцикло-
педический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 2-е изд., доп. — М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2002. — С. 59.

2 Детальніше див.: Скляренко О. Н. О некоторых разновидностях суффик-
сальных образований в ойконимии (типологический аспект) // Мова: Нау-
ково-теоретичний часопис з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; 
Гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 2009. — № 14. — С. 171—179.
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Йосипівка < Йосип, Гаврилівці < Гаврило; болгарські: Калвинец < 
Калвин, Кръстилец < Кръстил, Русенец < Русен, Берково < Берко; 
молдавські: Чеканой < Чекан, Арсойца < Арсо, Буслойца < Бусло; 
польські: Bolesławo < Bolesław, Andrzejów < Andrzej, Halіnów 
< Halіna  [Cкляренко 1981: 46].

Суфікси утворюються також із колишніх флексій шляхом морфоло-
гічного перерозкладу слів або в результаті запозичення з інших мов. 
Показники множини перетворюються в ономастичній лексиці на топо-
німні маркери, деякі топонімні суфікси «мігрують» з однієї мови в іншу 
(див. про це нижче).

Перехід суфіксів з апелятивної лексики до пропріальної зумовив 
одну з характерних особливостей української топонімії — її, як ви -
словився В. А. Никонов, «яскраво виражену суфіксальність» [Нико-
нов 1962: 22]. Топонімні суфікси, які від початку були такими, можна 
назвати первинними топонімними суфіксами [Скляренко Суффик-
сальные: 171].

В англомовній топонімії найбільшу групу суфіксальних дериватем 
складають назви з колишніми кінцевими компонентами композитів, які 
у ході спрощення, тісно пов’язаного з деетимологізацією і фонетич-
ним редукуванням, перетворились на кінцеві топоформанти. Назвемо 
такі топоформанти вторинними топонімними суфіксами. Ці кін-
цеві елементи не мають аналогів у сучасній лексиці, не співвідно-
сяться з лексемами сучасної мови, але всіх їх об’єднує спільна лек-
сична ознака — вони утворені від географічних термінів [Скляренко 
Суффиксальные: 173].

квантитативний аналіЗ  
суфіксальних ойконімів

З усього розмаїття можливих дериваційних засобів топонімія віді-
брала небагато, узявши з апелятивної лексики те, що для неї було 
прийнятним. В англійській топонімії виділяють близько 30 ойконім-
них суфіксів, які історично походять від апелятивних географічних 
термінів [Беленькая: 48—52]. З первинних топонімних суфіксів виді-
ляється суфікс -ing, що вважається одним із найдавніших компонен-
тів [Беленькая: 9]. В українській мові 52 суфікси формують усю різ-
номанітність ойконімних дериватем [Гуцул: 94—98].

Продуктивність ойконімних суфіксів варіює у дуже широкому 
ді апазоні. Так, у сучасній українській ойконімії суфікс -івк-а фор-
мує 1727 назв, суфікс -инк-а/-інк-а — 308 назв, суфікс -ичі — 
199 назв, а суфікс -ани/-яни — всього 39 [Гуцул: 94—97], «басейн 
р. Прип’яті — південний фланг суцільного поширення назв на -ичі. 
Щоправда, ойконімів на -ичі, -овичі на Київському Поліссі теж не так 
багато — лише 23 назви з 422, або близько 5 % усієї кількості назв 
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населених пунктів» [Полісся: 178]. Деякі з ойконімних суфіксів мають 
спільнослов’янський характер. Наприклад, суфікси -івці/-инці широко 
розповсюджені у топонімії багатьох слов’янських мов. Інші функціо-
нують у межах певної території. Як слушно зазначав В. А. Никонов, 
«у кожного форманта своя доля і, звідси, свій ареал. Історичні від-
мінності утворили на кожній території характерний спектр топонімних 
формантів» [Никонов 1964: 69]. Oйконімні масиви досліджуваних регі-
онів США та України докорінно відрізняються за кількістю суфіксаль-
них утворень (чого й слід було очікувати). Якщо у США їхнє співвід-
ношення коливається від 7,3 % (СА) до 21,2 % (MA), то в Україні 
воно становить від 55,8 % (Днц) до 71,5 % (Кв, Чрв) 1.

Афікси існують у мові протягом дуже довгого часу. Випадки їхніх 
зникнень дуже рідкісні.

Закономірність розвитку деривації у французькій мові полягала 
у тому, що її питома вага у загальній словотворчій системі  поступово 
зменшувалася у зв’язку з розвитком синтаксичних засобів словотво-
рення, що мали зародковий характер у старофранцузькій мові. Багато-
значність суфіксів більш типова для стародавніх романських мов. 
У цьому полягає відоме вдосконалення словотворчої системи фран-
цузької мови.

Одним із законів, чинних у розвитку мов, є нерівномірність темпів 
зміни різних його сторін. Нерівномірність темпів мовних змін спостері-
гається і при утворенні груп споріднених мов з мови-основи. У групі 
романських мов граматичний лад французької мови випробував більш 
значні якісні зміни по мірі наближення до нового періоду, ніж грама-
тичний лад італійської чи іспанської мов.

Поширення збільшувальних і особливо зменшувальних суфіксів 
історично мінливе. У старофранцузькій мові у період до XVI ст. похідні 
іменники з зменшувальними суфіксами широко використовувалися. Іта-
лійська мова, що характеризується значним поширенням зменшуваль-
них суфіксів, у цьому відношенні ближче до старофранцузької, ніж 
до новофранцузької мови. Похідні слова, утворені за допомогою змен-
шувальних суфіксів, у різних мовах піддалися спрощенню. Французька 
мова більше, чим яка зі споріднених їй мов, виявляє у своїй історії 
тенденцію до спрощення похідних слів зі зменшувальними суфіксами. 
У сучасній французькій мові зменшувальні суфікси — менш жива кате-
горія, ніж в інших романських мовах.

Розвиток у запозичених словах іронічного або зневажливого зна-
чення у французькій мові придбали іронічно-зневажливий відтінок 
суфікси -ard, -aud, виділені у словах німецького походження [Гуры-
чева: 77].

1 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Укра-
їни: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — С. 162.
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типологія демінутивних утворень  
у топонімії

Світ єдиний. Логіко-понятійна база людства також єдина. Але реальна 
дійсність постає перед людьми через її суб’єктивне сприйняття і пере- 

Емоційнооцінна 
концептуалізація 

дійсності 
і  топонімія

осмислення, що здійснюється перш за все через 
мову. Згадаймо постулат В. фон Гумбольдта, що 
«людина думає, почуває й живе тільки у мові» 
[Гумбольдт 2000: 198]. Можна говорити як про 
загальнолюдську концептуалізацію дійсності, так 
і про її національну концептуалізацію, пов’язану 

з національним світосприйняттям. Конкретна мова відбиває етнокуль-
турні стереотипи, породжені національною специфікою світосприй-
мання. Згадаймо ще раз В. фон Гумбольдта, який писав про різні мови 
як різноманітні засоби світосприймання і його віддзеркалення різними 
людськими спільнотами. Він стверджував: «У кожній мові закладене 
самобутнє світоспоглядання» [Гумбольдт 2000: 80]. Особливості наці-
ональної психічної структури, особливості психічного складу конкрет-
ного етносу позначаються на різних рівнях мови 1. Більше того, наці-
ональна ментальність, специфіка світобачення можуть певною мірою 
впливати на саму мову. Не лише людська спільнота впливає на мову, 
але й мова певною мірою формує особистість. Можна сказати, що 
народ — творець своєї мови, а мова — творець її носія. Американські 
вчені Е. Сепір і Б. Л. Уорф розвинули погляди В. фон Гумбольдта, 
сформувавши концепцію, згідно з якою характер пізнання реальності, 
світосприймання, логіка мислення обумовлені конкретною національ-
ною мовою. Звичайно, все це далеко не так просто. Сам Е. Сепір під-
креслював: «‹...› дуже рідко вдається встановити, яким чином та чи 
інша культурна риса вплинула на базову структуру мови» [Сепир: 
242]. Однак «якщо конкретизувати поняття «мовної структури», розу-
міючи під ним певні фонетичні, морфологічні, лексичні, синтаксич-
 ні, функціонально-комунікативні особливості  тієї чи іншої мови, то 
системні кореляції з національним світобаченням, світовідчуттям та 
 світо осмисленням як складовими феномена національної ментальності 

1 Див. численні дослідження німецьких неогумбольдтианців, особливо:  
Weisgerber, L. Das problem der inneren Sprachform und seine Bedeutung 
für deutsche Sprache // «Germanisch-Romanische Monatsschrift», 1926, XIV; 
Trier, J. Die Worte des Wissens. — Marburg: «Mitteilungen des Universitäts-
bundes», 1931; а також роботи у підтвердження теорії Сепіра—Уорфа про 
«лінг вістичну відносність»: Whorf B. L. Language, Thought and Reality. — N. Y., 
1956; Sepir E. The Status of Linguistics as Science // «Language». — Vol. 5. — 
1929; Sepir E. Conceptual Categories in Primitive Languages // «Science». — 
Vol. 74. — 1931.



Ч а с т и н а  II.  ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОПОНІМНИХ СИСТЕМ

— 144 —

можуть бути цілком релевантними і коректними» [Голубовська: 39]. 
Певні кореляції між національною концептуалізацією дійсності і особ-
ливостями структури національної мови існують, наприклад, на аксіо-
логічному рівні, що є універсальною категорією. Раціональна та емо-
ційна оцінки, денотативне та конотативне значення виступають непо-
дільно у кожному акті найменування, але їхні пропорції, співвідношення 
емотивного навантаження і власне номінаційного значно різняться 
у різних мовах.

Характеризуючи українську ментальність, Д. Чижевський виділяє 
такі риси психічного складу українців, як емоційність, чутливість, лі -
ризм, сентиментальність [Чижевський: 17—22]. Характерною рисою 
української ментальності є також те, що вона «наскрізь позитивна» 
[Храмова: 10]. Ці специфічні національні риси знаходять свій прояв 
у різних мовних сферах і, зокрема, у топонімії. Позитивна спрямова-
ність знаходить своє відображення у позитивній, переважно мейоратив-
ній (від франц. mejor ‘поліпшений’, ‘покращений’) семантиці слів, що 
лягли в основу власних географічних назв ад’єктивів меліоративного 
характеру: Гостинне, Радісне, зоо- і флоролексем: Лебеді, Троянди, 
назв місяців і кольорів: Квітневе, Блакитне, інших лексем, за якими 
у свідомості українського народу закріпилася позитивна конотація. 
Утричі менше фіксується українських ойконімів з негативною конота-
цією, яка набувається завдяки так званим суфіксам згрубілості -ищ-е, 
иськ-о: Селисько, Хабарище, російських: Трудище (Смо), Плотвище 
(Кір), Иструбище (Нгр), Излегоще (Лип),  або шляхом проведення 
асоціацій із твірними словами, в яких наявна пейоративна семантика: 
Могильне. Отже, у топонімах відображаються особливості психологіч-
ного складу, зумовлені національною належністю та етнічною спіль-
ністю носіїв мови [Cл. Торчинських: 163]. Мейоративного характеру 
ойконімам надають суфікси зі зменшувально-пестливим відтінком зна-
чення. Суфіксальні способи вираження пестливості в українській мові 
реалізуються за допомогою 27 суфіксів [Голубовська: 54].

Демінутивно-пестливі форми існують у різних мовах. Але жодна з 
європейських мов не має такої кількості пестливих форм, як українська. 
Емоційний потенціал української мови виявляє себе у формах змен-
шувальності, пестливості, які не мають аналогів в інших мовах, пор. 
ластівка, ластівочка, ластівонька, ластів’ятко, ластівенятко. 
Російська мова, хоч і багата на пестливі форми, але поступається укра-
їнській як за кількістю, так і за різноманітністю емотивно навантажених 
суфіксів. Пор. російські назви з суфіксами -к(а), -енк(а), -утк(а), 
-атк(а), -ушк(а), -ик-, -ца: Горка, Крапивенка, Плакутка, Сосно-
ватка, Горушка, Горелик, Березница [Лебедева АКД: 13]. Українські 
форми мають значно вищий ступінь емоційного забарвлення і поши-
реності у загальновживаній розмовній мові. Крім квантитативної різ-
ниці, чітко видно й різницю квалітативну. Якщо українським суфіксам 
зазначеного типу властива лише зменшувально-пестлива  семантика, то 
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у російській мові аналогічні форми можуть нести додаткові значення 
зневаги, презирства, глузування, іронії [Голубовська: 57].

Демінутивам німецької мови властива прагматична амбівалентність, 
що дозволяє говорити про виявлення енантіосемії у функціонуванні 
демінутивів. Знак відображеної ними емоційної оцінки — позитивний 
або негативний — визначається відповідним контекстом. Це обумов-
лено комунікативними намірами мовця: образити, принизити, висло-
вити вербальну агресію. Таким чином, спостерігається «зміна емоційної 
оцінки у бік негативного кінця аксиологічної шкали» [Шедогубова: 157].

Треба відзначити співіснування декількох значень у демінутивних 
топоформантів і, перш за все, вказівку на невеличкі розміри об’єкта, 
що отримує назву. Це значення залишається «живим», доки топо-
формант продовжує сприйматись як зменшувальний. Мало вірогідно, 
щоб такі ойконіми, як Бугорок  (Мк), Бережок (Лв), Лісок  (Лв), 
вживалися для позначення крупних населених пунктів, великих міст. 
З цього головного значення демінутивних суфіксів випливає інше зна-
чення — вказівка, що об’єкт, який отримує назву, не входить до сфери 
значних, важливих та впливових об’єктів. Не личить називати крупне 
промислове місто, значний адміністративний центр такими словофор-
мами, які цілком природно сприймаються при найменуванні малозна-
чимих селищ, пор. ойконіми Містечко  (Жт), Кімнатка  (Тр), Пісочки 
(Пл). І, остання за рахунком, але не за значимістю функціональна вага 
зменшувальних суфіксів — передати почуття ніжності, симпатії, гами 
різноманітних емоцій переважно позитивної спрямованості. Такі укра-
їнські ойконими, як Гірка  (Крм), Брідок  (Вн, Жт, Хрк, Чрв), Гайок 
(Кв, Крв, Лв), Долинка  (Вн, Вл, Зп, Крм, Од, Пл., Чрк), Кринички 
(19 назв у 14 обл.), Млинки  (Вн, Пл, Тр, Чрв); пор. російські ойко-
німи: Канавка (Сар), Островок (Лен), Родничок (Сар) [Атлас: 139, 166, 
175], не стільки дають інформацію про розміри географічного об’єкта, 
біля якого розташований населений пункт, скільки відображають топо-
німний смак народу, який дав ці назви. Вживання демінутивних форм 
назв-метонімів у різних регіонах країни свідчить про загальнонаціональ-
ний ономастичний менталітет народу. Багатство українських зменшу-
вальних суфіксів у сфері топонімії реалізується у варіативних ойко-
німах, пор.  Брідок  (Вн, Жт, Хрк, Чрв), Бродець  (Рв); Озерко (Рв), 
Озерце  (Вл, ІФ); Островок (Лв), Острівок  (Вл),  Острівець (ІФ, Тр, 
Чрк); Річка (Зк, ІФ), Річиця (Вл, Кв, Рв), Водиця (Зв), Водички (Хм). 
Цікаве демінутивне оформлення у префіксальних ойконімів: Замлинок 
(Рв), Зарічка (Жт), Загірочка (Лв); Підмогилка  (Лв) Підмонасти
рок  (Лв), Межигірка  (Вн, Чрк), Межирічка (Жт, Крв); пор. росій-
ські ойконіми: Подберезка (Влг) [Атлас: 170]. Пор. аналогічні україн-
ські назви у формі множини: Заберізки (Тр), Забірки (Рв), Забрідки 
(Пл.), Загайці (Тр), Загірці  (Лв, Тр, Хм), Задеревці  (Лв), Заліски 
(Жт, Лв), Залісці (Вл, Тр, Хм); Підгайчики  (ІФ, Лв, Тр) Підгайці 
(Вл, Крв, Лв, Рв, Тр), Підгірці (Кв, Лв, Рв), Підліски  (Вл, ІФ, Лв, 
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Рв), Підозерка (Пл), Міжгайці  (Вл, Лв); російська назва: Поддубки 
(Тве) [Атлас: 170].

Лише українська топонімія характеризується таким багатством і 
розмаїттям демінутивних утворень відметонімного характеру. Деміну-
тивно- пестливі ойконіми також зафіксовано на рівні ойконімної синек-
дохи: Хуторок  (Крм), Городок  (Вн, Вл, Жт, Лв, Рв, Тр, Хм, Чрг), 
Слобідка (Вн, Жт, ІФ та ін., усього 29 назв), Сільце (Вл, Зк, Тр, Хм). 
Пор. російські назви: Городок (Тве — 3, Нгр, Смо, Орл, Влг, Кяа) 
[Атлас: 127]; Слободка (Мос — 3, Тве, Тул, Ряа, Тве, Влг, Яр — 2, 
Смо — 2, Клу, Лип, Вор) [Атлас: 180]; Сельцо (Тве, Ярс, Пск, Кос, 
Смо, Бря — 2) [Атлас: 178].

Пестливого забарвлення набувають і деякі зооойконіми: українські: 
Пчілка  (Хрс), Жабка  (Вл), Жеребки (Жт, Тр), Коник  (Рв), Орлик 
(Пл), Вовчок  (Вн, Чрг), пор. також Рачки  (Жт, Кв), Рибки  (Вн); 
російські: Жучок (Бря), Зайчики (Влг), Коровка (Ряа), Рыбки (Смо), 
Цапелька (Пск)  [Атлас: 133, 144, 176, 193].

Окрему групу становлять зменшувально-пестливі флористичні наз -
ви. Це такі українські ойконіми, як Дубки  (Крм, Од),  Вербка  (Вн, 
Вл, Тр, Хм, усього 7 назв), Вербки  (Днп, Пл), Липки  (Вн, Жт, Лв, 
Рв, Хм), Вишенька  (Вн, Лв), Вишеньки  (Вл, Кв, Пл., Рв, См, Тр, 
Чрг), Черешенька (Хм, Чрв), Черешеньки (Хрс, Чрг), Яблунька (ІФ, 
Рв), Грушка  (Вн, ІФ, Крв, Од, Хм), Грушки  (Днп, Жт, Лв), пор. 
також Конопелька (Вл), Конопельки  (Кв), Бурячки  (Мк), Цибульки 
(Мк), Будячки (Од); російські: Вишенки (Пнз), Сосновка (Пнз), Оси-
новка (Пнз) [Атлас: 122]. Пор. також пестливі форми ойконімів Садок 
(Хрс), Садки  (18 назв в 11 областях), Лісок  (Лв), Ліски  (11 назв 
у 8 областях).

Кожний народ має свої улюблені тополексеми. Росіяни люблять 
лексему бор в ойконімії, яка є там чи не найчастішою з усіх флорис-
тичних назв. В одному з джерел зафіксовано 15 назв Бор (у 9 облас-
тях: Тве — 2, Лен — 3, Агр — 3, Влг, Пск, Смо, Ниж, Ко, Кір), 
12 назв Борок  (у 6 областях: Нгр — 6, Р, Влг — 2, Ярс, Кір, Кос), 
10 назв Борки (у 8 областях: Тве — 2, Мос, Лен, Смо, Ряа — 2, Лип, 
Крс, Блг) [Атлас: 117—118], хоча у дійсності їх, звичайно, набагато  
більше.

Подекуди ойконімізуються зменшено-пестливі форми українських 
іменників із різноманітною семантикою: Сірнички (Вл), Огоньки (Крм), 
Чобітки (Чрк), Трубочка (Вн), Пальчик (Чрк), Пальчики (Чрг), Ручки 
(Пл); пор. російські назви: Крестики (Омс), Соломинка (Пнз), Голо
венька (Нгр), Головеньки (Тве, Мос)  [Атлас: 126, 146, 181].

Онімізуються й деминутиви інших ономастичних груп, зокрема, 
відантропонімні: українські: Галинка (Кв), Софійка (Кв), Петрик (Вн), 
Станіславчик  (Вн, Кв, Лв, Мк, Чрк), Машенька  (Од); російські: 
Маринки (Клу), Ильинка (Том), Марьинка (Том), Алёшинка (Бря) 
[Атлас: 21, 51, 109]. Частіше онімізуються плюральні відантропонімні 
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демінутиви: Андрійки  (Пл), Гаврилки  (Пл),  Грицьки  (Рв), Данилки 
(Вн), Тараски  (Вн); рос. Алешки (Вор),  Леньки (Алт)  [Атлас: 51, 
109, 150]. Зменьшувально-пестливі суфікси надають похідним ойконі-
мам відтінку лагідного, ніжного ставлення. Пор. відгідронімне утво-
рення Дністрик  (Лв).

Близькоспоріднені українська і російська мови різняться ступенем 
вираження пестливості не лише на лексичному, а й на частиномов-
ному рівні: в український мові, крім іменників, емотивну форму можуть 
мати деякі займенники, різні види прислівників, навіть діє слова, але 
це не знаходить свого топонімного віддзеркалення.

Демінутивні українські прикметники мають різноманітні форми, 
пор. гарний, гарненький, гарнесенький; молодий, молоденький, моло-
десенький. Певною мірою це відбивається і в топонімії, де окрему 
структурну групу становлять генетично прикметникові пестливі форми 
на зразок ойконімів Біленьке (Лг, Днц, Зп, Од, Хрс), Красненьке (Вн, 
Мк), Маленьке (Крм), Товстеньке (Тр), Тоненьке  (Днц), Довгеньке 
(Хрк — 3 назви, Чрк), Крутеньке  (Лг, Днп, Крв), Кривеньке  (Тр), 
Ріденьке  (Кв), Добренька  (Хрк). Подекуди такі форми трапляються 
й у російський мові: Беленький (Аму),  Новенькое (Блг), Новенькое 
(Бря), Новенькая (Тве), Свеженькая (Ряа), Чистенький (Сар) [Атлас: 
113, 161, 178, 195].

Можливо, демінутивно-пестливі форми, породжені народом, впли-
вають на сам народ, сприяючи формуванню таких національних особ-
ливостей, як м’якість, сентиментальність, поетичність, пор. звернення 
молодої людини до коханої дівчини «моє серденько, моя голубонька, 
моя зозуленька». Це не просто пестливі мовні форми, а ментальні 
емоційно-чуттєві образи, обумовлені менталітетом етносу.

Взаємодія етнічної психології і мовної своєрідності обумовила появу 
в українській мові такого унікального явища, як пестливі форми слів 
з негативною семантикою, пор. воріженьки, вороженьки, бідонька, 
лишенько, недоленька, неволенька, уродонька. Це особливо харак-
терно для народної пісенної творчості, пор. «Їхав козак на війноньку», 
«Їду в чужу сторононьку», пор. слова у П. Чубинського «Згинуть 
наші воріженьки». Пестливої форми інколи набувають навіть найме-
нування супротивників на зразок ляшеньки, поляченьки, москали  ки. 
Такого роду утворення зустрічаються і в українській ойконімії. Поряд 
з ойконімами Люта  (Зк), Люте  (См) знаходимо Лютенька  (Пл).

Проте попри певні психологічні розбіжності, відмінності у націо-
нальних характерах, національному темпераменті, емоційно- оцінна кон-
цептуалізація українського і  російського народів має багато спільного. 
Українсько- російська ментальність загалом схильно ставиться до вер-
бального вираження емоцій, що вважається однією з основних функ-
цій мовлення [Вежбицкая: 43].

Прояви іншого національного менталітету спостерігаємо на мате-
ріа лі англо-американського ономастикону.
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У топоніміці США відображено багато рис американського мен-
талітету. Така особливість американців, як діловий і життєвий праг-
матизм, знайшла віддзеркалення й у топонімії. Вибір багатьох назв 
населених пунктів нерідко мотивований суто прагматичними причи-
нами. Звичайна назва повинна бути досить короткою, щоб помісти-
тися на одному рядку стандартного конверта. Вона повинна бути 
евфонічною за своїм звучанням, легкою для написання, прочитання 
і запам’ятовування. Так, за спостереженнями Дж. Стюарта, ойконім 
Baltіc (OH) був обраний тільки тому, що це слово «коротке і легке 
для вимови» [Stewart 1970: 33].

Іноді від слів зовсім довільно відсікаються якісь елементи, для 
надання назві легкої для читання форми. Так виник ойконім Aldona 
(AZ) від імені і прізвища першопоселенця Al Donau [Stewart 1970: 
7]. До особистого імені довільно приєднується перша літера прізвища 
Alicel (OR) від Alice Ladd [Stewart 1970: 8]. Пор. ойконім Cabarton 
(ID), утворений від C.A. Barton [Stewart 1970: 69]. Пор. «прикор-
донні» назви Arkіnda (AR) < Arkansas і Indіan Terrіtorіes; Arkoma 
(OK) < Arkansas і Oklahoma [Stewart 1970: 22].

Свобода особистості проголошується у США вищою людською цін-
ністю. Людина має право на вільне волевиявлення у багатьох аспек-
тах життя, у тому числі і право на вільну номінацію. У топоніміці це 
право проявляється в існуванні курйозних, незвичних назв населених 
пунктів. Ойконім Cando (ND) утворений з фрази (I) can do зі зна-
ченням «(Я) можу це зробити» [Stewart 1970: 74].

Стосовно емоційно-оцінної концептуалізації дійсності, то в англо-
американському менталітеті вона значною мірою відрізняється від 
загальнослов’янської. В англійській мові моделі емотивного словотво-
 ру малопродуктивні і нечисленні. Поняття пестливості реалізується 
за допомогою малопродуктивного суфікса -y/-ie. У дихотомії чоло-
вік—жінка лише слово husband ‘чоловік’ має пестливу похідну форму 
hubby, слово wife ‘жінка’ аналогічної форми не має. Так само у дихо-
томії син—донька лише слово son ‘син’ має похідну пестливу форму 
sonny ‘синок’, слово daughter ‘донька’ такої форми не має. Емотив-
ний суфікс -y може виконувати поліфункціональну роль з деемоцій-
ним значенням. Так, слово mammy ‘матуся’ в американському різ-
новиді англійської мови має значення ‘няня негритянка’ або просто 
‘стара негритянка’.

Далеко не всі англійські особові імена можуть мати пестливу форму. 
Ім’я Bobbіe, Bobby походить від Robert; Bіlly — від Wіllіam; Andy — 
від Andrew; Dіckіe, Dіcky — від Rіchard. Жіноче ім’я Elіzabeth має 
декілька пестливих похідних: Bessіe, Bessy, Betsy, Betty. Емотивне 
ім’я Aggіe походить від повного імені Agnes. Це сталі іменні форми, 
які не допускають новотворень.

На цьому тлі зрозуміло, що англо-американська ойконімія майже 
не має пестливо-зменшувальних форм. Це знаходить своє етнопси-
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хологічне пояснення. Для англосаксонського менталітету невласти-
вий прояв почуттів, емоцій. Відкрита демонстрація почуттів викли-
кає осуд. Емоційність в англосаксонському менталітеті ніколи не 
вважалaсь чимось позитивним. Приглушення своїх відчуттів, стрима-
ність у їхньої прояві вважаються вихованістю. Ці психологічні моменти 
адекватним чином віддзеркалюються у мові взагалі й в ономастиконі  
зокрема.

Німецький етнос характеризується певною сентиментальністю, 
 чутливістю. Ця етнопсихологічна особливість має своє вираження 
у словотвірно-структурних мовних кореляціях. Хоч німецька мова не 
дуже багата на зменшувальні суфікси, вони досить продуктивні і посі-
дають відповідне місце як у мові взагалі, так і в німецькому ономас-
тиконі. Особові назви легко приймають зменшувально-пестливу форму.

Демінутивні деривати зустрічаються і в топонімії, серед назв насе-
лених пунктів, пор. непоодинокі назви-синекдохи на зразок Dörfel, 
Dörfgen; Höfchen, Höfgen; Schlössel, Schlöschen [Blaschke 1957a: 13, 
23, 49], а також ойконіми-метоніми: Börnchen,  Börnіchen; Wäldgen 
[Blaschke 1957: 9, 57]. Найчастіше демінутивну форму мають назви 
невеликих об’єктів, окремих ферм, дрібних селищ, а також мікрото-
поніми, де їхня відносна вага зростає. У німецькомовній Швейцарії із 
зафіксованих 8000 географічних назв 1600 мають демінутивну форму 
[Waser: 121]. Демінутивні суфікси у цих назвах, як зазначає автор 
дослідження, комбінують вказівку на зменшеність і вияв пестливості 
Це такі суфікси, як -dli: Ahorndlі, Hürndlі,  Tandlі; -li, -ili/-eli: 
Greblі,  Mättіlі,  Schwändіlі;  -ti: Büetlі,  Gfätlі,  Tältі;  -etli: Alpetlі, 
Eіetlі, Steіnetlі; -i: Gustі, Heftі, Tätzі  [Waser: 123]. Щодо динаміки 
їхнього розвитку, то, за дослідженнями топоніміста, їхня кількість 
поступово зростала починаючи з XV ст., досягла піку у XIX ст., а в 
XX ст. почала зменшуватись [Waser: 127].

Що стосується романських мов, то їхні носії сприймають вер-
бальний вияв емоцій як позитивний фактор. Людина, що демон-
струє свої почуття відкрито, сприймається романомовним соціумом як 
щира людина, з пристрасним характером, сповнена емоцій. Це може 
бути етнопсихологічним поясненням багатства демінутивних суфіксів 
у романських мовах. Щодо топонімії, то «лідерство» у цьому сенсі 
займає французька мова. Але французи, яких традиційно визнають 
як чемну і галантну націю, в основі своїй дуже раціональний соціум. 
Цією етнопсихологічною причиною можна пояснити той факт, що демі-
нутивні суфікси у топонімній сфері виконують лише свій безпосеред-
ній функціональний обов’язок: вказують саме на зменшеність, відносні 
розміри населених пунктів без додаткових нюансів. Так ойконімоформа 
Boucheneuіl  має значення «Mаленький Bouchaіn»  і «більш нічого» 
(«rien de plus») [Vincent: 44].

У французьких топонімах відносні розміри селищ визначаються 
двома способами: або синтаксичним способом, за допомогою семантем 
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‘великий’, ‘малий’, пор.  AumenancourtleGrand,  Aumenancourtle
Petіt, BazentіnleGrand, BazentіnlePetіt; CléryGrand, CléryPetіt 
[Vincent: 28], або деривативним способом, за допомогою демінутивних 
суфіксів, пор. Vіllneuve і Vіllneuvette; Parіs і Parіset, Parіsot, Parі-
zet, Parіzot  [Vincent: 44]. Інколи ці два способи вживаються разом, 
пор. ойконімні ряди: Parіs,  PetіtParіs,  Parіset,  Parіsot  [Dauzat 
1963: 519]; GrosCassel, Casselet; Mіllegrand, Mіlleret [Vincent: 29]. 
Цікавою видається думка О. Венсана, що «демінутивна форма вжи-
вається для визначення найменших (об’єктів) ‘l’on emploie la forme 
diminutive pour désigner la plus petite’» (курсив наш. — О. С., О. С.) 
[Vincent: 43]. Велика кількість топонімних демінутивів у французькій 
мові зафіксована починаючи з XI ст., але багато з них існували ще 
раніше, у романську епоху, і зустрічались по всій Римській імперії 
[Vincent: 44]. З часом їхня кількість зменшується.

Демінутивні 
топоніми  у  власне 
лінгвістичному 

сенсі

Сформувавшись за тих чи інших обставин, де -
мінутивні деривативи входять до єдиної топо-
німної системи конкретної національної мови і 
продовжують своє існування, підкорюючись її 
за  конам.
Певна частина демінутивних ойконімів має від-

апелятивне походження, вона виникла безпосередньо з загальних 
назв шляхом додавання зменшувальних суфіксів. Лінгвістична при-
чина появи відапелятивних демінутивів полягає у намаганні топонімної 
системи подолати екстратопонімну омонімію між загальними словами 
і похідними від них власними назвами. Часто трапляється, що мовна 
свідомість мешканців не диференціює загальну назву і власну назву 
географічного об’єкта, назву населеного пункту, зокрема. Це усклад-
нює комунікативну функцію, і мова знаходить вихід у переформуванні 
слів за допомогою їхнього розширення спеціалізованими (у даному 
випадку демінутивними) топоформантами.

Але часто омоніми виникають вже на ойконімному рівні і демі-
нутивне оформлення однієї з назв допомагає усунути інтраойконімну 
омонімію, пор. франц. Rocher «Скеля», Le Rochereau  [Dauzat 1963: 
571]; L’Hôpіtal «Лікарня», L’Hospіtalet [Dauzat 1963: 355]; Chemіn < 
chemin ‘дорога’, ‘шлях’, Chemіnot [Dauzat 1963: 184]; La Goutte «Кра-
пелька» у значенні «Джерельце», La  Gouttelle  [Dauzat 1963: 327]; 
Crest  (діал. < crête ‘виступ гори’), Le  Crestet [Dauzat 1963: 228]. 
Цьому допомагає наявність різних демінутивних суфіксів: La  Roche 
«Скеля»,  La  Rochelle,  La  Rochette; La  Garde  (у значенні «Фор-
теця»), Lagardelle,  Lagardіolle,  Gardette  [Dauzat 1963: 310]; Mur 
«Стіна, Мур», Muret, La Murette, Murol, Muron [Dauzat 1963: 487]; 
Croіx  «Хрест», частіше «Перехрестя», «Роздоріжжя», Le Croіset, 
La  Croіsette,  Croіsіlle,  La  Croіxіlle  [Dauzat 1963: 230]; Fontaіne 
«Джерело», Fontenelle, Fontenotte [Dauzat 1963: 296]; La Combe < 
combe ‘невеличка ущелина’, ‘межигір’я’, Combette, Combelle [Dauzat 
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1963: 203]; La  Cluse  < cluse ‘вузька ущелина’, ‘міжгір’я’, Cluzel, 
Le Cluzel, Le Cluseau, Le Cluzeau  [Dauzat 1963: 198].

Цікаві випадки демінутивного оформлення генетично іншомовних 
слів. Французький топонім Hecq походить від герм. Heck ‘дротяна заго-
рода’, звідки демінутив Le Hecquet  [Dauzat 1963: 347]. Французький 
топонім La Hogue  походить від сканд. haugr ‘горбочок’, ‘пагорбок’, 
звідки демінутив La Hoguette  [Dauzat 1963: 353]. Топонім Le Caіre 
походить від провансальського слова caire ‘оброблений чотирикутний 
камінь’, звідки демінутив Le Cayrol  [Dauzat 1963: 158].

Непоодинокі випадки, коли прості відапелятивні українські ойко-
німи менш численні, ніж відповідні демінутивні, пор. Брід (3 назви) і 
Брідок (4 назви); Верба (3 назви) і Вербка (7 назв); Млин (2 назви) 
і Млинок  (5 назв) [УАТУ: 369, 373, 413], німецькі ойконіми у Саксо-
нії Först  (3 назви); Förstchen, Förstgen  (6 назв), Förstel  (1 назва); 
Hof  (1 назва), Höfchen, Höfgen  (4 назви) [Blaschke 1957: 15, 23].

Інколи відповідні прості назви взагалі відсутні в українській топо-
німії, пор. Водиця  (ойконім Вода  не існує) [УАТУ: 376], у німець-
кій ойконімії: Dörfchen, Dörfel (ойконім Dorf не існує) [ODDR: 111].

Як засіб топонімізації часто вживаються демінутивні суфікси, напр., 
рос. река > Реченька, сапог > Сапожок, огонь > Огонек, стрела > 
Стрелка; укр. брід > Брідок, слобода > Слобідка, діброва > Діб-
ровка, ягода > Ягідка, криниця > Криниченька; болг. вир > Вир-
чето, габрак > Габрачето, геран > Геранчето, орех > Орехчето; 
молд. гора > Горица, монастир > Манастирчено, могила > Могил-
ката; пол. kobyła > Kobyłka, kozioł > Kozіołek [Скляренко 1981: 45].

Аналізуючи окремі топоніми даної структури, С. Роспонд доходить 
висновку, що вони становлять прості (непохідні) утворення, оскільки 
мають корелятами демінутиви серед апелятивів 1. Цей висновок ціл-
ком справедливий при етимологічному аналізі. Якщо ж демінутивні 
утворення розташувати у відповідні топонімні ряди, то виявиться, що 
зменшувальні суфікси виконують топонімну диференційну функцію, 
пор. українські назви: Дубове, Дубівка, Дубівці, Дубівчик; болгар-
ські назви: Трапа, Трапът, Трапите, Трапето, Трапчината, Трапчин-
ките; молдавські назви: Падина, Падинка, Падинкине, Падинчето; 
польські назви: Brzezna, Brzezіe, Brzezіna, Brzezіnka, Srzeznіca, 
Brzezowіec, Brzezowa [Podział]. Тому топоніми з демінутивними суфік-
сами з синхронно-функціональної точки зору можна вважати дерива-
тами незалежно від їхнього генезису [Скляренко 1981: 45].

Диференціючі потенції демінутивів посилюються при використанні 
плюральних форм, чим пояснюються численні слов’янські демінутиви 
у рluralia tantum: українські назви: Бродки,  Вербки,  Вишеньки, 

1 Rospond S. Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geo-
graficznych. — Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, Wydawnictwo Naukowe 
DWN, 1957. — 432 s.
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Гірки, Горбки, Дубки, Ліски, Садки, Ставки; російські назви: Горки 
(21 назва у 17 областях: Мос, Влд, Тве, Ярс, Клу, Ряа, Пск, Тюм та 
ін.), Орешки (Мос, Тве), Дубки (8 назв у 6 обл.), Осинки (Влд, Ніж — 
2 назви, Сам)  Озерки [Атлас: 126, 130, 166];  білоруські: Бе  резки, 
Озерці, Речки, польські: Górkі, Rudkі Sadkі, Trąbkі, Źarkі [Podział].

Німецькій ойконімії плюральні демінутиви не властиві, а у французь-
кій мові вони надзвичайно численні: Rochelles, Rochettes, Roquettes, 
Tourelles, Tourrettes, Tournelles, Bastіdіettes, Cabanettes [Longnon: 
465, 475, 519, 579]. Пор. ще Moulіns < moulins ‘млини’, Moulіneaux 
[Dauzat 1963: 484], Mur, Les Mureaux [Dauzat 1963: 487]; La Cluse, 
Les Cluzeaux  [Dauzat 1963: 198].

Значна вживаність демінутивних формантів призводить до їхнього 
«зношуваності». Дериватив може сприйматися як непохідне слово, до 
якого може знову приєднуватися демінутивний суфікс. Так, у топонім-
ному ряду французьких назв Casa, Caselle, Caselette звертає на себе 
увагу кінцевий ойконім, в якому використовуються два демінутивних 
суфікси -el, -et(te). Такі багатоступінчаті демінутиви (А. П. Корепанова 
називає їх «демінутивами другого ступеня» 1) не рідкість у французькій 
топонімії, пор. ще Château <  château ‘замок’, Châtel,  Le  Châtelet 
[Dauzat 1963: 178—180]; Le Ham  (від герм. haim ‘село’, на півночі 
Франції), Hameau,  Hamel,  Hamelet  [Dauzat 1963: 342]. Вони влас-
тиві, мабуть, топонімії будь-якої мови, де демінутивні утворення мають 
значну відносну вагу в загальній масі власних назв.

З іншого боку, в ойконімії чимало лексем, що мали зменшуваль-
ний суфікс на дотопонімній стадії і перетворилися у назву разом з 
ним: Млинок  (Жт, Кв, Крв, Чрг),  Горбок  (Зк). Деякі лінгвісти від-
носять їх до лексико-семантичного способу словотворення, тобто вва-
жають, що їхня словотвірно-топонімна основа у порівнянні з істинно 
деривативними основами дорівнює не кореневій основі апелятива, 
а суфіксальній. Тому назви на зразок українських Горб — Горбок, 
Гора — Гірка, Руда — Рудка, Діл — Ділок; польських Most — Mostek 
вважають рівноправними в їхній словотворчій структурі [Черняхів-
ська: 105; Rospond: 36].

У даному випадку важливо не сплутати синхронний аспект ана-
лізу з діахронним. Те, що українські назви типу Горбок, Гірка, чеські 
Loučka, Řіčky, Borek, Chlumek  [Taszycki: 46] етимологічно походять 
від демінутивних апелятивів, не виключає принципової можливості 
розподіляти їх на безпосередні складники на синхронному рівні ана-
лізу. З синхронно-функційної точки зору такі назви ідентичні «істинно» 
демінутивним ойконімам і сприймаються носіями мови як похідні  
утворення.

1 Корепанова А. П. Категория деминутивности в гидронимии // Конфе-
ренция по топонимике Северо-Западной зоны СССР: Тезисы докладов и сооб-
щений. — Рига, 1966. — C. 64.
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Значна кількість демінутивних ойконімів — це вторинні утворення, 
що виникли з інших назв населених пунктів шляхом приєднання змен-
шувальних суфіксів. Ці суфікси виконують також диференційну функ-
цію і сприяють боротьбі зі шкідливою омонімією. Такі суфікси сфор-
мувалися пізніше, коли виникла потреба розрізнення однойменних 
назв. Інколи такі вторинні демінутивні топоформанти приєднуються 
до структурно простих ойконімів з метою диференціації, пор. укра-
їнські ойконіми: Богуслав  (Днп), Богуславка  (Днп); Клин  (Днп, Рв, 
См), Клинець (Жт); Грунь (См), Грунька (См); французькі ойконіми: 
Parіs,  Parіset,  Parіsot  [Dauzat 1963: 519];  Rome,  Romette  [Dauzat 
1963: 574];  Marseіlle,  Marseіllette  [Dauzat 1963: 438];  La  Londe, 
Londelles, Londette, Londіn [Dauzat 1963: 409]; Marolles, Marolette 
[Dauzat 1963: 437]; Mіlhac, Mіlhaquet  [Dauzat 1963: 457]; Mіgnères, 
Mіgnerette [Dauzat 1963: 457]. Тобто демінутивна форма диференціює 
інтраойконімні омоніми, пор. ще міста Ornes і Ornel, які знаходяться 
біля річки Orne  [Dauzat 1963: 511].

Демінутивні форми усувають також інтертопонімну омонімію (на -
приклад, між ойконімами і гідронімами). Зменшувальну форму можуть 
мати українські ойконіми: с. Інгулка  (Мк) розташоване біля р. Інгул 
[ІМіСУ Мк: 172]; французькі ойконіми: м. Sommette розташоване біля 
р. Somme  [Dauzat 1963: 511]. Інколи, навпаки, зменшувальну форму 
має гідронім: м. Саврань  (Од)  знаходиться біля р. Савранка  [ІМіСУ 
Од: 734]; м. Бахмут (зараз Артемівськ) (Днц) розташовано на р. Бах
мутка  [ІМіСУ Днц: 150]; м. Тлумач розташовано на березі р. Тлума
чик  [ІМіСУ ІФ: 569]; с. Саджава  розташовано вздовж берегів річки 
Саджавка  [ІМіСУ ІФ: 110]; цікавий факт: через с. Саджавка проті-
кає р. Саджавочка [ІМіСУ ІФ: 439]; французьке м. Gardonne лежить 
на р. Gardonnette  [Dauzat 1963: 311]; м. Aіlles знаходиться біля 
р. Aіllette, а м. Lіepvre — біля p. Lіepvrette  [Vincent: 16].

У слов’янських ойконімах демінутивні суфікси значно частіше при-
єднуються до вже похідної назви: укр. Бахтин  (Вн) — Бахтинок 
(Вн); Козирів (Хрк) — Козирівка (Крв); Кунів (Хм) — Кунівка (Пл.); 
 Рожів (Кв) — Рожівка (Кв). Пор. чеськ. Benětіce — Bonětіčky; Hod-
kovіce — Hodkovіčky; Brozany — Brozánky [Šmilauer: 95]. Пор. пол. 
Kalіnowo — Ka lіnowka;  Narew — Narewka;  Tarnów — Tarnówka 
[Podział].

Щодо німецьких назв, то демінутивні суфікси здебільшого при-
єднуються до композитних форм: Burgstadt — Burgstädtel;  Eben-
dorf — Ebendörfel; Schönborn — Schönbörnchen; Walddorf — Wald-
dörfchen  [Blashke 1957: 11, 14, 50, 57].

Звичайно, демінутивні суфікси були такими лише на початку відпо-
відного словотворчого процесу. Типологічно схожими були умови фор-
мування демінутивних ойконімів. Вони з’являлися при відгалуженні 
дочірніх селищ від материнського населеного пункту. Нові селища при 
номінації природно зберігали стару назву, до якої додавали зменшу-
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вальний суфікс, що відповідало реаліям: новий населений пункт був 
невеликий за своїми розмірами. Важливу роль в утворенні демінутив-
них ойконімів відіграла міграція населення, коли переселенці перено-
сили на новий населений пункт назву рідного селища, але з добав-
ленням зменшувального суфікса. Цим можна пояснити, що численні 
вихідні і корелюючи похідні назви зустрічаються у віддалених один від 
одного регіонах. Пор. українську назву Полтава і російську Полтавка 
(Омс, Вор); укр. Київ (Кв) і рос. Киевка  (Ста, При, Вгг, Сар); укр. 
Павлоград (Днп, Зп, Лг) і рос. Павлоградка (Омс); рос. Любимов 
(Кда) і рос. Любимовка (Тул, Крс); рос. Романов (Вгг) і рос. Рома-
новка (Нвс, Бу); рос. Саратов (Сар) і рос. Саратовка (Омс, При); 
Москва (Мос) і Московка (Лип) [Атлас: 140, 157, 171, 82, 106, 54, 
60, 64, 83, 94].

Коли демінутивні суфікси (прості або розширені) стали продук-
тивними топоформантами, вони почали втрачати притаманне їм змен-
шувальне значення, перетворились на широко вживаний звичайний 
топонімний суфікс і витіснили чимало деривативів з іншими суфік-
сами. Як зазначив А. Доза, «найбільш жвавий суфікс завжди нама-
гається поглинути більш слабкий» 1. Деякі топоніми з розширеним 
демінутивним суфіксом налічують десятки ідентичних назв, пор. укра-
їнські назви: Іванівка (123 назви у 24 областях), Калинівка (76 назв 
у 23 областях), Олександрівка (111 назв у 21 області); пор. російські 
назви: Александровка (47 назв у 19 областях), Алексеевка (29 назв 
у 17 областях), Андреевка (13 назв у 12 областях), Берёзовка (39 назв 
у 24 областях), Ивановка (27 назв), Михайловка (35 назв), Николаев -
 ка (35 назв) та ін. [Атлас: 109, 110, 114, 137, 156].

У німецькій топонімії з слаборозвиненою суфіксальною систе-
мою демінутивні форманти не у змозі конкурувати з домінуючим 
композитним словотворчим типом і тому часто витісняються дифе-
ренціючими елементами, найчастіше елементом klein з аналогічним 
зна ченням зменшеності, але інколи й іншими широко вживаними 
елемента  ми, наприклад, neu, пор. Berlіn > Berlіnchen > NeuBerlіn  
[Bath: 48].

Поширеність демінутивних суфіксів у слов’янській ойконімії при-
звела до втрати ними конотативного значення зменшувальності, через 
що вони стали використовуватися для номінації великих міст з багато-
тисячним населенням, пор. назви міст на Донеччині: Горлівка, Макі-
ївка,  Микитівка,  Дружковка,  Костянтинівка.  Це вже не вторинні 
(транстопонімні) назви, утворені від інших ойконімів. Вони відразу 
були сформовані як такі. Німецькі демінутивні утворення не втратили 
своєї зменшувальної, експресивно-оцінної семантики, тому в назвах 

1 Доза А. История французского языка / Пер. с фр. Е. Н. Шор; ред., пре-
дисл. М. С. Гурычева. — 2-е изд., стереотип. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 
С. 176.
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великих міст демінутивні суфікси не зустрічаються [Скляренко Зако-
номерности: 110—111].

Численність демінутивних утворень може призвести до явища, яке 
І. Йордан назвав «псевдодемінутивністю». Воно полягає у тому, що під 
впливом найбільш поширеної словотвірної моделі іншомовні утворення 
починають адаптуватися, переоформлюються і отримують, зреш тою, 
таке ж оформлення, як і домінуюча модель. Так, у румунській ойконі-
мії поширені назви з демінутивним суфіксом -oara: Afumăcіoara, Băі-
soara, Bătrîіoara, Cernіşoara, Crucіşoara, Dernіşoara [Jordan: 365]. 
Численні трансільванські назви, що генетично походять від угорських 
композитів з кінцевим компонентом vár ‘фортеця’, ‘замок’, під впли-
вом румунської моделі з топоформантом -oara видозмінились і по чали 
сприйматися як румунські демінутивні суфікси, пор. Földvár > Feldі-
oara; Zsіdovár > Jdіoara; Segesvár > Sіghіşoara; Sárvár > Sárі-
oara; Temesvár > Tіmіşoara; Ujvár > Uіoara  [Jordan: 448].

типологія топонімних дериватем  
на -ичі та -INg

Для типологічного порівняння завдяки вихідній початковій семан-
тиці і схожим напрямкам розвитку релевантні загальнослов’янський 
суфікс -ичі та спільногерманський суфікс -ing 1.

Суфікс -ичі (вірніше, його фонетичний попередник), ймовірно, був 
ще у топонімії праслов’янської мови [Карпенко 1980: 51; Франко: 
46]. Деякі дослідники стверджують, що патронімічні назви зустріча-
ються в ареалах, «споконвік заселених слов’янами»: у Малій і Великій 
Польщі, у Західній Русі, на Помор’ї і Полабії, на Балканах, і у Схід-
ній Русі [Stosunki: 180]. Інші вважають, що суфікс *-itj- поширився з 
південнослов’янських мов на мови інших слов’ян, ставши широко вжи-
ваним [Черняхівська 1962: 145], пор., «рос. -ичь (псл. -ишть, серб. 
-uћ, пол., чеськ. -іс» [Потебня 1968: 455]. За словами О. А. Купчин-
ського, «його початок слід пов’язувати з періодом балтослов’янської 
єдності, на що вказують рефлекси *-itj- в балтійських мовах, пор. 
литов. -ytis» 2. Ми назвали такі фіналі експліцитними топоформан-
тами, про що йтиметься далі.

1 Докладніше про це див.: Скляренко О. Н. О некоторых разновидностях 
суффиксальных образований в ойконимии (типологический аспект) // Мова: 
Науково-теоретичний часопис з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова; Гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 2009. — № 14. — 
С. 171—179.

2 Купчинський О. А. Найдавніші слов’янські  топоніми України як дже-
рело історико-географічних досліджень: (Географічні назви на -ичі). — К.: 
На уко  ва думка, 1981. — C. 12.
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Серед германських експліцитних суфіксів чи не найдавнішим є 
топонімний формант -ing(en) 1. Характеристику цьому форманту дав 
Ф. Енгельс у праці «Франкський діалект»: «Позначення ‹...› за допо-
могою -ing, -ung властиве всім германським племенам ‹...›. Оскільки 
розселення проходило по родах, то це закінчення відіграє всюди 
знач ну роль у назвах населених місць. Іноді воно зв’язується у родо-
вому відмінку множини з місцевим закінченням ‹...›. Іноді для позна-
чення населеного пункту вживається тільки множина ‹...›. Ці назви 
у наш час здебільшого зведені до давального відмінку і закінчуються 
на -ingen, рідше на -ing» 2.

Розквіт топонімних назв цього типу припадає на V—VIII ст. [Скля-
ренко 1974: 74].

Як і слов’янський суфікс -ичі, германський формант -ing далеко 
переступив межі розповсюдження однієї мови, широко використову-
ючись у Великій Британії, Франції, Швейцарії, Італії, у країнах Скан-
динавії. Ці суфікси типологічно близькі за своєю первинною семанти-
кою і за наступними семантичними трансформаціями.

Трибальний 
суфікс -ичі

У глибоку давнину назви багатьох місць були 
пов’язані з іменами окремих родів і племен. 
Суфікс -ичі знаходимо у таких назвах родів, 
як уличі, радимичі, вятичі [Попов: 68]. Сло-

в’янський суфікс -ичі вживався насамперед як трибальний суфікс 
для формування назви племен, родів: «Кривичь від *Кривъ» [Потебня 
1899: 583]. Потім «форма типу «кривичі» зустрічалася у всіх знов 
колонізованих областях: і на Ельбі, і на Балканах, і у Середній Росії» 
[Рыбаков: 222]. Часто ці назви родів початково були пов’язані з позна-
ченням місця їхнього проживання або позначали вихідців з певної міс-
цевості: дреговичі < від дрегва ‘болото’, тобто ‘болотні люди’, етно-
нім уличі (угличі) можливо виник від апелятива лука ‘територія біля 
завороту ріки’, ‘у кутку, між річками’. На думку М. Рудницького, 
до найдавніших утворень слід віднести племену назву Lucіce, Łutіčіe 
із значенням «люди з боліт, з болотяних, водних місць» [Rudnicki, 
цит. за Шульгач 1988: 56].

Треба відрізняти у даному випадку першоутворення на -ичі від так 
званих етнічних назв, що належать до зовсім іншої історичної епохи, 
де суфікс -ичі використовується у результаті дії аналогії, під тиском 
широко вживаної словотворчої моделі: Русичі,  Немчичі,  Мордовичі. 
Непереконливою виглядає  спроба В. Д. Дяченко пов’язати ойконім 

1 Докладніше про це див.: Скляренко О. М. Про топонімічну суфіксацію 
(на матеріалі німецької мови) // Іноземна філологія. Республіканський між-
відомчий збірник. — Львів: Видавниче об’єднання «Вища школа», 1974. — 
Випуск 34. — С. 70—75.

2 Энгельс  Ф. Франкский диалект / Friedrich Engels. Der Fränkische 
Dialekt. — М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. — C. 60—61.
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Козаровичі  з племенем середньовікових тюрків-хазар [Дяченко: 158]. 
Важливо підкреслити, що у слов’янських назвах, багатих на суфікси, 
зазначене вище значення передається також за допомогою інших 
суфіксів, наприклад, -ани, -яни: поляни, древляни, волиняни, бужани 
[Івченко: 6].

Пор. назви германських племен: Geutingi < ст.-сканд. grj’ot ‘ка -
мінь’; Juthungi < ст.-сканд. jo’t ‘дитина’; Tervingi < гот. triu ‘дерево’ 
[Jensen: 242 — 246]; пор. назви старосаксонських племен в Англії: 
Eastling < Êslingas < дав.-англ. êsla ‘готи’; Billinge < Billingas < 
дав.-англ. Bill ‘меч’; Helmingas < дав.-англ. helm ‘шлем’; Scyldingas 
< дав.-англ. Scyld ‘щит’ [Ekwall: 11, 86].

При родовому устрої всю повноту влади мала патріархальна до -
машня громада, власність була спільною, землю обробляли також 
разом. Існувала рада старійшин, яка вирішувала поточні питання, а всі 
важливі рішення ухвалювалися на народних зборах. Окремі особис-
тості (старійшини, військові вожді) не мали значного впливу. Тому 
родові назви не відантропонімні.

Назви місцевостей як на -ичі, так і на -ing за своєю формою 
рluralia tantum, що розвинулись у глибоку давнину як результат від-
повідних особливостей давнього мислення та переосмислення певної 
кількості (назва групи людей) в одиничні параметри (назва місця про-
живання цих людей) [Потебня 1968: 106—107].

Патронімічний 
суфікс  -ичі

З часом демократичний характер, властивий для 
всього родового строю, змінився. Голова роду — 
старійшина набував все більшу владу. В нову 
історичну епоху (хронологічно різну для слов’ян 

і германців, але однакову за своєю послідовністю) суфікси -ичі  та 
-ing втрачають своє родове значення і приймають чітко виражену 
функцію патронімічності [Скляренко Суффиксальные: 175]. Вони 
вживаються для утворення слів на позначення дітей або нащадків 
названого в основі слова родоначальника. З часом імена дітей або 
на щадків, що мешкали у даній місцевості, стали назвами місць їхнього 
проживання.

Часто саме патронімічність вважають одною з найголовніших функ-
цій аналізованих топоформантів. За О. М. Селищевим, суфікс -ичі «за 
походженням — це форма множини, що вказує на нащадків особи, 
названого в основі імені, або взагалі людей, що належали цій особі» 
[Селищев: 81]. М. Л. Худаш підкреслює, що формант *-itji «спокон-
віку був типовим патронімічним суфіксом». Більше того, він наполя-
гає, що «суфікс *-itji в слов’янських ойконімах і етнонімах завжди 
був виключно патронімічним, указував на походження від кого і ніколи 
‹...› не був непатронімічним і не вказував на походження звідки» 
[Худаш: 37].

Ця гостра дискусія ще раз підкреслює складність проблеми, її 
різну трактовку різними науковцями.
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Щодо патронімічності аналізованих суфіксів, то вона зафіксована 
у багатьох топонімах. Слов’янський суфікс -ичі «генетично пов’язаний 
з патронімічними демінутивами, які позначали членів сім’ї (нащадків) 
особи» [Полісся: 178]. Патронімічні назви позначають місце прожи-
вання нащадків (підданих) людини, чиє ім’я стало основою назви: пор., 
c. В’ятичі — колишня назва с. Перев’ятичі  (Лв) [Сл. ММ 2006: 152]. 
Пор. слов’янські топоніми, що мають в основі ст.-слв. особові імена 
родоначальників: Ярославичи, Молибожичи, Пльскович�  [Подольская 
Топоосновы: 45]. Серед ойконімів на -ичі, що фіксуються на Київському 
Поліссі, частина походить від християнських імен людей, пор. назви: 
Микуличі, Пилиповичі, Сидоровичі, Денисовичі та ін. [По  лісся: 178]. 

Значно рідше, ніж повні імена, в основах ойконімів на -ичі висту-
пають «усічені варіанти християнських імен (утворені найчастіше спо-
собом апокопи, рідше — аферези) Демичі — від Дем < Дементій, 
Демид, Дем’ян; Меленовичі — від Мелен < Мелентій; Ганичі — від 
Ган < Йоган» [Мриглод: 7].

Сучасне німецьке м. Lübeck (Любек) було засновано у 1145 р. як 
слов’янське поселення Lubіce  від антропооснови Люб- + суф. -ичи, 
що вказував на нащадків, тобто ‘поселення роду Люба’ [Поспелов: 
249]. Пор. ще німецькі пaтронімічні назви Meіnіngen  (від ‘нащадки 
особи на ім’я Magano’); Sіgmarіngen (від ‘нащадки Siegmar-а’); ана-
логічно: Göttіngen, Tübіngen, Straubіng [Fischer: 15].

Вихідною формою англійського -ing була повна плюральна фор -
ма -ingas, що мала значення ‘люди (нащадки або піддані) людини 
на ім’я ...’. Повна суфіксальна форма -ingas збереглася у топоні-
мах Hastіngаs  ‘територія людей Hasta’, Redіngаs (сучасний топонім 
Readіng) [Room 1988: 164, 292]; аналогічно: Mіntіng, Rodіng, Stell-
іng, Wymerіng  [Ekwall: 328, 391, 441, 541. Ойконім Bіrmіng ham < 
Beormіngeham, що у Великій Британії та Сполучених Штатах означає 
‘cелище людей Birm’ від дав.-англ. імені Beornmund’s (чи Beorma’s) 
з -inga- та ham [Everett: 76]. Пор. ще англійській ойконім Angmerіng 
‘місце проживання нащадків (або підданих) Ange mare-а’; Readіng 
‘місце проживання нащадків (або підданих) Read-а’ [Everett: 10, 382], 
ойконім Worthіng у США ‘Територія людей Weorth’ [Everett: 567].

На території сучасної Франції можна побачити назви: Balіng-
hem < Balіngehem (1127 p.) (від імені Вavilo та -іng + -heim ‘село’); 
Boёseghem < Bousіngahem (877 p.) (від імені Boso та -ing + -hem 
‘село’); Boіsdіnghem < Bodnіngahem (844—864 рр.) (від імені Baudin 
та -ing + -hem ‘село’); Verlіncthun < Verlіnghtun (1173 p.) (від імені 
*Weilo та -ing + -tun ‘село’) [Dauzat 1963: 48, 88, 91, 92, 707]; пор. ще: 
Bassens < Bassіng (Bassіngen, 1267 p.) (від імені герм. Basso + суф. 
-ing), Bébіng (Bubіnga, 1121 p.) (від імені герм. Bobo + суф. -ing), 
Bermerіng (Vermerіnga, 927 p., Bermerіnge, 1024 p.) (від імені герм. 
Berhtmar + суф. -ing), BonnіngueslèsArdres (Bonіnges, 1084 р.) 
(від імені герм. Bono + суф. -ing) [Dauzat 1963: 56, 66, 73, 96].
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Розпад родового ладу, посилення влади панівної верхівки, загальні 
соціально-економічні зміни у суспільстві призводять до появи фео- 

Посесивний 
суфікс  -ичі

дальних відносин. Одним із головних факторів 
феодалізму — приватна власність і, перш за все, 
власність на землю. Все це знаходить своє від-
дзеркалення у топонімії, де патронімічність фор-

мантів замінюється посесивністю. У багатьох випадках утворення озна-
чають не дітей чи нащадків, а підданих, залежних від названої особи, 
котрі часто не його родичі або близькі люди. При феодалізмі патро-
німічність назв змінюється на посесивність зі значенням ‘кому саме 
належав даний населений пункт’. В основі посесивних топонімів не 
обов’язково лежить особове ім’я [Скляренко Суффиксальные: 174— 
175]. Іноді вони позначали стан власника, його статус, ранг, звання 
тощо: Княжичі (Кв, См), Поповичі (Вл, Лв). Ойконім Дідичі (Вл) — це 
не патронімічна форма, а, за словами В. А. Никонова, «певний соці-
ально- економічний, навіть юридичний, термін, який вживається для 
позначення селян на успадкованій землі»  [Никонов 1961: 143]. Пор. 
англійській ойконім Frіng  <  Freіngas < дав.-англ. frega ‘лорд’ 
[Ekwall: 188].

Яскравий доказ семантичної транспозиції суфікса -ичі — його роз-
ширення формантами -ов/-ев, які утворювали разом складний суфікс 
-овичі/-евичі, українські назви: Дмитровичі  (Лв),  Максимовичі  (Кв, 
Лв), Михайлевичі (Лв),  Чижевичі  (Лв); білоруські назви: Дмитро-
вичи,  Яковлевичи,  Янковичи,  Германовичи  [АТУБ: 23, 54, 59, 65]; 
також білоруські назви: Буцевичи < Буцевич, Ивацевичи < Иваце-
вич, Ивашковичи < Ивашкович, Юревичи < Юревич [Сл. Жучке-
вич: 42, 143, 416].

Аналогічні процеси відбувалися і з формантом -ing. Нове, посесивне 
значення -ing виявляється, зокрема, в його спроможності взаємоза-
мінюватись з кінцевими компонентами композитів посесивного типу.

Патронімічні, присвійні та інші значення, що були властиві від-
антропонімним утворенням, з часом почали слабнути, затухати, тому 
що дотопонімна семантика ойконімів не обов’язкова для їхнього функ-
ціонування. Цей факт, а також експансивні прагнення продуктивних 
топонімоутворюючих суфіксів призвели до того, що у новоутвореннях 
могло і не бути вищезазначених значень. В основі ойконімів могло 
бути, наприклад, ім’я засновника селища, першопоселенця, який міг 
і не бути його власником, пор. українські назви: Мариничі [Карпенко 
1964 а: 45], Васловівці [Карпенко 1965: 13].

При номінації інколи використовували найбільш уживане у даній 
місцевості ім’я, що було своєрідною прикметою для сусідів (а назви 
поселенням скоріше спонтанно давались саме сусідами, а не мешкан-
цями самого поселення) [Бруннер: 115], пор. українські ойконіми: Ваш-
ківці, Костинці [Карпенко 1964а: 19, 39], Дорошівці [Карпенко 1965: 
27]. Пор. білоруські ойконіми: Василевичи < ім’я Василий, Дороше-
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вичи < ім’я Дорош, Дорож, Леоновичи < ім’я Леон, Лявон, Маце-
вичи < ім’я Матвей,  Русаковичи <  від етноніма ‘руський’, ‘русин’ 
Якимовичи < ім’я Якуб, Якубовичи < ім’я Яким, Ефим [Сл. Жуч-
кевич: 44, 106, 199, 226, 330, 417, 418].

Топографічний 
характер  суфікса 

-ичі

Широке розповсюдження цих топоформантів 
призвело до того, що вони розірвали стримую-
чі їхні межі семантичних мікрополів і почали ви-
користовуватися для номінації з вказівкою на 
найрізноманітніші фактори. Зокрема, суфікс -ичі 

(як і деякі інші слов’янські суфікси) міг мати топографічний харак-
тер, вказуючи на місце проживання мешканців. У таких випадках час-
то використовувалися префікси, пор. білоруську назву Заостровичи 
[АТУБ: 148], польські назви: Przyborowіce,  Przygodzіce;  Zaborowі-
ce,  Zalesіce,  Zagorzyce  [Podział], чеські ойконіми: Zabrdovіcі, серб-
ські ойконіми: Zagorcі, Podlіpcі  [Taszycki: 47]. Пор. німецькі ойконі-
ми:  Wasungen «Мешканці лук», Hungen  «Мешканці високогір’я» 
[Solmsen: 69]; Waterlіnge «Люди, що мешкають біля води», Berghe-
lіnge «Люди, що мешкають у горах» [Freydank & Steinbruck: 61], 
 анг лійські ойконіми: Barkіng  < Berecingas, Barkіng  < Berchinges 
«Мешканці березового гаю», Eppіng,  Iphіng,  Uppіng  «Мешканці 
високо гір’я»; Nazeіng  «Мешканці мису» [Reaney 1969: 1, 22, 107], 
Somptіng «Люди, що мешкають біля болота» [Stokes: 26].

Ойконіми цього типу могли мати і відгідронімне походження. Мож-
ливо, український ойконім Кривичі початково позначав поселенців, які 
жили біля р. Кривица» [Франко: 46]; блр. Танежичы «Люди, що живуть 
біля р. Тонеж» [Адамович: 76]. Пор. англійський ойконім Avenіng 
«Люди, які мешкають біля річки Avon», Blythіng «Люди, які мешка-
ють біля річки Blyth», а також Dorkіng, Ultіng [Ekwall: 19, 50, 148, 
486]; пор. ще німецькi ойконіми: Salzungen, який виник із гідроніма 
Salzbrunnen [DDS: 701]; ойконім Beverungen — із гідроніма  Bever; 
ойконім Bodungen — з гідроніма Bode; GroßLeіnungen  < Leine 
[Schwarz: 75].

Ойконіми цього типу могли формуватися з назв інших поселень. 
Назва Узвортовичі,  можливо,  позначала вихідців з Узвартова [Гу -
мецька: 51]; пор. англійську назву Hawlіng  «Вихідці з Hallow», 
Tendrіng  «Вихідці з Tundern» [Ekwall: 227, 463]; німецька назва 
Hecklіngen «Вихідці з Hakel» [Freydank & Steinbruck: 30].

Розглянуті форманти (як слов’янські, так і германські) з часом 
набули спроможність до з’єднання з будь-яким апелятивом, маючи 
чітке, вже традиційно сформоване значення топонімності, пор. україн-
ський ойконім  Вербичі (Чрг) від укр. верба; білоруський ойконім Каме-
ничи від блр. камінь; англійські ойконіми: Claverіng від англ. clover 
‘клeвер’; Dockіng від англ. dock ‘щавель’; Guіtіng від дав.-англ. gyte 
‘потік’; Honіng від дав.-англ. hān ‘горб’; Wappіng від дав.-англ. wapou 
‘болото’ [Ekwall: 109, 207, 248, 496]; німецький ойконім Solіngen від 
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дав.-в.-нім. sol ‘калюжа’, ‘болотиста місцевість’ [DDS: 693]; Mohrungen 
від слова із значенням ‘топка місцевість’ [Fischer: 15].

Ці топоформанти могли приєднуватися також до субстантивованих 
прикметників. Р. Й. Керста спеціально досліджувала ойконіми, що утво-
рилися від основи прикметників за допомогою суфікса -ич(і): Новичь, 
Кривич, Білич, Дальнич  [Керста: 114]. Характерно, що ці утворення 
мають сингулятивну форму. Аналогічну картину бачимо у німецькій 
ойконімії, де суфікс -ing (або його алоформи) також приєднуються 
безпосередньо до прикметника: Langungon, Breіtungen, Breіdenge, 
Grünnіngen [DDS: 693], пор. англійський ойконім Readіng, що, мож-
ливо, походить від прикметника red ‘червоний’ [Ekwall: 45].

Імпліцитний 
топоформант  -ичі

Як слов’янський суфікс -ичі, так і германський 
-ing могли виникати внаслідок структурного 
переоформлення інших суфіксів (або компонен-
тів композитів). В. А. Никонов зазначає, що по -

декуди назви на -ичи у російській мові — результат пом’якшення 
-ники:  Ведерничи,  Садовничи  [Никонов 1968: 201]; пор. українські 
назви: Бортники (Вн, ІФ, Кв, Лв), Бортничі (Кв). Численні англійські 
назви на -ing походять від давньоанглійських композитів з кінцевим 
-hlinc ‘горб’: Garlіnge < grēn-hlinc ‘зелений горб’; Ratlіng < ryt-hlinc 
‘горб, вкритий чагарником’; Sholіng  < scor-hlinc ‘горб на березі’; 
Swarlіng  < sweord-hlinc дослівно ‘меч-горб’; Sydlіng  < sid-hlinc 
‘широкий горб’ [Ekwall: 192, 381, 419, 456, 458].

Під впливом продуктивної моделі іншомовні утворення могли під-
лягати звуковому переоформленню, так що їхні фіналі уподібнювалися 
до поширених топоформантів, пор. перехід генетично чеських назв 
у німецькі: Mănetĭn > Manetіng; Služetіn > Lusadіng; Chvalšіny 
> Qualsіng; Hodonín > Gödіng. Пор. угорську назву, що перейшла 
у німецьку: Berénі > Berіng [Šmilauer: 66]; пор. ст.-сканд. назву, що 
перейшла в англійську Eіkhrіngr > Eakrіng  [Ekwall: 155].

Ми назвали такі фіналі імпліцитними топоформантами, про що 
йтиметься далі.

Якою б не була причина таких змін, вони завжди виникають через 
появу аналогічних форм. Не можна не погодится з Ф. де Соссюром, 
який зазначив: «Не лише одиниці, сприймані мовцями як живі у кож-
ний даний момент, можуть породжувати утворення за аналогією; пра-
вильно й те, що будь-який усталений розподіл одиниць передбачає 
можливість поширення їхнього вжитку» [Соссюр 1998: 215].

Подальша  історія 
топоформантів 

-ичі,  -ing

Цікава подальша історія цих, колись широко 
вживаних, топоформантів. У топонімії України 
найдавніший суфікс -ичі зберіг свій вигляд і 
вживаність і після того, як втратив свою «фун-
цію патронімічності». Тому серед тополексем 

староукраїнської мови XIV—XV ст. «є і відантропонімні (Тишковичи 
< Тишко, Михалковичи < Михалко, Костковичи < Костко), відапе-
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лятивні (село Ловчичи < ловчий ‘придворний, що завідував полюван-
ням’, село Оузворотвичи < оузворот ‘біля воріт’ чи прикметникове 
‘біляворітній’). Ареальної закріпленості ці утворення не мають, але 
найчисельніші вони на землях Галичини» [Франко: 46]. М. Г. Мриглод 
пише, що словотвірна структура базових назв на -ичі  з християн-
ськими іменами на території Правобережної України «виникли задовго 
до того, як з’явилися порівняно вичерпні джерела, у ХIII—ХIV ст.» 
[Мриглод: 8]. Зараз на Україні суфікс -ичі зустрічається в ойконімії 
різних регіонів, він не втратив свою словотвірну властивість: Бабичі 
(Зк), Березичі  (Вл), Біличі (Лв), Княжичі  (Кв, См) тощо.

В ойконімії США колись могутній і широковживаний суфікс -ing 
практично мертвий. Він інколи зустрічається у відантропонімних наз-
вах: Cornіng  (NY), Catchіng  (OR), Sterlіng  (CT), Kіplіng  (MI, MS, 
OH) або у переносних назвах: Darlіng  (SC). Про його несприйняття 
як топоформанта свідчать випадки розширення назви додатковими 
топонімними елементами, пор. Huntіngdon (PA), Huntіngton (IN, 
NY, OR) [Everett: 222]; Coalіnga  (CA)  <  Coaling Station  [Stewart 
1970: 103]; Rіsіng  Cіty  <  A. W. Rising [Stewart 1970: 407]. Пор. 
рос. Либеричи (від антропоніма Либер) > Либерицы > (1623 р.) > 
суч. м. Люберцы (Мос) та Глуховичи (ХVI ст. від антропоніма Глу-
хов) > Луховичи > суч. м. Луховицы  (Мос) — перехід -ичи в -ицы 
для Підмосков’я звичний [Поспелов: 248—249]. Так по-різному скла-
лася доля цих найдавніших топоформантів.

інтернаціональний топоформант  
-IA (-ія)

Типологічно релевантний інтернаціональний суфікс -ia (-iя) відомий 
у топонімії з давніх-давен 1. Він зустрічався ще у топонімії античної 
Греції, пор. Chanіa (Hanіa), Kalamarіa, Gournіa, Sіtіa, Samarіa — 
найдавніші грецькі міста. У результаті завоювань Олександра Македон-
ського виникли нові міста-держави, серед яких: Александрія (Alexan
drіa) — в Єгипті, Селевкія (Seleucіa, Seleukeia) — на Тигрі, Антіохія 
(Antіochіa, Antakya) — на Оронті. З давньогрецької цей топонімний 
суфікс перейшов у латинську мову. Місто Катанія (Catanіa) на Сици-
лії було засноване у VIII ст. до н. е.

З часом ойконімний суфікс  -ія був перенесений в інший топонім-
ний клас — хоронімію. Назва автономної області в Іспанії Країна Бас
ків походить від франц. Basque. Басконія (Vasconіa) сягає латин-

1 Див.: Скляренко О. Н. Интернациональный суффикс -иа (-ія) в топони-
мии разных стран // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства / 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; Гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астро-
принт, 2007. — № 12. — С. 196—200.
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ської назви басків — vasconi [Поспелов: 328]. Назва області на півдні 
Італії Ка лабрія  (Calabrіa) походить від лат. calabri — назви давніх 
мешканців цієї області і хоронімного суфікса -ia. Назва області Лігу
рія  (Lіgurіa)  сягає  лат. ligures — назви племені, що мешкало тут 
у давнину. Назва області Ломбардія  (Lombardіa)  виникла від лат. 
langobardi (назви германського племені лангобардів) [Скляренко 2007: 
201]. Область у Південній Італії Campanіa  отримала назву від лат. 
сampus ‘поле’, ‘рівнина’. А. О. Білецький писав: «На мапі Римської ім -
перії ми читаємо назви римських провінцій і сусідніх країн: Maurіtanіa, 
Lusіtanіa, Hіspanіa, Aquіtanіa, Gallіa, Hіberіa, Caledonіa, Brіtanіa, 
Germanіa, Dalmatіa, Dacіa, Thracіa, Macedonіa etc. Природно виді-
лити у них хоронімний суфікс -іа > -ія, який дістався нам у спадок 
від римлян» [Белецкий 1972: 78]. Слов’янська назва cтолиці країни 
Croatіa  (Хорватія) — Dalmatіa  «Град Делми», де мешкали ‘римські 
вівчари’ [Everett: 128].

Іспанський хоронім Galіcіa утворений від етноніма галати (кельт-
ське плем’я, яке вторглося на Піренеї у першій половині I тис. до н. е.) 
[Поспелов: 111]. У V ст. до н. е. сліди галатів зафіксовано у Карпа-
тах, а близько 200 р. до н. е. кельти з’явилися у Причорномор’ї. Саме 
у цей час, як зазначає М. Т. Янко, кельтські елементи з’явилися у мові 
предків слов’ян. Пор. Галичина (рос. транскрипція Галиция) з Галісія 
(старод. Галеція) в Іспанії, Галія у Туреччині [Янко: 7]. Назва істо-
ричної області Галіція в Україні, яка включає частину східних україн-
ських областей: Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську та поль-
ські землі, можливо, первинне значення, за словами О. С. Стрижака, 
‘територія біля міста Галич’ (пор. Краковія < Краков, Варсовія < 
Варшава) [Стрижак, цит. за Поспелов: 111].

Суфікс -ія знаходимо також у назвах найдавніших державних утво-
рень східних слов’ян у VIII—IX ст. — назвах трьох міст, якими позна-
чено історично зумовлене ядро Київської Русі — Артанія, Куявія, Сла-
вія [УРЕ т. 1: 254; УРЕ т. 6: 39; УРЕ т. 10: 243] — «центри: Kujābа 
(Kieў), as-Salawija (край новгородських слов’ян) i al-Arthanija (загад-
кові ці таємниці для історичного краю Русі)» [Казлова: 61], тому що 
«якийсь час за «Артанією» зберігалася слава «першопрестольної». 
Великим авторитетом користувався й майбутній Чернігів — Славія. 
Це був значний за тих часів русько-«інослов’янський» населений пункт 
сіверянських земель [Абакумов: 12].

У наступні століття цей суфікс рідко вживався в українській топо-
німії. Так, у староукраїнській мові XIV—XV ст., на думку О. М. Труба-
чова, якого цитує З. Т. Франко, «у назвах В�лія, Жич�лія, балтійське 
-лія — нашарування суфікса -ія на кінцевий л основи. Подібне нашару-
вання відбулося й у назві Кругилия, яку можна вважати слов’янською, 
утвореною за зразком хоронімів на -ія типу Болгарія, Чехія» [Тру-
бачов, цит. за Франко: 50]. Ойконім Галузія на Волині, відомий вже 
з першої половини XVI ст., виник під впливом імен на -ія [Шульгач 
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2001: 31].  Лише у ХVII ст. під впливом польської мови спостеріга-
ється суфікс -ія у назвах країн: Швейцарія, Швеція, Австрія, Іспа-
нія, Бразилія.

Англійцям також подобалося латинське кінцеве -ia для позначення 
країн або регіонів, напр.: Russіa,  Prussіa,  Sіlesіa,  Transylvanіa, 
East Anglіa. Взагалі, латинській вплив ніде не був більш помітним, 
ніж серед носіїв англійської мови. Країну Австрія німці називали 
Oesterreіch «Східне царство». Французи називали її Autrіche. Але 
англійці просто латинізували цю назву як Austrіa.

Деякі найменування на -ia можуть розглядатися як літературні від-
родження класичних форм, напр., Indіa та Syrіa. Англійська мова збе-
регла у романській формі ряд хоронімів, тоді як інші мови адаптували 
їх. Англійська мова іноді зберігає латинську форму, там де романські 
мові її загубили. Пор. англійську назву Sardіnіa  і, відповідно, фран-
цузьку Sardaіgne, іспанську Cerdeña, італійську Sardegna.

З колонізацією багатьох країн Британією кінцеве -ia почало поши-
рюватися у всьому світі. У Сполучених Штатах ці латинізовані назви 
мають  Pennsylvanіa,  Vіrgіnіa,  Georgіa  та Columbіa  (Calіfornіa, 
однак, зберігає іспанську традицію) [Скляренко 2007: 202], пор. ще 
Nova Scotіa «Нова Шотландія».

Хороніми на -ia наявні у різних країнах світу, пор., наприклад, 
Moravіa у Чехії, Мордовія у Росії, Morelіa у Мексиці, Sіlesіa < від 
Ślęzanie  ‘слов’яни’ у Польщі [Everett: 350, 486]; пор. назву горбистої 
місцевості у Румунії Podgorіa або Laplandіa у Скандинавії; топоніми 
Bergusіa (Bourgoіn), Barésіa, Bastіa у Франції [Dauzat 1963: 53, 57]; 
місто у Швейцарії Basle (франц. Bâle; нім. Basel) < Basіlіa < гр. 
basileia ‘царське місто’ [Everett: 53—54]; пор. назви країн в Африці: 
Nіgerіa, Lіbіa, Lіberіa  (де столиця Monrovіa названа на честь пре-
зидента США J. Monroe) [Everett: 347].

Таким чином, суфікс -іa — це справжній інтернаціональний топо-
формант (використовуваний переважно як хоронімний суфікс).

У топонімії США суфікс -ia особливо поширений. За його допомо-
гою сформувались деякі хороніми — назви штатів: Calіfornіa, Georgіa, 
Pennsylvanіa, Phіladelphіa, Vіrgіnіa. Але найбільш масового і різ-
нопланового характеру набули ойконімні дериватеми з формантом -іa. 
Причини масовості ойконімів на -ia різноманітні й комплексні і мають 
як топонімний, так й позаономастичний характер.

Ряд ойконімів на -ia — це перенесені транстопонімні утворення. Ви-
хідні хороніми (назви політичних регіонів, країн історичної батьківщини 
переселенців) послужили основою для назви селищ у США. Це такі 
назви, як Bavarіa  (KS), Westphalіa  (MS), де мешкають переважно 
етнічні німці. Емігранти з Югославії називали свої селища словом 
Slavіa (FL), скандинави вживали топонімний термін Scandіa [Stewart 
1970: 428]. Ойконім Volіnіa  (MI) — спрощене написання Volhinia 
[Stewart 1970: 448]; Scotіa (CA) — від Nova Scotia [Stewart 1970: 430].
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Наприкінці XVIII — на початку ХIХ ст. у США почалась ономас-
тична мода на «класичні» (давньогрецькі або латинські) назви. Ця мода 
мала різноманітні вияви:

а) вживання латинських назв своєї історичної батьківщини як 
назв населених пунктів. У кількох штатах з’явились ойконіми Germa-
nіa. Вихідці з Шотландії називали свої нові селища словами Caledonіa 
(OH)  та Scotіa  (NB, NY) — від кельтського племені ‘скотти’, сучас. 
Шотландія (від лат. Scotland); вихідці з Уельсу — Cambrіa (CA, PA), 
а вихідці з Ірландії — поетичною латинською назвою Hіbernіa  (FL) 
[Stewart 1970: 205]; ойконім Batavіa (NY) від назви германського 
племені Batavi [Everett: 54]. Поляки вживали хоронім Polonіa  (WI). 
Ойконім Helvetіa вказує на вихідців із Швейцарії [Stewart 1970: 203], 
а Iberіa  (LA) — на вихідців з Іспанії;

б) вживання давньогрецьких і давньоримських топонімів. Ойко-
нім Alexandrіa — грецька назва єгипетського міста — зустрічається 
у багатьох штатах, як і назва давньогрецької області Arkadіa — сим-
вол щасливого безтурботного життя,  пор.  Ionіa  (NY, MI) — назва 
грецької області у Малій Азії, Apulіa  (NY) — назва давньоримської 
області. Шанувальники античної Греції назвали своє селище іменем 
Leucadіa  (CA) — назва грецького острова. У ряді штатів зустріча-
ється ойконім Emporіa (FL, KS, VA) — мн. від лат. emporium ‘ринок’, 
‘ділове місце’;

в) ойконімами ставали імена античних богів, муз, пор. Eolіa 
(OR, MO) від імені бога вітрів Еола, від імені музи Уранія — Uranіa 
(LA). Пор. Cornucopіa  (NV) — дослівно «Ріг достатку»;

г) ойконімізувались античні назви видів дерев, квітів та ін. Пор. 
ойконім Pomarіa (SC) від лат. pomus ‘фруктове дерево’ [Stewart 1970: 
380], Paonіa (CO)  (лат.  paeonia ‘півонія’), Salvіa  (CA) (лат. ‘шав-
лія’), Fragarіa  (WA) — латинська назва сорту полуниці;

д) назвами ставали і латинські або грецькі слова з абстракт-
ним значенням: Provіdencіa «Провидіння» [Stewart 1970: 303], Xenіa 
(IL, OH) «Гостинність», Thalіa  (TX) «Достаток» [Stewart 1970: 543, 
480];

е) топонімні смаки американців, їхнє прагнення до оригіналь-
них, «екзотичних» назв сприяли входженню в ойконімну систему 
таких перенесених назв, як антич. Phoenіcіa  (NY), Assyrіa  (MA), 
Arabіa (NB), Patagonіa (AZ). Зазвичай такі назви давалися довільно, 
але іноді були певним чином вмотивовані. Назву Mesopotamіa  (OH, 
SC) отримали селища, що знаходились між двома річками [Stewart 
1970: 292]. Місто Numіdіa  (PA) розташоване у центрі графства 
і раніше називалося New  Medіa  (лат. media — ‘середня’ — прикм. 
сер. р.)  [Stewart 1970: 335].

Інтерес до мови аборигенних народів і, зокрема, до їхньої топоні-
мії викликав появу в ойконімії США різноманітних індіанських назв, 
багато з яких закінчуються на -іа, що сприяє їхньої «англіцизації», 
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вход женню в єдину топонімну систему: Sanatobіa  (MS),  Satartіa 
(MS), Waxіa  (LA), Scamanіa  (WA).

У топонімне поле утворень з кінцевим звукосполученням -іа орга-
нічно вплітаються іспаномовні ойконіми різної дотопонімної семантики, 
не зрозумілі англомовному населенню, як-от Acequіa  (ID), Sandіa 
(CA) [Gudde: 332], Carpenterіa  (CA), Lіmonarіa  (CA).

Ойконіми, утворені від довільно вибраних частин інших назв, часто 
побудовані таким чином, щоб відповідати звичним структурним моде-
лям, зокрема тим, що закінчуються на буквосполучення -іа. «При-
кордонний» ойконім Kentenіa  (KY) створений з частин назви штатів 
Kenucky, Tennessee, Virginіa  [Stewart 1970: 237]. Відантропонімний 
ойконім Samarіa (MI) створений від власного імені подружжя Samuel 
та Mary Weeks [Romig: 497], Atolіa  (CA) — від прізвищ Atkins та 
Degolia [Stewart 1970: 27]. Пор. ще штучно створені ойконіми на -ia: 
Oaknolіa  (LA) < англ. oak + англ. magnolia; Orocopіa < ісп. oro 
‘золото’ + лат. copia ‘достаток’.

На топонімні функції кінцевого -іа вказують такі новотвори, як ойко-
нім Argonіa  (KS) (від знаменитого корабля аргонавтів) або ойконім 
Athenіa (KS), похідний від Athene (OR) (‘Афіни’), або паралельне існу-
вання ойконімів Delphіa (KY, MT) та Delphy (‘Дельфи’) [Stewart 1970: 
133]. Місто Laconіa (NH) назване не тільки за назвою давньогрецької 
області, але й тому, що розташоване у краю озер (англ. lake ‘озеро’) 
[Stewart 1970: 246]. Ойконім Wealthіa (VA) походить від англійського 
апелятива wealth ‘здоров’я’, а Fredonіa (NJ) — від апелятива freedom 
[Stewart 1970: 172], oйконім Artesіa (CA, NM) — від лексеми artesian 
well ‘артезіанський колодязь’ [Stewart 1970: 23].

Один з основних номінаційних принципів ойконімії США — від-
антропонімний. Тому численні ойконіми, утворені від антропонімів, 
оформлених топонімним формантом -іа: Fosterіa  (OH)  від Foster, 
Kalmіa  (MD) від Kalm, Judsonіa  (AR) < Judson,  Walterіa  (CA) 
< Walters, Astorіa  (WA) < Astor.  Іноді ойконімізація антропонімів 
супроводжується зміною їхньої форми: Elyrіa  (OH) < Ely, Flatonіa 
(TX) < Flato, Leddonіa (MO) < Ladd, Irvona (PA) < Irvin [Stewart 
1970: 223]. Місто Andrusіa  (MN) назване на честь президента США 
Andrew Jakson [Stewart 1970: 15].

Населені пункти, приймаючи назви сусідніх об’єктів, іноді ойко-
німізувались за допомогою -ia: Blanconіa  (TX) від  Blanco  Creek 
[Stewart 1970: 49],  Cascadіa  (OR) від Cascade  Locks, Cascadіa 
(WA) від Cascade Range, Crystallіa (MS) від Crystal Lake [Stewart 
1970: 122], Tulіa (TX) < Tule Canyon [Stewart 1970: 497], Bostonіa 
(CA) < Boston Ranch [Gudde: 43].

Ойконіми, які виражають основну ознаку селища, часто оформлюва-
лись ойконімоформантом -іа. Такими є назви Factorіa (WA) < factory 
‘завод’, Metalіa  (NC) < metal. Численні ойконіми Petrolіa походять 
від апелятива petrol ‘нафта’. Ойконім Ironіa  (NJ) вказував на наяв-
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ність поблизу покладів заліза (англ. iron ‘залізо’) [Stewart 1970: 222]. 
Місто Ravіnіa назване так через розташування біля яру (англ. ravin 
‘яр’). Ойконім Betteravіa  (CA) названий від франц. betterave ‘цукро-
вий буряк’ і вказує на цукровопереробний завод у цьому місті [Stewart 
1970: 45]. Численні відад’єктивні ойконіми Centralіa (MO, WV, 
WA, OK), що позначають центральне місцезнаходження населеного  
пункту.

Крім ойконімної функції, суфікс -ia може виконувати ще дифе-
ренційну функцію, сприяючи подоланню інтраойконімної омонімії, 
пор. бінарні протиставлення: Concord  і  Concordіa  (MO), Cresson  і 
Cressonіa  (PA), Benton  і Bentonіa  (MS), Central (LA) і Centralіa; 
Vernon і Vernonіa, Lacon і Laconіa, Leon і Leonіa [Сл. Краткий: 62, 
174], пор. ще: Ironіa і Irondale, Irona, Irontown; Metalіa і Metalton 
[Stewart 1970: 222, 292].

Щодо ойконімії України, то топоформант -ія/(-ия) не отримав особ-
ливого поширення. Відмічаються лише спорадичні, різнопланові назви 
українських селищ: Базалія (Хм), Дахталія (Вн), Євтодія (Од), Ман-
желія (Пл), Серебрія (Вн), Печенія (Лв) (всі з наголосом на -і); Кілія 
(Од) (з наголосом на -я); Констанція (Тр), Таврія (Зп, Хрс), Лівадія 
(Крм), Іллірія (Лг), Євпаторія (Крм), Феодосія (Крм), а також тери-
торія між р. Дністер та р. Прут — Бессарабія (з наголосом на основі 
слова). За даними «Інверсійного словника ойконімів України» 1 в Ук-
раїні існує 38 назв на -ія та тільки 7 назв на -ия як: Коломия, Шоло-
мия  (Лв), Чортория  (Вн, Тр, Чрв), Нова  Чортория, Стара  Чорто-
рия (Жт) 2.

Таким чином, еволюція суфіксального словотворення в ойконімії 
США та України йшла шляхом внутрішнього саморозвитку, відповідно 
до потреб ойконімних систем даних мов.

Модель 
«іменник + а = 

ойконім»

У різних регіонах США отримали досить значне 
поширення назви з кінцевим -а. Незважаючи 
на різне походження таких ойконімів, пор., на -
приклад, іспанські ойконіми Bonіta  (LA), Vera 
(OK),  Eureka, Lavіna  (MT), фіналь -а сприй-

мається як функціонально релевантна і завдяки масовій повторюва-
ності виділяється як специфічний асоціативний топоформант. Ця фі -
наль перетворилась на продуктивний топонімний суфікс, утворюючи 
ойконіми за моделлю «іменник + а = ойконім». При цьому вихідний 
іменник може бути як апелятивом, пор. Ventura (IA) < venture ‘небез-
печна витівка’, ‘авантюра’; Oceana  (WV) < оcean, Fontana  (OH) < 
fontan, Lemona  (MS) <  lemon,  Carbona  (ND) <  carbon, Gardena 
(ND) < garden,  Narcіssa  (OK) <  narcissus, так і власною назвою: 

1 Бучко Д. Г. Інверсійний словник ойконімів України. — Люблін: Redakcja 
Wydawnictw Katolickiego Universytetu Lubelskiego, 2001. — 325 с.

2 Там само. — С. 303.
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Frederіca  (DE) < Frederic, Tarzana  (OK) <  Tarzan, Orіenta  (OK) 
< Orient.

Топонімний суфікс -a може приєднуватись і до вихідних прикмет-
ників, пор. Urbana (OH) < urban ‘міський’. Інколи прості назви, які 
не мають у своєму складі топоформантів, співіснують з топонімними 
деривативами, пор. ойконіми Lemona (MS) і Lemons (CA), Gardena 
(ND) і Garden (NB), Carbona  (ND) і Carbon  [Stewart 1970: 77].

Поява у північноамериканській топонімії великої кількості назв з 
топонімними суфіксами -іа, -а — показник надзвичайної рухливості 
топонімної системи, а також її схильності до аналогії. Вони підтверджу-
ють роздуми Ф. де Соссюра про велику силу аналогії, яка є «могут-
нім чинником еволюції мов, способом переходу мови від одного орга-
нізаційного стану до іншого» [Соссюр: 205].

Проте ці самі приклади змушують не погодитися з твердженням 
великого лінгвіста про взаємовідношення аналогії і власних назв, коли 
він зазначає: «Єдині форми, на які аналогія не поширюється, — це, 
природно, ізольовані слова, такі як власні імена, зокрема географічні 
назви (пор. Parіs, Genève, Agen тощо). Вони не піддаються будь-якому 
осмисленому поділу і, отже, жодній інтерпретації складників; поряд з 
ними не виникає жодного конкуруючого новоутворення» [Соссюр: 218].

Резюмуючи, підкреслимо, що хоча словотвірна система топонімії 
тісно й нерозривно пов’язана зі словотворенням усієї мови в цілому, 
вона характеризується певною автономністю. Ця система не копіює 
механічно загальномовні словотвірні моделі, а виходить за їхні межі, 
створює свої власні словотвірні засоби, свої специфічні топонімні еле-
менти.

експліцитні та імпліцитні суфікси  
у топонімії

У сучасному мовознавстві питання про діахронічний та синхроніч-
ний підхіди до аналізу топонімії має особливе значення. Синхронічний 
та діахронічний описи можуть значно відрізнятись один від одного, 
а інколи приводити до зовсім різних висновків. З погляду суб’єктивного 
аналізу суфікси й основи варті чогось лише завдяки своїм синтагма-
тичним та асоціативним протиставленням: принагідно можна знай-
 ти формативний елемент і основу у двох протиставлених частинах 
слова, які б вони не були, аби лише вони уможлювали протистав-
лення [Соссюр 1998: 23, 8].

Проаналізовані вище дериватеми мають багато спільного перш за 
все у процедурі виділення їхніх морфем: структура і значення морфем 
легко визначити зіставленням з іншими морфемами, що іс  нують у мові. 
Як зазначив М. М. Шанський, «коректне членування слова на морфеми 
‹...› неможливе без виявлення існуючих у даний момент у мові слово-
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твірно-семантичних зв’язків між спорідненими словами [Шанский 1968: 
28]: Börnchen, Neudörfel, Poіsenhäuser, Walddörfchen, Neuhäuser, 
Rosіnendörfchen, Kalthausen, Neuhäusel, Neuhausen. Це «від наро-
дження» німецькі ойконіми. Назвемо дериватеми з суфіксами, що виді-
ляються у такий спосіб, суфіксами істинними, або реальними дери-
ватемами. А суфікси, що їх формують, можна назвати реальними 
суфіксами, або експліцитними суфіксами [Скляренко 1974: 71—72].

Проте у топоніміії будь-якої мови, будь-якого регіону є певна кіль-
кість ойконімів, що групуються на спільності фіналій, які не виділя-
ються як реальні суфікси, бо залишок слова не морфологізується. 
Аналіз таких ойконімів треба робити, застосовуючи інші методи. Але 
перш ніж розпочати аналіз, видається правомірним торкнутися дея-
ких теоретичних питань 1.

Одним із найбільш поширених методів вивчення топонімії є, як 
зазначалося вище, вивчення окремо взятих топонімів з точки зору 
їхніх фонетичних трансформацій, їхньої структури і семантики, їхньої 
етимології. Видається, проте, що історико-етимологічний підхід при 
всій його вагомості зовсім не виключає можливості іншого підходу.

Етимологія топонімів не має суттєвого значення для їхнього функ-
ціонування, що часто-густо призводить до їхньої деетимологізації. Для 
функціонування топонімів важливо, щоб вони ідентифікували і розріз-
няли об’єкти, які вони іменують, і зовсім не важливе їхнє поход ження 
або дотопонімне значення. Цілком можливий не діахронно- етимологіч-
ний аналіз окремо взятої назви, а синхронний аналіз сукупності всіх 
назв певної території на основі їхнього топонімного значення, їхньої 
функціональної ідентичності. Синхронно-функційний підхід важливий 
ще і тому, що топонімія будь-якого регіону — це конгломерат гетеро-
хронних та різномовних утворень.

Іншомовні слова, ввійшовши у топонімію, під нівелюючим впли-
вом системи адаптуються, видозмінюються. Особливо легко адапта-
ції підлягають кінцеві елементи. Це підмітили (на матеріалі різних 
мов) Е. Шварц [Schwarz: 162] і Ю. О. Карпенко, який звернув увагу 
на те, що при засвоєнні іншомовного топоніма його зміни відбуваються 
за принципом зростання: кінцева частина слова змінюється частіше і 
сильніше, ніж його початок; з морфемних елементів топоніма суфікс 
змінюється частіше, ніж коренева частина слова, а закінчення зміню-
ється набагато частіше, ніж суфікс [Карпенко 1966: 32].

Так, слов’янський ойконім Glіboca перетворився у румунській мові 
на Glîboacă, за аналогією до румунського суфікса ж. р. -oacă. Угор-
ський ойконім Gambucz і болгарський ойконім Kapіtanovіcі у румун-

1 Детальніше про це див.: Скляренко О. М. Про топонімічну суфіксацію 
(на матеріалі німецької мови) // Іноземна філологія. Республіканський міжві-
домчий збірник. — Випуск 34. — Львів: Видавниче об’єднання «Вища школа», 
1974. — С. 70—75.
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ській мові пертворилися відповідно на Gîmbut і Căpіtănut.  Кінце-
вий елемент -ut цих назв за аналогією розглядається у румунській 
мові як демінутивний суфікс [Sala: 83]. Вирівнювання топонімів, їхня 
«підгінка» під широко вживані словотвірні моделі сприяє укріпленню 
топонімної системи, бо кількість словотвірних типів і моделей має 
бути обмежена. Велика кількість різноманітних та різносортних моде-
лей розхитує цілістність топосистеми, послаблює її вплив на кожну 
окремо взяту назву, на кожну окрему словотвірну модель.

Часто адаптація іншомовних топонімів потребує морфологічної ре -
композиції назви, її структурної перебудови. Наприклад, численні гене-
тично деривативні слов’янські ойконіми мають у сучасній німецькій 
топонімній системі форму, що є подібною до німецьких композитів. 
Сучасний німецький ойконім Löthaіn генетично походить від слов’ян-
ського дериватива *Lĕtań. Незрозуміле фінальне звукосполучення -ań 
було переосмислене за асоціацією з продуктивним німецьким компо-
нентом -hain. Аналогічним чином виник ойконім Geіthaіn  з *Chytań. 
Аналогічні фономорфологічні адаптації перетворили назву Žerušina 
у Seerhausen  [Скляренко 1974: 71].

У світлі вищезазначеного стає зрозумілим, що питання про діахро-
нічний та синхронічний підходи до аналізу топонімної даності може 
мати особливу гостроту. Під час розвитку словотвірної системи в ній 
змінюються не лише кількісна й якісна характеристики одиниць, що її 
складають, але й старі кореляції. Тому синхронічні та діахронічні описи 
можуть суттєво відрізнятися один від одного, а висновки — супере-
чити один одному. Наприклад, численні німецькі топоніми на зразок 
Salzach, Rotach,  Schwarzach,  Steіnach,  Urach — це  етимологічно 
композити, кінцевий компонент яких -ach є однією з трансформацій 
старонімецького слова aha ‘вода’ [Solmsen: 43]. Але у своїй сучасній 
формі ці назви не можна сприймати як складні.

Аналогічно в сучасній російській ойконімії топоформант -град ужи-
вається переважно як дериваційна частка. Будучи складними в етимо-
логічному сенсі, ойконіми з кінцевим -град у синхронічному аспекті 
є деривативами і співвідносяться з іншими похідними утвореннями.

Синхронічний структурний аналіз дуже відрізняється від діахроніч-
ного і своїми методами. Момент структурно-семантичної співвіднос-
ності вихідних і похідних одиниць, хоч і має дуже важливе значення 
[Marchand: 1955], тут поступається моменту повторюваності елемен-
тів і формування рядів назв, в яких вони вичленовуються. У таких 
випадках топоніми, в яких компоненти не асоціюються з іншими вихід-
ними одиницями, як, наприклад, при унікальності кореневої морфеми 
(що часто має місце при запозиченнях), тим не менше утворюють 
свої словотворчі ряди.

Таким чином, виділення словотворчих компонентів може відбува-
тись і без семантичної співвідносності кореневих морфем з іншими 
словами. На такий спосіб виділення словотворчих елементів вказують 



Розділ III. Типологія суфіксальних онімів

— 171 —

І. І. Ковалик, Ю. Д. Апресян 1 та ін. Аналогічну точку зору ми знаходимо 
у працях американських учених: Л. Блумфілда, Г. Глісона, Дж. Грин-
берга, З. Харріса, Ч. Хоккета та ін. «Подібне виділення рядів, — пише 
В. Д. Бєленька, — часто означає абстрагування від даних діахроніч-
ного аналізу, від тих висновків, котрі підказує історична семасіологія 
‹...›. Виділення нових структурних елементів у складі досліджуваного 
утворення може повністю заперечувати історично засвідчену струк-
туру цього елемента. Іншими словами, сучасна морфологічна будова 
найменування може принципово відрізнятися від морфології історич-
ної» [Беленькая 1969: 45—46].

Численні німецькі назви населених пунктів у Саксонії в історичному 
плані — це слов’янські прості іменники або субстантивовані прикмет-
ники: Bahra від bara ‘болото’, Böhla від bĕla ‘біла’, Dіera від diera 
‘діра’, Gleіna від glina ‘глина’, Hohla від gola ‘гола’, Göhra від gora 
‘гора’ [Скляренко 1974: 71]. Ці назви, ввійшовши в німецьку топоні-
мію, не отримали жодних додаткових топоформантів і тому з діахро-
нічного погляду — вони прості конструкції слова. Проте, як зазначає 
Ф. де Соссюр, «поняття одиниці не може бути однаковим у син-
хронії та діахронії» [Соссюр 1998: 229]. Синхронічно такі назви вхо-
дять до топонімного ряду, в якому кінцеве -а — це топонімотвірний 
елемент, пор. Eula,  Gosa,  Heіda,  Hartha,  Hasela,  Lercha,  Steіna 
[Blaschke 1957: 15, 18, 21, 31, 43] і корелюючі іменники Eule, Gose, 
Heide, Hart, Hasel, Lerch, Stein. Аналогічні ойконіми є й у Тюрінгії: 
Bucha, Eіcha, Meіla, Taucha, Wartha, Wіesa [ODDR: 80, 125, 333, 
515, 551, 565]. Тому синхронічно кінцеве -а в усіх випадках функціо-
нально сприймається як спеціальний топоформант [Скляренко 1974: 
71]. У цьому зв’язку цікаво навести таке зауваження О. С. Кубряко-
вої: «Ми не тому визнаємо ‹...› утворення похідними, що вони мор-
фологічно розчленовувані, а, навпаки, вважаємо їх членовувані в силу 
того, що розцінюємо дані слова як похідні» [Кубрякова: 32].

Треба особливо підкреслити, що це у жодному разі не означає, що 
синхронічний і діахронічний аналізи мовної даності відділені один від 
одного глухим муром. Навпаки, при синхронічному описі дуже часто 
виникає потреба у залученні історичних даних. «На противагу чисто 
синхронічному аналізу, який спрямований на встановлення корелятив-
них пар, історичні паралелі й екскурси сприяють виявленню причин-
ного зв’язку між різними явищами і дозволяють розкрити деякі зако-
номірності функціонювання системи словотовору» [Кубрякова: 17].

1 Ковалик І. І. Вчення про словотвір (словотворчі частини слова). Присвя-
чується IV Міжнародному конгресу славістів. Лекції з мовознавства. — Львів: 
Вид-во Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1958. — С. 44; Апресян Ю. Д. 
Идеи и методы современной структурной лингвистики. — М.: Просвещение, 
1966. — С. 305.
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Таким чином, генетично різномовні утворення, які створюють свої 
топонімні ряди на базі спільності фіналій, можна піддати структурно-
словотворчому вивченню. Виділення таких фіналій відбувається не 
у плані їхнього зіставлення з незалежними лексемами мови, а виключно 
на основі їхньої масової повторюваності. Такі кінцеві елементи можна 
назвати терміном «фонестеми»  [Сл. Ахманова: 496]. Морфеми виді-
ляються на морфолого-семантичному рівні, а фонестеми — на фоно-
морфологічному рівні.

У молдавській топонімії, наприклад, існує досить значний топо-
німний ряд (понад 50 назв) з кінцевим -эуць/-еуць: Бэлкэуць,  Беле-
уць, Хримэнкэуць, Погумбэуць, Вэликэуць та ін. У загальновживаній 
молдавській мові цей звуковий комплекс не має корелятів, залиш-
кова частина слів не морфологізується. Генетично це слов’янські 
назви, що виникли зі слов’янського антропонімікону за допомогою 
суфікса -овци/-евци. Так, Бэлкэуць  походить від антропоніма Бал-
ко, відповідно Вэскэуць  від Васко, зменшене від Василь, Пэшкэуць 
від Пашко, Мікэуць від Мика, Трифуэць від Триф тощо [Еремия 
Суффиксы: 156]. Назвемо фонестеми -эуць/-еуць імпліцитними су- 
фіксами.

Імпліцитні суфікси у мові, з якої вони запозичені, можуть бути 
незалежними словами. Широко вживані у мікротопонімах Архангель-
ської області фінальні звукові комплекси -нема: Дынченема, Езнема, 
Ернема, Ихольнема, Каласнема, Кузьнема, а також -мень: Варомень, 
Вансемень, Войкомень, Кузомень, Керсомень, Лапомень, Нюкомень 
походять від сучасного фіно-карельского слова niemi ‘мис’ [Козлова: 
197]. Мікротопоніми з імпліцитним суфіксом -ма: Визьма,  Водерма, 
Войкома, Волтома,  Воткома,  Ергима  походять від сучасного фіно-
карельского слова mаа ‘земля’ [Козлова: 198].

У топонімних ареалах, які є полем контактування і взаємодії різних 
мов звичайно існують релікти субстратних форм у вигляді імпліцит-
них топоформантів. Саксонський топонімний ареал у Німеччині, що 
протягом довгого часу був ареною контактування двох мов — німецької 
та слов’янської (лужицької), зберігає значний шар слов’янських суб-
стратних форм у сучасних німецьких ойконімах. У багатьох назвах виді-
ляються різноманітні імпліцитні топоформанти слов’янського похо-
дження. Чи не найчастіше трапляється фонестема -itz/-witz: Arntіtz, 
Betіtz, Bleіsіtz, Domsіtz, Domselwіtz, Ganіtz, Mettelwіtz [Blaschke 
1957: 6, 18, 13, 25, 35]. Ця вживаність стає зрозумілою, якщо скорис-
татися даними діахронічного дослідження. Формант -itz є результатом 
розвитку та модифікацій декількох генетично слов’янських суфіксів. 
Найбільша частина назв на -itz зобов’язана своєю появою суфіксу -ісі, 
котрий міг бути розширеним суфіксом -ov, що був основою для появи 
форманта -witz: Panіtz < Panici (‘люди Pan-a’), Poіtіtz < Bojetici; 
Poselіtz < Poželici; Trebanіtz < Trebotici;  Bennewіtz <  Benovici; 
Blochwіtz < Blochovici [Eichler & Walther].
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Топонімна тенденція, що спрямована на зближення, уніфікацію 
топонімів, сприяє трансформаціям назв із генетично різними фіналями 
до їхнього претворення в єдиний імпліцитний топоформант -itz. Пор. 
зауваження С. Роспонда, що в назвах «виробляються своєрідні морфо-
логічні імпульси зі сторони стуктуралізованих схем, часом дуже екс-
пансивних і у словотворчому відношенні неологічних» [Роспонд 1962: 
12]. Такої трансформації зазнав, наприклад, суфікс -іса, котрий приєд-
нувався до загального іменника: Chemnіtz < Kamenica  від ‘камінь’; 
Oelsnіtz < Olešnica від ‘ольха’; Lungwіtz < Lokavica від loka ‘лука’ 
[Hengst: 21, 71, 87]. Аналогічних змін зазнали і генетичні ад’єктиви: 
Glaubіtz < Glubočsko ‘глибокий’; Görnіtz < Gornica ‘горний’.

Імпліцитний суфікс -itz міг бути вторинним, приєднуючись до слова 
винятково під впливом сусідньої словотвірної моделі. Так, в ойко-
німі Mockrіtz  <  mokr від ‘мокрий’ топофомант -itz — це пізніше 
утворення, що виникло в силу того, що майже всі сусідні населені 
пункти мали назви, що закінчуються на -itz [Fleischer: 75]. Як зазна-
чає Ф. де Соссюр, «дія аналогії полягає в утворенні більш регуляр-
них і складених з живих елементів». Аналогія «активно підтримує всі 
ті сили, які безперевно видозмінюють будову мови. Саме на цій під-
ставі аналогію можна вважати могутнім чинником еволюціі» [Соссюр  
1998: 216].

Імпліцитний суфікс -itz завдяки своїй широкій вживаності пере-
творився в активну, із значними деріваційними потенціями модель. 
Численні ойконіми на -itz утворились вже на німецькій основі. Цей 
топоформант приєднується до різних німецьких апелятивів, а також 
до існуючих німецьких топонімів, утворюючи нові назви населених 
пунктів. У цих випадках формант -itz переходить з категорії імплі-
цитних суфіксів у ранг експліцитних суфіксів, пор. топонімні ряди: 
Albernau,  Alberndorf,  Albernіtz;  Euldorf,  Eulau,  Eulіtz;  Georgen-
feld, Georgenthal, Georgenwіtz [Blaschke 1957a: 5, 15, 17]. Активність 
форманта -itz, його топонімотворчі потенції ілюструються також його 
вживанням поруч з іншими «істинно» генетично німецькими форман-
тами. У топонімному ряду Bocka, Boxkendorf, Bocksdorf виділяється 
ойкoнім Bockelwіtz, де елемент -el можна розглядати як демінутив-
ний суфікс [Blaschkе 1957a: 9]. Генетично німецькі форманти можуть 
бути й у постпозиціі, пор. Dobra, Dobrіtz, Dobrіtzchen, підтверджу-
ючи тим ще раз, що  -itz не є чужим, стороннім елементом у живій 
тканині слова, пор. ще Gaudіtzhäuser, Gölnіtzhof, Kottewіtzmühle, 
Wernіtzgrün  [Blaschke 1957: 16, 18, 28, 58].

Перехід імпліцитних формантів у експліцитні суфікси — явище до -
сить поширене. Як приклад можна навести широко вживані фран-
цузькі суфікси -ard, -aud. Як пояснює А. Доза, ці суфікси (за нашою 
термінологією експліцитні суфікси) генетично походять від німецьких 
слів hart ‘гірний ліс’ i wald ‘ліс’. Часто вживаючись у фінальній пози-
ції у складних топонімах, ці елементи почали сприйматися у фран-
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цузькій мові як топоформанти (особливо після часткової фонетичної 
адаптації). Потім вони перейшли зі сфери топонімії у загальномовну 
сферу, перетворившися на повноправні французькі суфікси [Dauzat  
1920: 84].

Румунський учений І. Іордан вважає, що румунські топонімні су -
фікси -ăuţi/-inţi походять від слов’янських суфіксів -овці/-інці [Jordan: 
300]. Ойконіми з цими топоформантами переважно знаходяться в су -
міжних з Україною територіях: Bădăuţі, Bălcăuţі, Boţcăuţі, Clіmăuţі, 
Dobronăuţі, Cărbăuţі  [Jordan: 421—424]; Băcăіnţі, Băіnţі, Cіorlіnţі, 
Gădіnţі,  Jeledіnţі, Stroіnţі  [Jordan: 428—433].

На території України з її автохтонним слов’янським населенням 
немає топонімних регіонів з сильним іншомовним впливом, хоча, без-
умовно, і на ній зустрічаються назви з імпліцитними топоформан-
тами. Як приклад можна виділити елементи, що маркують генетично 
тюркські ойконіми на -лик: Кагамлик  (Пл), Кагарлик  (Кв, Крв, Од), 
Ташлик  (Крв, Чрк), Чортомлик (Днп). Дериваційні можливості цих 
фонестем незначні, і вони залишаються у межах виключно імпліцит-
них топоформантів [Скляренко Системи: 11].

В ойконімії Великої Британії численні випадки переходу імпліцитних 
топоформантів у експліцитні. Серед англійських назв населених пунк-
тів можна виокремити досить велику групу назв на -by. Ця фонестема 
походить від скандинавського слова byr, що норвезькою мовою озна-
чає ‘ферма’, а данською — ‘село’ і яке часто вживалось як кінцевий 
компонент складних назв населених пунктів. Після скандинавського 
вторгнення на Британські острови назви на -byr (що трансформува-
лось у -by) знайшли там поширення (особливо в Лінкольнширі, Лес-
терширі, Йоркширі): Asby < ст.-сканд. Askaby(r) «Cело, де ростуть 
ясени»; Braceby < ст.-сканд. Breithsbyr; Faceby < ст.-сканд. Feits-byr; 
Rauceby < ст.-сканд. Rauths-byr; Skewsby < ст.-сканд. Skogs-byr; 
Ulceby < ст.-сканд. Ulfs-byr  [Ekwall: 13, 57, 172, 381, 425, 485]. 
Уживаність елемента -by призвела до того, що він перестав сприйма-
тись як іншомовний і перетворився на англійський (за нашою термі-
нологію) експліцитний топоформант. Яскравим свідченням цього є 
наведені П. Ріні факти взаємозаміни в назвах у X ст. генетично скан-
динавського кінцевого -by і типово англійського кінцевого -tun, пор. 
Bleasby i Blіsetune, Aldenesbі i Aldenestone,  Scotebі  i  Scofton, 
Nevelbі  i Naіlstone [Reaney: 167]. Перехід скандинавського елемента 
-by в англійський топоформант підтверджується його здатністю висту-
пати в новоутвореннях, зокрема у вторинних ойконімах, де він приєд-
нується до вже існуючих назв (очевидно, як засіб боротьби з інтра-
ойконімною омонімією), пор. Blackford і Blackfordby,  Saltfleet i 
Saltfleetby,  Stokes  i Stokesby  [Ekwall: 47, 403, 446]. Після завою-
вання Англії норманами елемент -by при номінації нових населених 
пунктів приєднується до французьких власних імен [Бруннер: 119], 
що ще раз підкреслює його експліцитний топонімотворчий характер.
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Інколи топонімотворчими суфіксами ставали не лише словотворчі 
форманти або компоненти композитів інших мов, але й словозмінні су-
фікси, флексії. Тобто суфікси з реляційним значенням перетворю валися 
на суфікси з дериваційним значенням. Так, скандинавські відмінкові 
закінчення родового відмінка однини -ar, приєднуючись до давньоан-
глійських або кельтських слів, утворювали ойконімні назви: Allerdale 
(від бриттської назви ріки Alaune); Ennerdale  (від брит тської назви 
ріки Ehen); Mіterdale (від бриттської назви ріки Mite) [Бруннер: 119].

Інколи іншомовні імпліцитні суфікси пeретворюються на експлі-
цитні суфікси завдяки «вирівнюванню», уніфікації з широко вжива-
ними реальними суфіксами. Численні німецькі ойконімні утворення з 
суфіксом -ing виникли як результат трансформації кінцевої фонес-
теми — слов’янського посесивного суфікса -in.

Це інколи стає перешкодою етимологізації ойконімів, спричиняю  чи 
різні етимологічні прочитання назви. У німецькій ойконімії численні 
деривативи з суфіксом -ach походять від кінцевого компонен  та ком-
позитів на aha ‘вода’. Ще у 1896 р. Дж. Штудер етимоло гизував гер-
маномовні швейцарські ойконіми Sіssach, Küssnach  як Sisso + aha; 
Chusso + aha [Studer: 145, 235]. Йому заперечував В. фон Мейєр- Люб -
ке, який вбачав у топоформанті -ach видозмінений романський суфікс 
-iacum. На його думку, такі ойконіми, як Erlach,  походять з роман-
ської Caerelliacum [Meyer-Lübke: 124]. Аналогічно, Хубшмід розгля-
дає численні французькі ойконіми на -inco/-inca як назви з німецьким 
топоформантом -ing, що зазнав пізнішої трансформації [див.: Скля-
ренко Закономерности: 71]. Йому заперечує М. Бодо, на думку якого 
ці назви виникли з популярного в романських топонімах лігурійського 
суфікса -inco/-inca і нічого спільного з германським -ing не мають 
[Baudot: 185].

Насамкінець розділу можна зробити ще одне принципове за ува-
ження.

У компаративістиці панує думка, що праіндоєвропейській мові була 
властива така ж структура слова, як сучасним ізолюючим мовам, 
наприклад китайській. Індоєвропейські суфіксальні морфеми походили 
від кореневих і у прадавні часи мали самостійну, а не допоміжну семан-
тику. Спостерігаючи за формуванням деяких конкретних словотворчих 
морфем, ряд дослідників дійшов висновку, що існуючі зараз суфікси 
походять з колись самостійних слів 1. Численні приклади з різних мов 
дійсно підтверджують історичну співвідносність словотворчих морфем 
з лексичними одиницями, що функціонували самостійно [Sklyarenko 
Olga: 119; Sklyarenko 2002].

1 Вандриес Ж. Язык: лингвистическое введение в историю [пер. с фр. 
Р. О. Шор]. — М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1937. — С. 164; Мейе А. Основные 
особенности германской группы языков. — М.: Инлитиздат, 1952. — С. 148; 
Rozwadowski J. Wortbildung und Wortbedeutung. — Heidelberg, 1904. — S. 6.
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Деякі лінгвісти зробили з цих фактів висновок, що всі суфікси були 
колись словами. Так, Ш. Баллі стверджує: «Суфікси — це та  кож ко -
лишні незалежні слова, що вживались у функції актуальних понять» 1.

У дійсності ж чимала кількість суфіксів ніколи не були самостій-
ними словами. Мова не є гомогенним одноманітним утворенням. Вона 
складається з багатьох різних сфер, які, хоча й тісно пов’язані між 
собою, живуть своїм власним життям, змінюються за своїми власними 
темпами, мають свої власні структурні елементи. Ці структурні еле-
менти можуть зароджуватися саме в цих конкретних сферах, за своїх 
специфічних обставин. Вони функціонують переважно у сферах, які 
їх породили, і не властиві іншим мовним сферам. До цього висновку 
приводять численні випадки використання імпліцитних топоформан-
тів, які приєднуються до іншомовних по відношенню до них основ під 
тиском переважаючої у конкретному мікрорегіоні словотвірної моделі.

новоутворені вторинні топонімні суфікси 
в ойконімії сша

Переважна більшість топонімних суфіксів в англійській мові виник-
 ла з колись самостійних (автосемантичних) слів, які належали пере-
важно до географічної номенклатури 2. Проте не слід думати, що всі 
топонімні одиниці сформовані й у топонімії не спроможні формуватися 
інші одиниці. Слуш  ну думку Ф. де Соссюра «Жодна мова ніколи не 
мала чітко зафіксованої системи одиниць» [Соссюр 1998: 216] цілком 
можна використати на топонімному рівні, де постійно зникають старі 
або формуються нові топонімні одиниці.

У США багато селищ виникли біля нових промислових підприємств, 
шахт, заводів, фірм, назви яких (часто у скороченій формі) перехо-
дили на новостворені поселення. Інколи ці складноскорочені назви 
закінчувались елементом -со від слова company ‘компанія’, ‘фірма’. 
Ми зафіксували численні назви н. п. на -со у різних штатах [Скля-
ренко Ізоморфізм: 172]. Тільки в Каліфорнії їх більше десятка, пор. 
Copco < «California Oregon Power Company», Herpoco < «Hercules 
Powder Company», Irmulco < «Irvine and Muire Lumber Company», 
Absco < «American Beet Sugar Company» [Gudde: 90, 164, 3]. Ще 

1 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / [Пер. 
с фр. Е. В. Вентцель, Т. В. Вентцель]. — [2-е изд., стереотип.]. — М.: Эдито-
риал УРСС, 2001. — С. 265.

2 Докладніше див.: Скляренко О. М. До питання про формування топофор-
мантів у географічних назвах США // Третій міжнародний науковий форум 
«Сучасна англістика: мова в контексті культури». Тези доповідей. — Харь-
ків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009. — Час-
тина 2. — С. 45—48.
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кілька ойконімів з різних шатів: Mіco (TX) < «Medina Irrigation 
Company», Sasco (AZ) < «Southern Arizona Smelting Company» 
[Quimby: 214, 293]; Charmco (WV) < «Charleston Milling Company» 
[Allotta 1992: 427, 516], Saspamco (TX) < «San Antonio Sewer Pipe 
Manufacturing Company» [Stewart 1970: 426] та багато ін. Іноді -со 
зобов’язаний своєю появою скороченню іншого апелятива зі схожим 
значенням (наприклад, corporation): Subasco (CA) < Sutter Basin 
Corporation [Gudde: 327]. Сприйняття компонента -со як топофор-
манта можна побачити з його входження у топонімний ряд, що ґрун-
тується на спільному препозитивному компоненті, пор.  Clearfіeld, 
Clearvіew,  Clearmont,  Clearfіeld та Clearco <  «Clear Creek Coal 
Company» [Alotta 1992: 519].

Забування або випадіння зі сфери вживання вмотивованих вихід-
них конструкцій приводить до зникнення відношень мотивації, і звідси, 
після зникнення з мови мотиваторів, новоутворені ойконіми набувають 
іншого структурного статусу [Скляренко Топоформанти: 46]. Взяті як 
окремі утворення, вони сприймаються як прості ойконіми, але завдяки 
їхній повторюваності відбувається структурний перерозклад.

Одна з основних тенденцій ономастичної системи — тенденція до 
уніфікації, одноманітності, регулярності форм. Фіналь -со, завдяки 
своїй високій частотності, значній вживаності, має адаптаційний вплив 
на інші утворення, сприяючи їхньому структурному перерозкладу. Чис-
ленні ойконіми індіанського походження, позбавлені етимонів, сприйма-
ються як структурно членовані утворення, топонімно марковані кінце-
вим -со: Atco (NJ) (етимологізується по-різному, або як ‘багато оленів’, 
або як ‘чиста вода’) [Alotta 1992: 3], пор. з омонімічним акронімом Atco 
< «Atlantic Transport Company» [Stewart 1970: 26]; пор. ще Pocatalіco 
(WV), Quantіco (MD, VA), Towaco (NJ), Tellіco (NC, TN), Okonoco 
(WV), Wasco (OR, CA), Wіscomіco (VA) та ін. Пор. спрощення вихід-
них індіанських утворень: Nesco (NJ) < Nescochague, Cocalіco (PA) < 
Achgoakwalіcko [Alotta 1992: 67, 143]; Ilwaco (WA) < Elwahko 
[Alotta 1992: 89], Sebasco (ME) < Sebascodegan [Stewart 1970: 
432]. Пор. ще трансформацію Sіsquoc > Sіsquіco (CA) [Gudde: 364].

Активне втягування кінцевого -со в американську ойконімію спри-
яло його подальшому абстрагуванню винятково як маркера ойконім-
ності [Скляренко Топоформанти: 46]. Яскраві приклади трансформа-
ції ойконімів під впливом аналогії: Glasgow (KS) > Glasco [Stewart 
1970: 180], пор. ще Monica > Monіco (WI) [Stewart 1970: 303]; ойко-
нім Mendіco (CA) утворений від антропоніма J. Mendigo [Gudde: 233]. 
Адаптаційний вплив активної структурної моделі проявляється і при 
утворенні ойконіма із скорочених назв двох річок. Так, н. п. Delanco 
знаходиться між річками Delaware Creek та Rancosas Creek [Stewart 
1970: 132]. Пор. довільно вигаданий ойконім Iosco  [Stewart 1970: 
222], що отримав суспільне визнання (назву зафіксовано у трьох 
штатах — Мічиґан, Міннесота, Нью-Йорк), ойконім Jellіco  (KY, TN) 
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з невідомою етимологією. Популярність кінцевого -со визначає і спо-
сіб творення назви поселення від перших двох або трьох букв повного 
жіночого імені з опущенням кінцевого -tt: Marenіsco  (MI) <  Mary 
Relief Nіles Scott [Stewart 1970: 280]; ойконім, сконструйований з 
частин прізвищ двох першопоселенців Palco (KS) < Palmer та Cole 
[Stewart 1970: 359]; послідовність початкових літер назв елементів 
мінералів, розташованих таким чином, щоб сконструйований ойконім 
закінчувався компонентом -со: Ilasco (MO) < іron, lead, aluminium, 
silicon, calcium, oxygen [Stewart 1970: 218]. Назва залізничної стан-
ції перейшла на сусіднє селище, з трансформованим кінцевим компо-
нентом, Clіnchfіeld (VA) > Clіnchco  [Alotta 1992: 427], що свідчить 
про сприйняття кінцевого -со як справжнього нового топоформанта. 
Вживання -со в одній назві та його відсутність в іншій, аналогічній, 
сприяє подоланню ойконімної омонімії, пор. Crane  і Craneco (WA) 
[Stewart 1970: 118].

Остаточним підтвердженням появи в ойконімії США топонімно-
 го суфікса -со є утворення нових назв з цим компонентом. Ойко-
нім Casco (MI) виник у результаті додавання до прізвища гене-
рала Lewis Cass досліджуваного топоформанта [Romig: 101]. Ойконім 
Raeco (WA) — результат поєднання ініціальних літер трьох прізвищ: 
Richardson, Appel, Earnest, оформлених суфіксом -со [Stewart 1970: 
387]. Ойконім Ceresco (MI) утворився від імені давньогрецької богині, 
покровительки вирощування пшениці Ceres, шляхом додавання суфікса 
-со [Romig: 108].

Прийняття метода поділу слів на відрізки на основі їхньої масової 
повторюваності при аналогічному значенні утворень дозволяє знайти 
ще кілька моделей аналогічної членованості ойконімів.

типологія топонімних дериватем 
PlurAlIA tANtum

Деякі з суфіксів, за словами І. І. Ковалика, «виступають тільки 
у множині у так званих множинних іменникових утвореннях (pluralia 
tantum)», які «можна назвати “множинними”» (курсив наш. — О. С., 
О. С.) [Ковалик: 54]. Одне з цікавих типологічно ізоморфних явищ 
на деривативному рівні — вживання форм множини в ойконімії, пор. 
американські назви: Sands (KS, MT), Wіllows (MD), Oaks (OK); ук -
раїнські назви: Піски (Вл, Лг, Жт), Сосни (Вн). Пор. російські ойко-
німи: Лески (Тве, Бря), Липки (Мос, Тул — 3 назви), Лоси, Лавры 
(Пск), Бобры (Влд, Кос). Лінгвісти неодноразово досліджували плю-
ральні оніми, проте на матеріалі однієї мови. Зіставлення плюраль-
них власних назв у різних мовах, безперечно, сприяло б постановці і, 
можливо, вирішенню цілого ряду теоретичних питань [див. Sklyarenko 
2000: 180—181].



Розділ III. Типологія суфіксальних онімів

— 179 —

Граматична категорія числа, як один з проявів більш загальної мов-
ної категорії кількості [Число: 583], з часом набула великої кількості 
різноманітних функцій та призначень. О. С. Ахманова, наприклад, виді-
ляє чотирнадцять різних виражень множини [Сл. Ахманова: 236—237].

В ономастиці категорія числа вживається зі специфічною ономас-
тичною метою, а в різних ономастичних класах вона використову-
ється по-різному. Репрезентативна множина позначає в антропоні-
мії групу осіб, пор. в англійській мові the Browns «Брауни» [Число: 
584], the Smіths «Смити»; у німецькій мові dіe Müllers «Мюллери», 
що називається за одним з її представників. У цих випадках не можна 
говорити про «деонімізацію» — перехід власних імен до розряду апе-
лятивів [Sklyarenko 1991: 59—60; Sklyarenko Alexey]. Вони продов-
жують залишатися у рамках власних імен. Їхній ономастичний ста-
тус у ряді випадків підкреслюється формально. У французькій мові 
плюральні антропоніми не отримують закінчення множини, що було 
б обов’язковим, будь вони «деономатизовані апелятивами», пор. les 
Grandet. У німецькій мові плюральні антропоніми отримують особливу 
форму, відмінну від відповідних апелятивів у множині, пор. вихідні 
загальні і відповідні антропоніми в однині та множині: der  Bocke, 
Bock, dіe  Bocks; der  Schuster, dіe  Schuster, Schuster; Schuster, 
dіe  Schusters. Але ступінь ономатизації у плюральних антропонімів 
ослаб лений, бо вони суперечать одному з основних вимог ономас-
тики — унікалізаціі, неповторності онімів і, як наслідок, плюральні 
антропоніми супроводжуються артиклем [Скляренко 1986: 136—137; 
Скляренко 1986а; Скляренко 1988: 31; Sklyarenko 1979; Sklyarenko 
1990; Sklyarenko 1991: 59—60; Sklyarenko 1996].

У топонімії форма множини виконує функцію онімізації апелятивів, 
насамперед топографічних (або близьких до них) термінів.

Плюральні ойконіми у США зустрічаються як одиничні вкраплення 
у сукупність назв, які є нечисленними в окремо узятих районах [Скля-
ренко 2005: 132]. Натомість у топонімії України плюральні ойконіми 
значно популярніші. Так, у Київській області ми нарахували 23 плю-
ративи; на Одещині — 16; у Донецькій області — 15, проте у Черні-
вецькій області — тільки один — Байраки  [УАТУ].

Топоніми   
рluralia tantum 
як  відображення 

реальної   
мно  жи ни  об’єктів

Основний семантичний тип множини — це дис-
кретна множина, яка позначає окрему множи-
ну предметів. Зберігаючи початкове лексичне 
значення, вихідне слово з часом набуває ново-
го семантичного відтінку, а саме додаткового 
значення сукупності, спільності однорідних пред-
метів, англ. orchards, oaks, fields, brooks, рос. 

вяз ники ‘в’язовий гай’, березники ‘березовий гай’;  осинники, липки 
(див. підрозділ «Демінутивні топоніми»).

Іноді плюральні форми переходять у топонімію (частіше за все 
у результаті топонімної метонімії). На думку А. П. Корепанової, власні 
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назви рluralia tantum здебільшого давнього походження у тих випад-
ках, коли форма дійсно відповідає змісту, тобто формам множини від-
повідає певна кількість предметів [Корепанова: 104]. У давньоанглій-
ській топонімії власних засобів для називання географічних об’єктів, 
зокрема, селищ не вистачало і ономастика запозичувала їх із загаль-
новживаної мови [Скляренко 2005: 132].

Одним із способів вживання апелятивів у топонімній функції було 
використання форм множини, що підтримувалось позалінгвістичними 
реаліями. Напочатку це були, напевне, прийменникові конструкції 
зі словами, що позначали вид об’єкта, який називався, у називному 
відмінку та уточнюючими елементами у давальному відмінку. Дуже 
швидко номенклатурні терміни стали пропускатися і залишались топо-
німні плюралі. П. Ріні підкреслює, що давньоанглійські плюральні 
топоніми були численними, особливо у давальному відмінку [Reaney 
1969: 35]. Апелятив cot(e) ‘хата’, ‘хижка’ мав форму мн. наз. в. cotan 
і форму дав. в. cotum звідки ойконіми Coates, Cotes, Cotіs, Cotun, 
Coton  [Reaney 1969: 32, 33, 36].

Спосіб утворення топонімів, що відображують у формі множини 
реальні факти, характерний і для сучасної мови. Місцевість в Англії, 
багата на мінеральні джерела, отримала назву Wells «Джерела», пор. 
російську назву Родники (Іва, Пнз, Рос). Болотисті місцевості нази-
ваються Marіshes  від  англ. marsh ‘болото’, ‘драговина’, The  Fens 
від англ. fen ‘боло  то’. Місцевість, яка відрізнялась великою кількістю 
млинів, називали Mells, Mellіs від англ. mill ‘млин’. Селище Barnes 
раніше називалось Berne  від англ. barn ‘комора’, ‘житниця’. Назва 
у формі множини Bernes  з’явилась пізніше, коли у зв’язку із зрос-
танням селища було побудовано багато комор [Room 1988: 27].

Українські топоніми Вали, Горби, Парцелі, Улоги позначали мно-
жинність географічних об’єктів [Карпенко 1973: 85]; ойконіми Кошари, 
виникли у тих районах, де було багато кошар (місцеве населення 
займалось вівчарством) [ТПСО 1978: 40]. Звичайно, назви у формі 
множини за своїм походженням і вживанням народні і лише з часом 
вони набували офіційного статусу. Внутрішня форма топонімів, їхнє 
лексичне значення з часом неминуче вивітрюються.

Топонімія характеризується різноманіттям онімізованих лексем у 
множині, багато з яких знаходять семантичні кореляти у досліджува-
них мовах, пор. американську назву Cabіns  (WV) «Халупи» та укра-
їнські назви Землянки (Днц, Пл, Хрк), Хатки (Вн, Лв, Тр, Хрс), аме-
риканську назву Fords (NJ) «Броди» та українську назву Броди (Лв, 
Рв),  американську назву  Brooks  (OR, WV) «Струмки» та українські 
назви Потоки (Вн, Днп, Кв, Пл.), Річки  (Лв, Рв, См), американську 
назву Hіlls  (IA) «Горби», українську назву  Горби (Вн, Лв, Пл, Тр) 
та багато ін. [Sklyarenko 1979: 11]. Пор. ще співзвучні за вихідною 
семантикою відапелятивні плюральні американські ойконіми Brothers 
(OR),  Sіsters  (OR), Guys  (TN) та українські ойконіми Батьки  (Пл), 
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Юнаки (Пл.), Близнюки (Хрк); американську назву Acres (OR) «Акри» 
та українську — Гектари  (Вл) [Скляренко Ізоморфізм: 178].

Українські плюративи відрізняються великою повторюваністю. 
Ойконім Піски зустрічається 24 рази в 11 областях України; ойконім 
Тополі — 6 разів [УАТУ]. Ойконімні плюративи у США нерідко не 
передбачувані, легко онімізуються апелятиви несподіваної семантики, 
пор. Coats (OK) «Піджаки», «Пальта», Grіmes (ND) від grime ‘бруд’, 
‘сажа’, ‘вугільний пил’, Hanks (KS) «Мотки прядива», Heaters (WV) 
«Нагрівальні прилади», Hooks  (TX)  «Гаки», «Гачки»,  Shіelds  (KS) 
«Щити», Sparks  (OK) «Іскри» та ін. [Скляренко 2005: 134].

В українській ойконімії окрему групу плюративів складають утво-
рення, що генетично пов’язані з позначенням людей. Деякі позна-
чають етнічний склад мешканців, напр., Серби  (Хм, Од),  Чеки  від 
‘чехи’  [ТПСО 1978: 79], Греки  (См), Татари  (перейменоване в Залу
жани), Черкеси  (Од), або утворені від назви жителів за місцем про-
живання Берестяни  (берестяни — жителі, які мешкають у бересто-
вому лісі), Бужани (Вл) < Bużany (1778 p.) ‘переселенці із-за Бугу 
чи з-під Бугу’; Липняни, щодо аналогів пор. чеськ. Lipany; Личани, 
пор. ще Ličani — поселення в Хорватії, Боснії й Герцеговині [Шульгач 
2001: 12, 19, 77]. Ойконім Угерці (Лв) (Угорцы = Uherce) та ойко-
нім Угорці  від етноніма угорці. У США нечисленні відетнічні ойко-
німи мають форму однини: Arab  (AL) «Араб», Gіpsy  (MO) «Циган» 
[Скляренко Ізоморфізм: 178].

Інші (більш численні) топоніми позначають професію, що колись 
(у період номінації) тут переважала, як-от Бортники  (Вн) від борт-
ники ‘люди, які збирали мед диких бджіл у дуплах дерев’ — бортях), 
Мельники  (Вл, Чрк),  Ковалі  (Жт, Пл, Чрк),  Бондарі  (См),  Гончарі 
(См, Зп, Лв, Пл), Чабани  (Кв) [Sklyarenko 2002c: 239]. Пор. росій-
ські ойконіми Токари (Лен), Рыбаки (Мос), Пушкари (Ряа), Борт
ники (Ряа) [Атлас: 34, 22]. Деякі з такого роду ойконімів можуть мати 
інший генезис, наприклад, відантропонімний. В ойконімії США біль-
шість таких назв своєю внутрішньою формою пов’язані не з позначен-
ням професії, а з прізвищами. Закінчення -s тут не маркер множини, 
а показник посесивного відмінка: Mіllers,  Fіshers,  Hunters,  Cooks, 
Buyers  (CO), Sellers (SC).

Перехід 
реляційних 
флексій 

у  дериваційні 
суфікси

Не завжди плюральність назви зв’язана з мно-
жинністю об’єктів, пор. зауваження В. А. Нико-
нова: «Мости означає селище біля мосту, а не 
‘кілька мостів’» [Никонов 1966: 7].

Таким чином, словозмінна, реляційна функція 
флексій множини при певних обставинах зміню-
ється. У топонімії на основну функцію нашаро-

вуються інші, топонімотворчі, які, поступово посилюючись, відсува-
ють вихідне функційне призначення на задній план, а іноді усувають 
його взагалі. Чисто топонімне словотвірне значення мають флексії мно-
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жини у тих випадках, коли плюральне за формою утворення називає 
один об’єкт. При цьому реляційне значення форманта трансформу-
ється у дериваційне значення [Скляренко 2005: 132]. Тому ми відно-
симо плюральні назви до дериватів і не погоджуємося з В. Д. Бєлень-
кою, яка вважає плюральні топоніми простими назвами.

Досліджуючи іменники, «що містять граматичну морфему множини 
(Hіlls, Meadows)», В. Д. Бєленька вважає, що їхній перехід з розряду 
загальних назв у власні «супроводжується переростанням граматич-
ного значення морфеми -s у значення лексичне. Форма множини почи-
нає виражати вже не множинність об’єкта, а особливу його ознаку, 
а саме, належність до населених пунктів. В усіх цих випадках від-
сутній процес топонімного словотворення, який дозволив би гово-
рити про складний склад топонімів» [Беленькая: 177]. Усе висловлене 
В. Д. Бєленькою має слушність, за виняком висновку, де все навпаки. 
Саме «вираження особливої ознаки» морфемою -s належності плюраль-
ного слова до ойконімів — це морфологічний маркер, особливий сло-
вотвірний формант, що свідчить про безумовне віднесення плюраль-
них утворень до дериватів [Скляренко 2005: 135].

З цієї причини можна не погодитись і з думкою Н. С. Афанасьєвої, 
яка відносить, за своєю термінологією, до «неафіксальних топонімів» 
українські назви на -и: Сади, Верхи, Роги, Буки, Жуки та ін. [Афана-
сьєва: 73—76]. Слушною здається думка В. М. Топорова та О. М. Тру-
бачова, що у географічних назвах показник множини (закінчення -и) 
змінив своє семантичне навантаження і перетворився на нейтральне за-
кінчення з чисто топонімним значенням [Топоров/Трубачев: 150—151].

Переконливий приклад перетворення англійської реляційної флексії 
-s на дериваційний топонімний суфікс можна побачити у назві південно-
східного району Шотландії, що межує з Англією. Цей район колись 
називали The Border (‘кордон’), а зараз іменують The Borders (‘кор-
дони’), хоча кордон тут лише один [Room 1988: 47—48]. У наявності 
ономастичний ланцюжок: від апелятива border до оніма The Border 
і далі до власної назви з більшим ступенем онімізації. The Borders. 
Аналогічні трансформаційні процеси зазнав і український апелятив 
лісок, який перетворився на назву селища, метонімічно названого 
Лісок  (Од) (поблизу був невеликий ліс). З часом для збільшеня сту-
пеня онімізації ойконім набув плюральну форму Ліски [ТПСО 1978: 
43] (хоча там був лише один ліс). Назва невеликого англійського міс-
течка Bushmіlls походить від позначення млина, який стояв на річці 
Bush  [Room 1988: 65]; плюральне -s тут має суто топонімне зна-
чення. Топонімізовану функцію виконує -s у топонімі Brooklands, 
який має прозоре початкове значення ‘land by the brook’ (земля біля 
струмочка) [Room 1988: 59] (навряд чи тут могла бути велика кіль-
кість ‘земель’), та у топонімі Berrylands  (спочатку це була назва 
ферми (від дав.-англ. beorg ‘горб’ і land ‘ділянка землі’) [Room 1988: 
37]. У назві долини США The Dells  (WI) <  dell ‘невелика лісиста 
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долина’ словозмінна реляційна функція флексії -s переходить у слово-
твірну дериваційну функцію суфікса.

Словозміна і словотворення у своїх крайніх проявах чітко відріз-
няються одне від одного. Але на межі цих явищ одне переходить 
в інше, утворюючи широку смугу перехідних явищ. В. М. Жирмун-
ський у цьому зв’язку переймається питанням: «Де ж проходить у мові 
межа між словозміною і словотворенням?» і сам на нього відповідає: 
«Питання це залишається відкритим» [Жирмунский: 134].

Це питання особливо слушне щодо ономастики. Лексична сфера 
мови, яка містить як апелятивну, так й ономастичну субсфери, має 
континуумний (безперервний) характер.

Кількість смислів, що вкладаються у будь-яке слово (апелятив чи 
онім), безперервно змінюється, розширюючись або звужуючись, втра-
чаючи певні елементи понять та уявлень або розширюючи їх. Можна, 
наприклад, сказати, що дане слово — чистий апелятив або апелятив 
і трошки власна назва і так по зростаючій, поки слово не перетво-
риться на чистий онім, а потім — по спадній лінії — онім трошки апе-
лятив тощо (у випадку деонімізації власної назви). В ономастичному 
відокремленні вихідного апелятива велику роль відіграє контекст — як 
лінгвістичний, так й екстралінгвістичний, що розуміється у широкому 
комунікативному плані [Sklyarenko 1993; Sklyarenko & Sklyarenko 
2002; Sklyarenko & Sklyarenko 2005]. Але одного контексту замало, і 
мова використовує свої, суто лінгвістичні, засоби для цього відокрем-
лення. Ономастика запозичує свій лексичний і словотвірний матеріал 
з апелятивної сфери. Проте ресурси мови, навіть найбагатшої, суворо 
обмежені [Бондарко: 114]. Множина сприяє лексичній трансформації 
вихідного апелятива, його перетворенню на власну назву.

Граматичний 
парадокс 

плюральних 
онімів

Функційне навантаження флексій множини в 
ономастиці змінюється у зв’язку з тим, що оніми, 
на відміну від загальних, не змінюються в числі. 
Вони мають тільки форму однини або форму 
множини Але через те, що тут, як правило, 
немає протиставлення однини множині, то, на 

думку ряду лінгвістів, говорити про категорію числа в ономастиці 
немає підстав. Більше того, окремі вчені вважають, що оніми можуть 
бути тільки сингулятивними. Л. Блумфільд стверджує: «Власні назви 
зустрічаються тільки в однині» [Блумфильд: 219]. Аналогічні вислов-
лювання зустрічаються й у О. Єсперсена [Jespersen: 165]. Л. В. Щерба 
висловився більш обережно: «Власні назви ‹...› як правило не вжи-
ваються у множині» [Щерба 1957: 69].

Звісно, що всупереч цим ствердженням в ономастиці будь-якої 
мови наявні не тільки сингулятивні, але й плюральні утворення. Гра-
матичний парадокс у плюральних онімах полягає в тому, що одинич-
ність об’єктів, що називаються, передається формою множини, тобто 
семантична одиничність виражається через граматичну множину.
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Ступінь ономастичності вихідних апелятивів збільшується, якщо 
їхня плюральна форма доповнюється ще якими-небудь словотвірними 
засобами. Англійська мова у цьому відношенні значно поступається 
українській, яка має такий потужний онімізуючий засіб, як деміну-
тивна форма, пор. Вишеньки (Кв), Васильки  (Пл, Мк), Кринички 
(Днп). Вживання демінутивних плюративів допомагає також подолати 
інтратопонімну омонімію 1, пор. Стави (Кв) і Ставки (Вн, Вл, Днц, Жт 
та ін.). Топонімізуюча відокремлююча функція цих суфіксів посилю-
ється у плюральній формі, чим зумовлена кількість топонімів pluralia 
tantum, напр., російські назви: Роднички, Нивки, Осинки, Петушки; 
українські: Кринички, Садки, Брідки, Ставки, Вишеньки; болгарські: 
Стубличките, Върбички, Локвичкити, Молгилките; польські: Pіonkі, 
Bіesіadkі, Górkі, Łopatkі, Jelomkі [Скляренко 1981: 45—46]. У ряді 
випадків демінутивні ономастичні плюративи виявляються навіть чис-
леннішими, аніж звичайні плюральні ойконіми. В українській ойконімії 
Луги зустрічаються три рази, а Лужки — вісім разів; Липи зустріча-
ється один раз, а Липки — п’ять разів; ойконіми Сади, Стави також 
вживаються один раз, а Садки — 18 разів, Ставки — 15 разів [УАТУ: 
406, 404, 434, 439].

Більше того, в українській мові у ряді випадків ойконімізуються 
тільки демінутивні плюративи. Так, немає жодної назви Левади, а Ле 
вадки зустрічаються два рази; немає жодної назви Ріки, але є 3 назви 
Річки;  немає ойконімів Хати,  Берези,  Вишні,  Ліси,  Криниці,  у той 
час як Хатки зустрічаються 7 разів, Берізки — 6 разів, Вишеньки — 
8 разів, Ліски — 11 раз у восьми областях, ойконім Кринички зустрі-
чається 19 разів [УАТУ].

Плюралізація 
антропонімів 

як  засіб  їхньої 
ойконімізації

Інший різновид плюральних назв населених 
пунктів складають відантропонімні ойконіми різ-
ного походження.

Деякі назви українських сільських населених 
пунктів виникли шляхом плюралізації прізвиськ. 
Так, назва села Бабаї (Хрк) < бабай ‘нероба’, 

‘ледар’ могла виникнути у сусідньому селі як прізвисько його меш-
канців, а пізніше закріпитися за самим селищем; «у Борсуках справді 
живуть люди на прізвище Борсуки» [Карпенко 1973: 85]. До цього 
різновиду плюралів відносяться ойконіми: Бугаї (Хрк), Гусари (Рв), 
Кавуни (Мк), Павуки (Лв), Боброїди (Лв); пор. також Свинориї, 
Свиноїди  [УАТП 1947: 837] та ін. В американській ойконімії офіцій-
них назв такого типу ми не зустріли [Скляренко 2005].

Іншу групу відантропонімних плюралів складають українські ойко-
німи, утворені від антропоніма — прізвища чи прізвиська, наприклад: 
Шевченки,  Гриценки, Гриньки, Олександри,  Гоголі, Трояни, Грин

1 Скляренко О. М. Види омонімії в топонімічній системі та засоби її подо-
лання // Мовознавство. — 1981. — № 3. — С. 44—47.
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чуки, Давиденки, Дмитренки, Ждани, Клименки, Москаленки, Нау-
менки  [Sklyarenko 2002 c: 238]. Пор. американські ойконіми Smіths 
(AL), Sіmpsons, Wіlsons (VA); звернемо увагу на те, що не виклю-
чена можливість, що у цих утвореннях кінцеве -s генетично сягає омо-
німного суфікса присвійного відмінка.

Ще одну групу плюралів складають назви селищ, які утворені від 
особових імен, пор. амер. Solomons  (MD), Donalds  (SC), Walters, 
Rogers,  Matthews,  Andrews,  Eugens  [Скляренко 2005: 134]; укр. 
Богдани  (Кв), Остапи  (Жт), Пилипи  (Вн, ІФ, См, Хм), Дениси  (Кв, 
Лв),  Матвії  (Лв),  Мирони  (Од),  пор. назви у демінутивній формі 
Васьки  (Пл),  Гнатки  (Хм),  Тараски  (Вн),  Грицьки  (Рв),  Данилки 
(Вн),  Федірки  (Крв, Хм) та ін. (див. підрозділ «Типологія деміну-
тивних утворень у топонімії»).

Численність українських плюральних ойконімів, утворених від осо-
бових імен, їхня уживаність у різних регіонах, багаторазове повторення 
тезоіменних назв дають право не погодитись з думкою Є. С. Отіна, 
який вважає, що флексія множини в українських ойконімах типу Івани 
ніколи не виконувала топонімотворчої функції [Отін 1997: 177]. Якраз 
навпаки, плюралізація антропонімів — один із важливих засобів їхньої 
ойконімізації.

Первинні імпульси до плюралізації (та ойконімізації) антропоні-
мів мали, ймовірно, екстралінгвістичний характер. Наприклад, х. Гре-
бенюки  (Од) названий так тому, що там було 4 власники: Арсеній, 
Сергій, Петро та Лев Гребенюки  [ТПСО 1978: 21].

Плюралізація 
топонімів 

як  засіб  їхньої 
трансформації

В усіх вищенаведених випадках форма множини 
набуває нової функції — функції трансоніміза-
ції, тобто перенесення вже наявних власних назв 
з однієї ономастичної категорії (антропонімної) 
в іншу — топонімну (у даному випадку — в ойко-
німну).

Функцію трансонімізації множина виконує і при утворенні ойконі-
мів від гідронімів, зокрема від назв річок: м. Суми розташоване біля 
р. Сума, н. п. Ровеньки  знаходиться біля р. Ровенька.

Плюралізація сприяє розподібненню тотожних структур власних 
назв суміжних об’єктів. Ще О. М. Селищев звернув увагу, на те, що 
назва ріки має форму однини, а однойменний населений пункт — форму 
множини: н. п. Хімки розташований біля р.  Хімка,  н. п. Котли  зна-
ходиться біля р.  Котел [Селищев: 70]. З цих прикладів видно вто-
ринний характер плюральних ойконімів стосовно онімів інших класів. 
Проте О. М. Селищев поширює цю тезу і на інші випадки. Він вва-
жає, що в ойконімах форми множини завжди вторинні. Навіть у тих 
випадках, коли збереглась одна назва у формі множини, він припускає 
існування у більш ранній час назв у формі однини [Селищев: 70—71].

У багатьох випадках ця теза вірна. Іноді вихідні посесивні су -
фікси переходили у плюральні топоформанти, пор. російські назви 
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Боброво > Бобры, Михалево > Михали. А. П. Корепанова пише, що 
такий процес спостерігається у східних слов’ян після ХVI ст. і відміча-
ється в ойконімії інших слов’янських народів, польській — Gandcowo 
>  Gandky,  Mzoczkowo  >  Mzoczkі;  чеській — Chlebow  >  Chleby 
[Корепанова 1983: 34].

Проте цю тезу не можна абсолютизувати, як це робить, наприклад, 
С. Є. Мельников у своїх численних (і одноманітних) етимологіях. Він 
вважає, наприклад, що ойконім Березки — вторинна назва від некано-
нічного ім’я або прізвиська Береза  (Березка), назва Грибули — вто-
ринна, як прізвисько мешканців села від «гриба» ‘губа’, Будники від 
імен Будай, Будимир і т. п. [Мельников: 16, 19, 50,]. Підведення всіх 
плюральних ойконімів під одну апріорно підібрану етимологічну модель, 
на нашу думку, не відображує суперечливе  різноманіття дійсності.

Сингулятивні 
і  плюральні 
топоніми — 
боротьба 

парадигматики 
та  синтагматики

У деяких випадках одні й ті ж назви населених 
пунктів можуть мати сингулятивні і плюральні 
варіанти.

Так, іноді у розмовній мові плюральна форма 
ойконіма вживається замість офіційної назви в 
однині (особливо у випадку пропущення номен-
клатурного терміна), пор. варіанти  Багаєвська 
і  Багаї,  Раздорська  і  Раздори,  Заплавська  і 

Заплави  [Суганова: 142], пор. ще: Аксеново  та  Аксенки;  Боброво  і 
Бобри; Єгорово та Єгори; Хомутово і Хомути; Жеребцово і Жеребці 
[Селищев: 70—71].

Типологічний інтерес становить зіставлення назв одних і тих же 
об’єктів у різних мовах. Форма числа у них нерідко різна, пор.: росій-
ську назву Балканы, французьку les Balkans, іспанську los Balkanos, 
але болгарську Балканът, німецьку der Balkan; росйську назву Урал, 
французьку l’Oural, німецьку der  Ural, але англійську the  Urals; 
російську назву Памир, французьку le  Pamіr, німецьку der  Pamіr, 
але англійську the Pamіrs  [Cкляренко 1988: 32].

Коливання між плюральною і сингулятивною формами одних і 
тих же топонімів засвідчені й у рамках однієї мови. Пор. російські 
назви Разгребля та Разгребли, Борзынь та Борзыни, Городище та 
Городищи, Новоселка та Новоселки [Бондарук 1976: 50]. Іспанською 
мовою можливі варианти: los Pіrіneos та el Pіrіneo; los Algerbes та 
el Algerbe [Bello & Cuervo: 32—33]. Численні випадки співіснування 
сингулятивних і плюральних (ідентичних у всіх інших відносинах) топо-
німів сприяють подоланню iнтратопонімної  омонімії. Тим самим  форма 
pluralia tantum виконує ще одну дуже важливу функцію — функ-
цію внутрітопонімної диференціації. Пор.  російські наз ви: Быстрец — 
Быстрецы; Бычок — Бычки; Ключ — Ключи; Ольха — Ольхи; Ильин-
 ка — Ильинки; Каменка — Каменки; Медяна — Медяны; французькі 
назви: Bussіère — Bussіères; Fіquіère — Fіquіères; Pervanchère — 
Pervanchères; іспанські назви: Abіerta — Abіertas; Baltasar — Bal-
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tasares; Bañuela — Bañuelas; Collado — Collados; Vіeja — Vіejas 
[Cкляренко 1988: 32].

У топонімії відбувається ніби боротьба між морфологічною фор-
мою множини і семантичним сприйняттям топонімів як слів, що нази-
вають одне ціле. Парадигматична площина у цій боротьбі у більшості 
випадків перемагає над синтагматичним рядом, і тому подібні утво-
рення звичайно відносять до плюралів. Проте існують випадки, коли 
топоніми, що мали форму множини, втрачають її і переходять у син-
гулятивні утворення, пор. англ. Brіghuses > Brіghouse. Наприклад, 
у розмовній румунській мові багато плюральних назв населених пунк-
тів розглядаються як форма однини, що знаходить своє вираження 
у вживанні постпозитивного певного артикля однини (а не множини!). 
Зазвичай говорять: Bucureştіul, Galaţul, Iasul, Ploіeştіul замість 
Bucureştі, Galatіі, Iasіі, Ploіeştіі. Навіть при вживанні адекват-
ної плюральної форми присудок іноді стоїть в однині: Bucureşti este 
capital României; Iasii are o posiţiie naturală atrăgătoare [Иордан:  
73—74].

Цю боротьбу форм множини та однини можна інтерпретувати як 
відображення асиметричного дуалізму лінгвістичного знака (розуміючи 
під «знаком» граматичну категорію числа) [Скляренко 2005: 134]. Але, 
як пише С. Й. Карцевський, «один і той самий знак має кілька функ-
цій», він має диференційний характер: «...будь-який лінгвістичний знак 
обов’язково повинен бути диференційним, інакше він аж ніяк не буде 
відрізнятися від простого сигналу» [Карцевский: 85, 87].

Плюральність 
топонімів 

як  засіб   боротьби 
з  інтра топонімною 

та   
інтер топо німною 

омонімією

Щодо топонімії диференційний характер сингу-
лятивних і плюральних (ідентичних у всіх ін -
ших відношеннях) топонімів викликає ще одне 
функційне призначення — боротьбу з інтратопо-
німною омонімією (тобто подолання омонімії 
між утвореннями одного ономастичного класу), 
див. дихотомічні протиставлення американських 
та українських ойконімів. Пор.: Gates, Gate; 
Oaks, Oak; Forest, Forests; Park, Parks; Бай

рак (Пл, См), Байраки (Чрв); Балка (Од), Балки (Вн, Хм, Зп); Берег 
(Рв), Береги (Зк); Брід (Мк, Зк), Броди (Лв).

Крім інтратопонімної омонімії, бінарні протиставлення сингулятив-
них та плюральних назв сприяють подоланню інтертопонімної омо-
німії (між топонімами різних класів) [Скляренко 2005: 134].

Метаморфози 
топонімів 

рluralia tantum

Іноді фіналія, що сприймається як показник мно-
жини, який виконує топонімізуючу функцію, має 
зовсім інший генезис, пор. Саки (Крм) (тюрк. 
сакі ‘мішок’). В англійській топонімії кінцеве -s 
зумовлене іноді суто оказіональними обстави-

нами. Назва с. Carstaіrs не має за кінцевий компонент слово stairs 
‘щаблинки’. Генетично воно походить від слова castle ‘замок’ та осо-
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бового імені Tarres [Room 1988: 75]. Загальномовні і топонімні тен-
денції трансформували слово, що сприймається тепер як плюральне.

Іноді кінцеве -s — релікт присвійного (посесивного) відмінка [Скля-
ренко 2005: 134]. Англійське с. Jordans своєю назвою зобов’язане назві 
дому Old jordan's farm [Room 1988: 189]. Топонім Ippolіtts походить 
від конструкції St Hippolytus’s church; аналогічно Kіrkandrews від St 
Andrew’s church [Ekwall: 266, 279]. Добре відоме місто з кафедраль-
ним собором St Albans  назване на честь мученика і святого Alban, 
якому присвячене тут абатство [Room 1988: 307]. Це утворення різ-
ного генезису. Але з точки зору сучасного функціонування етимологічні 
розбіжності не мають значення. Усі вони втягнені в єдиний топонім-
ний ряд топонімів з кінцевим -s, який виступає тут у чисто топонім-
ній функції — як додатковий маркер топонімності, як топоформант.

Інколи топонім, що вживався без кінцевого -s, з часом набуває 
його під тиском вживаної моделі, пор. Chesters < дав.-англ. ceaster 
‘форт’, Crookes  < сер.-англ. crok  ‘вигин’, ‘кривизна’, ‘дуга’, ‘пово-
рот’,  Heynіngs  < сер.-англ. haining ‘огороджене місце’, ‘огорожа’, 
‘огородження’, Staіnes < дав.-англ. stan ‘камінь’, Stubbіns < сер.-
англ. stubbing  ‘розчищена під оранку ділянка землі’, Woodsetts  < 
wodesete  ‘вівчарня у лісі’ [Ekwall: 101, 131, 238, 436, 451, 532, 533].

Змушує замислитись зауваження Ю. О. Карпенка про те, що в укра-
їнській топонімії плюральну форму набувають генетично тюркські 
оніми, пор. ойконім Каїри  (Од), який ніби походить від тюркського 
апелятива каир ‘пісок’ [ТПСО 1978: 34]. В. А. Жучкевич зазначає 
наявність у топонімії Білорусі численних назв на -ы (-и) татарського 
(Сардыки, Кораны, Мамаи)  і литовського походження (Утканы, Ро 
шути, Коди) [ГСБ: 40]. На Поволжі багато генетично татарських назв, 
які, русифікувавшись, отримали плюральну форму: Туняз > Дубья
 зы, Верезя > Березы, Чалды > Челны [Жучкевич Топонимика: 87]. 
Пор. англійські ойконіми, в яких генетично кельтські назви набу-
вають англійського суфікса множини -s: Duns  < гел. dun ‘горб’, 
Ferns < ірл. fearn ‘бузина’, Largs < гел. learg ‘схил’, Leeds < брит. 
Lat  ‘текуча’ (назва річки) [Room 1988: 121, 136, 207, 209]. З син-
хронної точки зору плюральність таких назв можна розглядати як спе-
цифічний топоформант.

Кінцеві маркери множини у таких утвореннях не випадкові. Зга-
даймо слова О. О. Потебні про те, що мова не цінує звук, якщо він 
не має сенсу, граматичні категорії стираються як зайвий вантаж 
для думки, якщо вони не виражають певного значення [Потебня 1968: 
61], і зробимо протилежний висновок: якщо мова приймає звук, якого 
раніше не було, значить він має сенс.

У цих випадках суфікс множини не тільки сприяє входженню 
у топонімний ряд, але й входженню іншомовних слів у саму мову, 
вірніше, в одну з частин мови, у топонімію. Топоформант -s допома-
гає адаптації іншомовних слів, за словами А. Рума, він їх «англізує» 
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(anglicise) [Room 1988: 146], сприяє усуванню їх як «чужих» слів і 
сприйняттю як «своїх», звичних звукових комплексів, допомагає гра-
матичному засвоєнню запозичень. При цьому відсутність етимологіч-
ного значення тут не тільки не заважає, а, навпаки, допомагає топо-
німному сприйняттю слів.

Аналогічно відмічені Ю. О. Карпенком випадки вживання україн-
ських суфіксів множини з тюркськими іменами сприяють їхньої «укра-
їнізації», пор. Гертопи < молд. хыртоп ‘вибоїна’, Заплази < молд. 
зэплаз ‘паркан’, Одаї <  молд. одае ‘вівчарня’, Перешори < молд. 
перишор ‘груша’ [ТПСО 1975: 21, 27, 55, 60]. Таким чином, оформ-
лення іншомовної основи топоформантом множини можна оцінювати як 
факт входження топоніма у словотвірну систему даної мови. Це поло-
ження має характер типологічного ізоморфізму.

Тенденції 
до  плюралізації 
в  українській 

ойконімії

У сучасній українській ойконімії помітна тенден-
ція до «плюралізації» назв. Особливо яскраво 
«плюралізація» ойконімів виявляється в пере-
ході посесивних суфіксів у покажчик множини: 
Буркуни < Буркунов, Капрани < Капрана, 
Касяни < Касьянов [ТПСО 1978: 13, 35, 36].

Ми вважаємо основною причиною таких структурних трансформа-
цій великий ступінь топонімності у «плюрального форманта». Тому, 
на нашу думку, перехід форми ойконіма Бондарів (Од) у Бондарі — це 
не стільки «псевдоплюральна форма, що виникла, ймовірно, в резуль-
таті графічної помилки, опущення кінцевого -в», як вважають автори 
колективної роботи [ТПСО 1978: 12], скільки результат тиску ономас-
тичної системи, пор. також Калини  (Од) < Каленин (можливо, пріз-
вище першопоселення) [ТПСО 1978: 30]. В українській топонімії назви 
pluralia tantum відносять до категорії найбільш молодої топонімної 
групи [Карпенко 1973: 84, 89; Пура: 112].  Недивна тому наявність 
ойконімних плюралів з непрозорою внутрішньою формою у будь-якому 
топонімному регіоні України, наприклад, Басюри,  Бурси,  Рові  (Кв); 
Гандрабури, Байтами, Пасицели  (Од).

Таким чином, зіставлення топонімів pluralia tantum показує пев-
ний ізоморфізм у їхньому утворенні та функціонуванні. Суфікси мно-
жини набувають властивостей, які аж ніяк не випливають з їхнього 
традиційного вживання.
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типологія префіксальних топонімів

Загальні положення

Останніми роками іменна префіксація як спосіб словотворення 
стала привертати більше уваги дослідників. Інтерес до пре-
фіксів не випадковий і пояснюється у першу чергу збільшен-

ням кола префіксальних одиниць. Не викликають сумніву і безперечно 
відносяться до розряду префіксів лише префікси відприйменникового 
походження. Ці традиційні префікси вживаються (більш або менш 
активно) при утворенні топонімів у різних мовах.

Проте, крім традиційних префіксів, у сферу префіксації в сучас-
ному мовознавстві вводяться й інші елементи. О. І. Голанова, досліджу-
ючи деякі препозитивні одиниці у російській мові, зазначає: «Іменні 
префікси, що приймають участь у словотворенні іменників, ‹...› ста-
новлять строкату картину. Вони відрізняються різноманітністю семан-
тики, неоднорідністю походження і словотвірних зв’язків, різною про-
дуктивністю. Саме поняття префікса не має у сучасній лінгвістичній 
літературі однозначного тлумачення і визначення. Навіть питання про 
склад іменних префіксів у сучасній мові у різних дослідників отримує 
різне висвітлення» [Голанова: 161]. Постає питання про різне члену-
вання слів і про віднесеність певних початкових сегментів до пре-
фіксів 1. Такий розвиток лінгвістичної думки потребує свого перео-
смислення і при аналізі топонімної лексики. Префіксальні топонімні 
утворення, як і суфіксальні, належать до афіксальних дериватів. Проте 
у системі способів словотворення префікси мають свої диференційні 
параметри, які відрізняють їх від суфіксів. Структурно-комбіновані 
особливості префіксів — причина того, що деякі лінгвісти уналежню-
ють префіксацію до словоскладання [Мейе: 302—303], інші лінгвісти 
ви окремлюють префіксацію як окремий словотвірний спосіб поряд зі 
словоскладанням і деривацією [Степанова/Фляйшер: 116] або відво-
дять їй проміжне місце між афіксальним словотворенням і словоскла-

1 Див., наприклад: Развитие современного русского языка // Словообра-
зование, членимость слова: Сб. ст. — М.: Наука, 1975. — 264 с.
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дання [Клименко: 15]. Ми вважаємо префіксальні топоніми різно видом 
афіксальних топонімних дериватем 1.

типологія постпрефіксальних  
утворень

Префіксальні топоніми нечисленні у германських та романських 
мовах. В ойконімії США вони є одиничними утвореннями. Нечислен-
ність топонімних префіксальних дериватем пояснюється насамперед 
генетичними причинами. Префіксація, як вважають лінгвісти, почина-
ючи з А. Мейє 2, не була властивою індоєвропейській прамові 3. Більш 
того, як зазначає Ф. де Соссюр, «в індоєвропейській мові не було при-
йменників» [Соссюр: 227]. Тому поява префіксації як у слов’янській, 
так й у германській топонімії належить до досить пізнього часу, що 
відбиває еволюцію загальномовного способу словоутворення [Кубря-
кова Словообразование: 46]. Існують мови, де префіксальні топоніми 
неможливі у принципі, бо позначувані ними відношення виражаються 
іншими способами. У турецькій мові прийменниковий спектр значень 
передається за допомогою постпозитивних афіксів.

Крім того, префікси найширше вживаються з дієсловами, у сфері 
ж субстантивних утворень вони, як зазначає В. В. Виноградов, зустрі-
чаються набагато рідше [Виноградов РЯ: 53]. Топоніми ж як різновид 
власних назв номінативні за самою своєю суттю, бо тут наявна лінг-
вістична категорія «предметності», співвідносність з «предметом», що 
властива саме іменникам [Ермаченко: 25].

Загальними закономірностями характеризуються також процеси 
утворення префіксальних топонімів. Більшість ойконімів зазначеної 
структури утворились не шляхом приєднання префікса до кореня, 
а як результат лексикалізації прийменникового словосполучення. Так, 

1 Скляренко О. Н. Префиксальные дериватемы (отпредложного генезиса) 
в американской и украинской ойконимии // V Міжнародна науково-практична 
конференція з питань методики викладання іноземної мови, 15—16 лютого 
2007 р. — Одеса: Астропринт, 2007. — С. 341—347.

2 Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков 
[Пер. с фр. Д. Кудрявского]. — М.; Л.: Соцэкгиз, 1938. — С. 171; Мейе А. 
Общеславянский язык [Пер. с фр., перераб. и доп. со 2-го фр. изд. в сотрудни-
честве с А. Вайаном] / Пер. и прим. П. С. Кузнецова. — М.: Изд-во иност. лит., 
1951. — С. 272; Вступ до порівняльно-історичного вивчен  ня слов’янських 
мов: навч. посіб. / [Упоряд.: А. Й. Багмут, В. Т. Коломієць, А. П. Критенко та 
ін.]. — К.: Наукова думка, 1966. — С. 112—124.

3 Пор., проте, прямо протилежну думку М. С. Трубецького: «Індоєвропей-
ських мов без префіксів не існує. Навіть у самих стародавніх індоєвропей-
ських мовах є справжні префікси...» [Трубецкой Мысли: 71]. До цієї думки 
співчутливо ставиться також Е. А. Макаєв [Макаев: 272].
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наприклад, ойконім Підгора виник із локативної конструкції під горою 
або під горов внаслідок її стиснення [Карпенко 1967: 21].

Особливо чітко процес лексикалізації прийменникових словосполу-
чень, або, за термінологією Ю. О. Карпенка, орієнтованих назв, про-
сліджується на прикладі мікротопонімів. Прийменникові конструкції, 
формуючись з простих описових характеристик географічних об’єктів, 
не отримавших ще ніякої назви, у подальшому розвитку втрачають 
номенклатурний термін, а потім можуть лексикалізуватися, перетво-
рюючись кінець-кінцем у префіксальні утворення: поле під лісом > 
Поле під лісом > Під лісом > Підліс [Карпенко 1967: 23]. Анало-
гічну тенденцію розвитку прийменникових сполучень зазначає В. Шпер-
бер на матеріалі сербської мікротопонімії. Вихідним етапом еволюції 
назв є конструкції типу серб. za hunami, za hrodami. У міру того 
як вони використовуються, конструкції все більше топонімізуються: 
серб. za hrodami > Za hrodami. Топонімізація сприяє подальшій інте-
грації компонентів, їхньому злиттю докупи Za hrodami > Zahrodamі 
[Sperber: 152], пор. процес утворення польських префіксальних топо-
німів: pod lasem > Pod Lasem > Podlas; чеських топонімів: Pod 
Babou > Podbaba; Za hlíny > Záhlína.

Подібне включення прийменника до складу слова властиве і німець-
кій топонімії. На це вказував ще Г. Пауль, який зазначив, що «основний 
наголос падає тепер на прийменник — як наслідок того, що все сполу-
чення сприймається як одне слово: Ámsteg  (буквально ‘на стежці’), 
Ímhof  (буквально ‘у дворі’) [Пауль: 288], пор. також німецькі топо-
німи: Überwasser, Vorholz, Vortal, Obwalden, Hіntermauer, Amsee 
[Kaufmann: 29, 31, 49].

Перехід від однієї якості — прийменникової конструкції до дру-
гої — префіксального дериватива відбувається не миттєво, а шляхом 
поступових, з численними градаціями змін. Нестабільність префіксаль-
них утворень простежується, наприклад, у тому, що у багатьох випад-
ках у називному і знахідному відмінках вживана однослівна форма: 
с. Підкрай, а в інших відмінках вона замінюється прийменниковим 
сполученням: живу Під Краєм  [Карпенко 1964а: 54].

Цю особливість префіксальних топонімів серед українських топоні-
містів першою підмітила Є. М. Черняхівська, яка зазначила, що назви 
типу Заліс, Підгора часто замінюються описовою формою — топонім-
ним сполученням, що часто можна почути у розмовній мові [Черняхів-
ська: 107]. К. І. Галас уточнив зауваження Є. М. Черняхівської, підкрес-
ливши напрям процесу утворення топонімів даного типу: у данному 
випадку мова йшла не про заміну номінативної форми прийменнико-
вим сполученням, а, навпаки, прийменникового сполучення номінатив-
ною формою і, отже, остання — вторинне явище стосовно прийменни-
кового сполучення [Галас: 39].

У топонімії інколи співіснують прийменникові сполучення і лекси-
калізовані назви з інкорпорованим прийменником, який перетворився 
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на суфікс. Пор. французькі назви: EntreDeuxEaux «Між двома 
струмками», EntreDeuxMonts «Між двома горами», EntreDeux
Guіers «Між двома струмками, що мають назву Guier» [Dauzat 1963: 
264]. Особливо таке співіснування двох різних словотворчих типів 
властиве мікротопонімії. Е. Тагман, аналізуючи мікротопонімію деяких 
кантонів Швейцарії (де населення розмовляє на романських діалек-
тах), подає численні приклади їхнього співіснування. Поряд з мікро-
топонімами типу Entre  deux  Crettes  «Між двома горбами»,  Entre 
dou  seі  «Між двома скелями» існують і однослівні утворення типу 
Dіleyloterraz «Біля рову», Damonlavіlla, Damonvіlla «Вище села», 
Damonvy «Вище дороги», Dessouvy «Нижче дороги» 1.

Болгарський учений Й. Заїмов до одного й того ж структурного типу 
відносить топоніми Загора,  Заград, а також Воз  реката, В  реката, 
Между пътищата, На гробищата  [Заимов 1977: 47]. Прикладів пара-
лельного співіснування прийменникових і префіксальних утворень мож-
на навести значну кількість, пор. До пещерата, Добрадо, Добърце, 
Зат  Камара,  Заблатията,  Забърден,  Завърше,  Замагила,  Между
рек,  На  дола,  Над  ряката,  Под  бърце,  Под  ряката,  Под  чуката, 
Пот борче, Пот боря, Подвис, Подгорица тощо [Иванов Стру  ма: 40].

Німецькій топонімії випадки співіснування конструкцій і однослів-
них утворень не властиві 2. Це пояснюється тим, що превалюючий 
композитний словотворчий тип «втягує» до своєї сфери утворення з 
прийменником, які, злившись зі словом в одній формі, залишаються 
разом з ним у всій парадигмі.

Про прийменникове походження ойконімів даної структури свід-
чить також той об’єктивний факт, зазначає І. І. Ковалик, що зви-
чайно такі населені пункти розташовані в безпосередній близькості 
від того об’єкта, чия назва лягла в основу ойконіма. Так, н. п. Під-
ріка розташований під рікою; н. п. Підгай — під гаєм; Підгора — під 
горою; За  озеро — за озером; Засело — за селом [Ковалик Назви: 33]. 
Пор. російські назви: Подлес, Подольхи, Подроща, Зароща, Застень, 
Зашлях, Подгоры, Заручей, Заканава [Никонов 1961а: 192]; польські 
назви: Zabór,  Zabrzeg,  Zakrzew,  Zalas  [Podział]. Таким же чином 
пояснюються німецькі назви типу Überfeld  «За полем»,  Vorwald 
«Перед лісом», Amberg «На горі»; англійські назви типу Byfіeld «Біля 
поля», Uphіll «На горбу» [Скляренко Закономерности: 77].

Проте вважаємо за доцільне звернути увагу на можливість невір-
ної інтерпретації нібито структурно прозорих утворень. В основі укра-

1 Tagmann, Erwin. Toponymie et vie rurale de la région de Miège (Haut-
Valais roman). — Erlenbach, Zürich: E. Rentsch, 1946. — “Series Romanica Hel-
vetica”, V. 26. — P. 314.

2 Скляренко А. М. Закономерности словообразовательной организации 
ойконимии (на материале украинских и немецких названий населенных пунк-
тов): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. — Одесса, 1974. — C. 76.
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їнського ойконіма Заброди  (Вл) немає словосполучення «приймен-
ник за + апелятив брод у формі мн.». Він походить від антропоніма 
Заброда з присвійним суфіксом -ин (Zabrodzyn) [Шульгач 2001: 50]. 
Ойконім Загорівка (Вл) етимологічно не відноситься до трансформо-
ваного словосполучення «за горою». Це дериватив на -ів-ка від антро-
поніма Загор [Шульгач 2001: 51].

Французькій ойонім Survіlle  не походить від конструкції «при-
йменник sur ‘на’ + ville ‘місто’». Він сягає латинського словосполучен-
ня Subar villa, що має значення «Маєток людини на прізвище Subar» 
[Dauzat 1963: 666]. Аналогічно ойконім Surbourg (Suraburgum, 740 р.) 
не має первісного значення sur ‘на’ + bourg ‘містечко’, ‘поселення’. 
Етимологічно він сягає назви річки Sauer і германського слова bourg 
‘фортеця’ [Dauzat 1963: 665]. Ойконім Surfontaіne — це не «Hа фонта-
ні»; він походить від назви Septfonds «Cім джерел» [Dauzat 1963: 666].

Американський ойконім Underwood (MI) не походить від приймен-
никової конструкції «under + wood» ‘під лісом’. Він має відантропо-
німне походження: селище назване за ім’ям J. P. Underwood [Romig: 
566]. Аналогічно ойконіми Atwater,  Atwood  (CA) не мають вихід-
ного значення «Біля води», «Біля лісу». Вони виникли від прізвищ 
Atwater, Atwood [Gudde: 20]. З іншого боку, американський ойконім 
Atwood  (MI) — назва селища, мешканці якого зайняті переважно 
заготівлею деревини [Romig: 34], зберігає вихідне локативно-дескрип-
тивне значення «(Селище) біля лісу», пор. ще Atwood’s Mіlls — назва 
селища з численними лісопильнями [Romig: 34], англійський ойконім 
Underwood, що виник з апелятивної локативної конструкції «(Селище) 
під лісом» [Ekwall: 487].

Модель 
«прийменник 

місця + іменник»

Важливе значення у подоланні омонімії мають 
синтаксичні засоби мови. Конструкцїї «прий-
менник місця + іменник» частіше вживають  ся 
для ліквідування екстратопонімної омонімії, ніж 
власне топонімної: болгарські назви: Зад Сади-

 на, Над Друма, Под Баба; молдавські назви: Под Бигор, До Краста, 
Преку Лак; польські назви: Pod Barkę, Pod Bączek, Za Góra та ін. 
Топонімізація таких локативів збільшується, якщо вони відрізняються 
від похідних апелятивних утворень, напр.: українські назви: Загора 
(а не за горою), Замогила (а не за могилою), Загаї (а не за гаями) 
польські назви: Zalas, Podgóra, Zabrody; пор. так звані «усічені 
назви»: російські: Прилук, Подгор; молдавські: Заград, Заблач; поль-
ські: Zabłoć [Скляренко 1981: 46].

Іноді важко визначити як виник ойконім: префіксальним шляхом 
або в результаті онімізації вихідного префіксального апелятива: «в 
одних випадках етимони таких структур — семантично прозорі апеля-
тиви на означення характерної для ландшафту атрибутів рельєфу чи 
орієнтирів (Залужє < ‘за лугом’, Порічье < ‘по ріці’) ‹...› утворення 
з префіксами пере-, по- прийшли у систему географічних назв вже 
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як префіксальні віддієслівні іменники — (Погориловци) тоді як утво-
рення з под- і за- лексикалізувались тільки на ономастичному рівні 
(‘под дубами’ > Поддубци, ‘за лісом’> Заліс)» [див.: Франко 1984: 
48]. Американський ойконім Intervale  (ME, NH) — це або дериватив 
з латинським префіксом inter- ‘між’, ‘серед’, тобто «(Селище) серед 
долини» або це онімізація американського апелятива intervale, що має 
значення ‘долина’, ‘низинна ділянка вздовж річки’. Численні україн-
ські ойконіми Замостя  (Вл, Лг, Чрв, Чрг) є або префіксально-суфік-
сальними утвореннями від слова міст або онімізованими апелятивами 
замостя ‘місце за мостом’ [Шульгач 2001: 53].

Модель 
«префікс + 

власна  назва»

Інколи прийменник інкорпорується з власною 
назвою об’єкта, біля якого розташований насе-
лений пункт. Так ойконім Засерет походить від 
гідроніма Серет  [Карпенко 1964а: 32]; ойконім 
Заворскло (Пл) від гідроніма Ворскла; ойконім 

Задонецьке (Хрк) від гідроніма Донець; ойконім Заприп’ять (Вл) від 
гідроніма Прип’ять [УАТП 1969: 55, 57]. Назва н. п. Підзахаричі 
походить від ороніма Захаричі [Карпенко 1964а: 53]. Пор. білоруські 
назви: Заблодзькаўшчына, Занарач, Засвір, Падасінаўка, Падгара-
дзей [Лемтюгова 1965: 93] Пор. відгідронімні німецькі ойконіми: Über-
angern,  Überbever,  Überrheіn,  Oberaula,  Nіederaula,  Oberwesel 
[Kaufmann: 55]; англійські ойконіми: Upavon, Upleadon [Ekwall: 487].

Модель 
«префікс + 
ойконім»

Префіксальні ойконіми можуть походити також 
від інших ойконімів, пор. українські назви: Гар-
кушине  і За  гаркушине;  Гірне і  Загірне; До -
рожнє  і Задорожнє; Криничне  і Закриничне; 
Кривець і  За  кривець; Дубне  і Піддубне; Гав-

рилівка і Підгаврилівка; Михайлівці і Підмихайлівці; Озерне і При-
озерне;  Садове і Присадове;  російські: Байкальск  і  Забайкальск; 
Волжск  і Заволжск; Донской  і Придонской; Уральский  і Приураль-
ский, польські: Dusznіkі  і Zadusznіkі; Gorzyce  і Zagorzyce; Polіce 
і Zapolіce;  німецькі: Hagen  і Vorderhagen; Jessen  і Vorderjessen; 
Hermsdorf  і Hіnterhermsdorf;  Mühle  і Hіntermühle; англійські: 
Holland  і Upholland; Lіtherland і Uplіtherland 1.

Лексикалізація 
локативних 
конструкцій

Як зазначалося, чимала кількість ойконімних 
утворень виникли не завдяки приєднанню пре-
фікса до кореня, а внаслідок лексикалізації ло-
кативної конструкції і тому в діахронно- генетич-
ному плані їх не можна вважати такими, що 

належать до префіксального словотворчого типу [Скляренко Префик-
сальные: 342]. Тут можна говорити про еліпсис, стягнення компонен-

1 Скляренко А. М. Закономерности словообразовательной организации 
ойконимии (на материале украинских и немецких названий населенных пунк-
тов): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. — Одесса, 1974. — С. 78.
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тів, про інкорпорування прийменника, але не про префіксацію. Про-
те з синхронно-функційного погляду всі ці назви розглядаються но  сіями 
мови як префіксальні, як марковані спеціальним топоформантом. Три-
вале співіснування таких утворень призводить до їхнього переосмис-
лення, внаслідок чого вони перетворюються у справжні префіксальні 
утворення, що ілюструється появою додаткових прийменників, укра-
їнські: Межиброди у Межибродах, у Заболотті, у Підкамінні, у Під-
печерах,  сербські: za  Zahrodamі, w  Zagunach, німецькі: in  Über-
lautern, zu  Überruhr [Скляренко Закономерности: 79].

Про  зіставлення 
префіксальних 

утворень  у  різних 
мовах

Як в українській, так і в інших мовах префік-
сальні деривативи легко фрагментуються на без-
посередньо складові, дуже чітко усвідомлюється 
все похідне слово, внутрішня форма префіксаль-
ного ойконіма зазвичай ясна. Префікс як слово-
творчий формант значною мірою автономний у 

фонетичному, морфологічному і семантичному відношеннях. Значення 
похідної основи, до якої приєднується префікс, також певною мірою 
зберігається, не зливаючись повністю із значенням префікса і не роз-
чиняючись, таким чином, у загальному значенні всього префіксального 
утворення загалом. Цьому значною мірою сприяють відповідні коре-
ляти серед прийменників [Sklyarenko 2002c: 239].

Особливості префіксальних утворень стали підставою для деяких 
науковців щодо віднесення їх до складних слів. Такої думки дотри-
мувались, наприклад, О. Востоков, Ф. Фортунатов та інші видатні 
лінгвісти. У німецькій мові до сьогодні превалюють погляди, які 
йдуть ще від Я. Гріма, що префіксація — різновид словоскладення. 
Проте у сучасному вітчизняному мовознавстві прийнято відносити 
префіксальні утворення до похідних (з врахуванням їхньої специ-
фіки), тому що вони мають певні відмінності від композитів. Типо-
логічний аналіз топонімів дає можливість підтримати цю точку зору 
хоча б на тій підставі, що префіксальні і складні географічні назви 
різняться своїм «будівельним матеріалом». Специфіка префіксальних 
утворень полягає у тому, що цей матеріал для них дають «неноміна-
тивні» сполучення слів, один із компонентів яких не має лексичного 
значення і перетворюється у префікс. Композит, як правило, утво-
рюється на базі словосполучення, обидва компоненти якого — повно-
значні слова. З іншого боку, той факт, що обидва компоненти як ком-
позитів, так і префіксальних утворень можуть мати самостійні кореляти 
у лексичній сфері мови, у словотворчому плані нічого не значить, бо 
та або інша морфема, потрапивши в інше лінгвістичне оточення, змі-
нює свою дистрибуцію і значення. «Вирішальний фактор тут, — пише 
О. С. Кубрякова, — функціональний — реальне призначення морфеми 
та її близькість до «чистих» дериваційних морфем» [Кубрякова 1964: 
97]. У цьому плані ініціальні компоненти — генетично прийменникові 
утворення значною мірою різняться від перших компонентів компо-



Розділ IV. Типологія префіксальних топонімів

— 197 —

зитів, та їхнього відношення до різних словотворчих груп сумнівів  
не викликає.

Із зіставлення префіксальних утворень у різних мовах випливають 
деякі відмінності структурного плану. Так, в українських топонімах від-
окремлюється перш за все префіксально-суфіксальна група, де, крім то-
понімоутворюючого префікса, є також дериваційний суфікс. Для укра-
їнських назв населених пунктів ця модель переважає, і пояснюється це 
тим, що головний, домінуючий спосіб слов’янсько  го (у даному випад-
ку — українського) топонімотворення — суфіксація, яка сильно впли-
ває і на суміжні топонімотворчі способи, зокрема на префіксацію.

У германських, зокрема у німецькій, а тим більше в англійській 
мовах суфіксація відіграє дуже скромну роль, і тому префіксаль-
 но- суфіксальні утворення трапляються дуже рідко. Це констатує 
ні мець кий топоніміст Т. Вітковський, наводячи як приклад ойконім 
Über bächer  (буквально «Через струмки») [Witkowski: 89].

Префіксаль 
но суфіксальні 

утворення

В українських (слов’янських) префіксально- су -
фіксальних утвореннях відбувається своєрідний 
«розподіл обов’язків»: значення місця пов’язане 
перед усім з префіксом і міжафіксальною час-
тиною слова, а суфікс додає їм значення суб-

стантивності і тим самим завершує процес утворення назви. Цікаво 
відзначити своєрідну селективність суфіксів. В українських ойконімах 
префіксально-суфіксального типу часто використовується суфікс -’а 
(графічно -я), який часто супроводжується подвоєнням попередньої 
приголосної: Загребелля  (Пл. та ін.), Закриниччя  (Вн та ін.); Межи-
річчя (Лв та ін.); Підбережжя (ІФ), Підлісся, (Вл та ін.), Підбороччя 
(Вл). В ойконімах також часто зустрічаємо суфікс -е/-не:  Заболотне 
(Вн та ін.), Закриничне  (Хм), Заозерне  (Вн та ін.), Заставне  (Вл та 
ін.) [Sklyarenko 2002c: 239]. Аналогічне явище спостерігається й у 
російській топонімії, пор. зауваження Г. П. Бондарук: «Деякі російські 
суфікси продуктивні у поєднанні з префіксами і розглядати лише 
суфікси, не торкаючись префіксів, не можна, наприклад, Заозерье, 
Подмосовье, Прикарпатье» [Бондарук: 19]. Пор. ще польські топо-
німи: Przylesіe, Zabrodzіe,  Zalesіe,  Zamoscіe [Podział]. У цьому 
зв’яз ку можна говорити про топонімні конфікси [Реформатский: 
267] — комбінації з префіксів і суфіксів (постфіксів). Топонімна кон-
фіксація, використовування спеціальних топоформантів спричиняються 
тенденцією, властивою топонімії у цілому — прагненням до відокремле-
ності, диференціації від слів-нетопонімів. Цією тенденцією пояснюєть-
 ся також використання рluralia tantum у префіксально- суфіксальних 
утвореннях: Заверхи  (Лв),  Залози  (Лв), Межиброди  (Лв), Ме жигаї 
(ІФ), Міжброди (Чрв), Міжгайці (Вл, Лв), Підлуки (Пл), Підмостичі 
(Лв), Підпечери  (ІФ) тощо.

Деякі топонімісти відмічають цікаве явище: у префіксально-суфік-
сальних ойконімах пряме значення суфіксів слабшає. О. І. Лебєдєва за-
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значає, що, наприклад, назва поселення Пятково за типом утворення 
і значенням суфікса вказує на власника або на першопоселенця, а в 
назві Запятково міститься вказівка на розташування нового поселення 
щодо старого. У назві Запятково місцеве, просторове значення ніби ви-
тиснуло, затушувало значення належності, посесивності [Лебедева: 38].

Посилення ролі префікса відчутно й у топонімних рядах, де вико-
ристовується один і той же префікс з локативним значенням, а су-
фікси змінюються від назви до назви, пор. топонімні ряди: Заболото 
(Лв), Заболотове (См), Заболотинці (Рв), Заболотів (ІФ), Заболотів ці 
(Лв),  Заболотне  (Вн, Зк, Лв, См),  Заболоття  (Вл та ін.),  Заболот ці 
(Вл, Лв), Заболоть (Жт); Підліси (Вл), Підлісівка (Вн), Підліски (Вл 
та ін.), Підлісне  (Вн та ін.), Підлісний  (Хм), Підліснівка  (См), Під-
лісся (Вл та ін.), Підлісці (Рв, Тр, Хм). Усупереч думці В. І. Троїцько-
го 1, ці (та ін.) приклади дають право вважати, що при словотворенні 
важливішу роль відіграють саме префікси, тому префіксально- суфік-
сальне словотворення ближче до префіксального, а не до суфіксаль-
ного словотвірного ти пу. На домінуючу роль префіксів вказують і під-
мічені В. А. Никоновим випадки «усічених» форм, пор. рос. Подгор, 
Прилук. Аналогічні форми є і в німецькій ойконімії: Überstraβ,  а не 
Überstraβe  [Kaufmann: 29].

«Чисто» 
префіксальні 
утворення

Значення префіксів особливо зрозуміло на 
«чис  то» префіксальних утвореннях, де роль 
су  фіксів зведена до нуля, пор. Заміст (Хрк) і 
Замістя (Зп); Підгать  (Лв)  і Підгаття  (Вл); 
Підгора  (Лв, Пл) і Підгір’я  (Вл); Підріка 

(Лв) і Підріччя  (Вл). Усі ці міркування дозволяють розглядати пре-
фіксально- суфіксальні утворення не як особливий структурно- слово-
творчий тип, як це роблять деякі лінгвісти [Шанский: 210], а вклю-
чити їх до розділу префіксальних деривативів.

«Чисто» префіксальні назви довгий час не привертали до себе уваги 
науковців, доки М. Карась не присвятив їм спеціальної праці 2, в якій 
про аналізував їхнє мовно-територіальне поширення, історію їхнього ви-
никнення, їхню структурно- словотворчу специфіку.

Префіксальні 
відапелятивні 
деривативи

Як зазначалося, префіксальні назви різних мов 
генетично походять від локативних конструкцій 
і називають іменований об’єкт стосовно якогось 
географічного пункту. Але у багатьох мовах імен-
ник, що означає цей географічний пункт, стоїть 

у непрямому відмінку, пор.: за горою, за греблею, біля мосту. Інколи 
процес номінації обмежується аглютинацією прийменника до іменника 

1 Троицкий В. И. Основные принципы словообразования // Учёные запис  ки 
Ленинградского пед. ин-та иностр. языков. — Л., 1940. — Т. 1. — С. 288—289.

2 Karaś M. Nazwy miejscowe typu PODGÓRA, ZALAS, w języku polskim i w 
innych językach slowiańcskich. Prace onomastyczne. — Wroclaw, 1955. — 147 s.
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і «універбацією» конструкції пор. ойконіми Зашляхом  (Тр), колишнє 
Зарікою  (Зк). Проте у переважній більшості однослівні префіксальні 
ойконіми мають форму іменника у називному відмінку: Загора (Лв, 
Рв), Загорб  (Зк), Загорби  (Лв), Загороди  (Лв), Загребля  (Жт, Пл, 
Рв, Хм), Залиман  (Лг, Хрк), Заліси  (Вл), Заліски  (Жт, Лв), Заміст 
(Хрк),  Замлинок  (Рв),  Замогила (Чрв), Замости  (Вл) Заострів  (Кв), 
Заріка (Вл, Лв), Зарічка (Жт); Підгай (Рв), Підгора (Лв, Пл.), Під-
горб  (Зк), Підкамінь  (ІФ, Лв), Підколія  (Лв), Підлиман  (Хрк), Під-
ліси (Вл); пор. білоруські: Загай, Загасцінец, Заельнікі, Закрыніца, 
Зацемень, Падгай, Падградка, Паддзягцярня, Прыборкі, Прылукі, 
Іборкі [Лемтюгова 1965: 93]; та багато ін.

І. І. Ковалик пояснює цей феномен таким чином. Потреба викорис-
тання таких іменників у називному відмінку обумовлена контекстно- 
синтаксичними зв’язками, котрі потребують у мовному потоці різ-
них форм, перш за все, форм прямого відмінка. Цей процес, вважає 
І. І. Ковалик, міг бути підсилений співіснуванням таких назв сіл, як 
Вільшина, Дубина, Бучина, що безпосередньо межують з Підвільши-
ною, Піддубиною, Підбучиною [Ковалик Назви: 34]. Іншими словами, 
І. І. Ковалик дає цим фактам загально лінгвістичне пояснення. Можна, 
як здається, пояснити ці факти і суто топонімно. Як уже неодноразово 
зазначалось, топонімам властива тенденція до відокремлення, відособ-
лення, віддалення від нетопонімів. Ця загальна дивергентна тенденція 
має безліч конкретних проявів. Зокрема, вона проявляється у вико-
ристанні форм, чужих для нетопонімів. Назви типу Загорбом,  За -
греблею мають апелятивні відповідники, і тому їхня топонімна специ-
фіка, їхня унікальність змазана, адресно-вказівна функція виконується 
з певними труднощами, часто потребуються додаткові вказівки, щоб 
зрозуміти, що йдеться саме про власні назви, а не апелятивні сполу-
чення. Тому практика спілкування знайшла спосіб збільшити диферен-
ційні властивості топонімів, а саме, створивши утворення типу укр. 
Загорб,  Загребля.

Західноєвропейським мовам такий вид відособлення невластивий 
через їхні структурні особливості. Тому префіксальні відапелятивні 
деривативи поодинокі в ойконіміконах цих країн.

етнопсихологічна інтерпретація 
префіксальних топонімів

Широкий резерв можливостей утворювати префіксальні назви в ук -
раїнській ойконімії зумовлений насамперед типологічними характе-
ристиками української мови. Проте це може отримати й етнопсихо-
логічне пояснення. На українську етнопсихологію, як неодноразово 
зазначалось вище, впливають географічні умови, зокрема, роль степу 
як визначального чинника.
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 Ф. де Соссюр категорично стверджував: «Сам по собі  простір не 
може чинити на мову жодного впливу» [Соссюр 1998: 248]. Проте 
у сучасному мовознавстві непоодинокі спроби пояснити особливо-
сті розвитку і функціонування мов специфікою сприйняття мовцями 
просто рових відношень. П. Пайпер вважає, що місце проживання на -
роду обумовлює структурний тип його мови 1. Зокрема носії дагестан-
ських мов живуть у гірських поселеннях, що обумовлює специфіку 
формування системи вказівних займенників з детальним протистав-
ленням за ступенем віддаленості, вираженням просторових відношень 
у горизонтальній і вертикальній площині тощо [Гунаев: 126—129].

Розмірковуючи про «Мовний тип і ментальність соціальної групи» 
Ф. де Соссюр досить скептично ставиться до думки, що «у мові від-
бивається психологічний характер народу» [Соссюр 1998: 285]. За його 
словами, «психологічний характер мовної групи мало важить порів-
няно з таким фактом, як випадіння голосної, зсув наголосу або чимало 
інших аналогічних явищ» [Соссюр: 286].

Новітні розвідки українських науковців переконливо свідчать проти-
лежне: зовнішній світ, «простір», користуючись терміном Ф. де Соссю-
 ра, може впливати на психологію, на ментальність етносу, а вона, 
у свою чергу, впливає на національну мову.

Мова віддзеркалює, відбиває навколишній простір, середовище, 
об’єктивно існуючу реальність. Один із видів відображення простору, 
реальної дійсності — його опис за допомогою мовних засобів. Але 
дескриптивізм, який у топонімії реалізується через описові, дескрип-
тивні географічні назви, — лише одна з форм відображення світу. 
Об’єктивно існуючий світ інформаційно повний, континуумний, тобто 
неподільний. Проте мовні уявлення про світ, його сприйняття, осмис-
лювання, інтерпретація і оцінка дискретні, часткові, інформаційно не -
пов ні. Люди у мові відбивають не весь світ у цілому (це неможливо), 
а лише деякі його компоненти, які вважаються за найважливіші, най-
суттєвіші, найхарактерніші, найбільш релевантні. У різних етносів різні 
компоненти вважаються найважливішими. Різні народи у своїй наці-
ональній мові по-різному поділяють світ, накладаючи на нього неод-
накові концептуальні сітки (тобто виділяючи неідентичні концепти). 
Вираження національної самобутності етносу відбувається в усіх мов-
них сферах, на всіх мовних рівнях.

В. В. Жайворонок зазначає роль степу як чинника, що сприяє 
формуванню українського менталітету, який впливає на структуру 
мови. Він підкреслює «багатство типових мовних реакцій на харак-
терні просторові ознаки для українця (передусім степовика) природ-
ного світу — далечінь і широчінь світу», зокрема «уповільнені реакції 
на довкілля», а також «відсутність ‹...› активно-агресивних настанов», 

1 Piper P. Language in Space and Space in Language // Yugoslav General 
Linguistics. — Amsterdam; Philadelphia, 1988. — Vol. 26. — P. 241—263.
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що відбивається, наприклад, у пом’якшених імперативних формах, 
коли радять, а не наказують; коли скоряються перед фатально-немину-
чим, на зразок мовної формули «Що поробиш!», спонукають до чого-
небудь — «Шануймося!», «Будьмо!» [Жайворонок: 246]. «Посилена 
увага українців до вираження просторових відношень», — продовжує 
думку І. В. Кононенко, — виявляється на мовному рівні й у створенні 
«поширених рядів прислівників і прийменників із локативним значен-
ням», таких як завширшки, тутечки, онде; спереду, поперед, попе-
реду; нагору, вгору, догори, нагорі, поверх; навкруги, довкруги, 
навколо, довкола, круг; де-де, де-не-де, інде, деінде, абиде, подекуди; 
поблизу, скраю, збоку, обіч, поруч, поряд, обабіч та ін. [Кононенко: 
41—42], які не мають мовних аналогів в інших мовах. З етнопсихоло-
гічної точки зору англосаксонська мова, наприклад, що сформувалася 
на порівняно невеличкому за своїми розмірами острові, приречена 
мати значно бідніший за український, вужчий за своїм семантичним 
спектром ряд прислівників і прийменників із локативним значенням, 
що й підтверджується реальними фактами.

Тому ми не можемо також беззастережно прийняти ще одну тезу 
Ф. де Соссюра, що «утворення нового класу слів — прийменників ‹...› 
можливо, було викликане випадковою причиною» [Соссюр 1998: 228]. 
На нашу думку, нічого абсолютно випадкового, безпричинного у мові 
не відбувається, а якщо й трапляється якась випадковість, то вона 
не може затриматись у мові без різноаспектної підтримки. У кожному 
факті є своя логіка, можливо, ще не збагненна.

На рівні топонімії прийменники з місцевим значенням найактивніше 
втрачають свій незалежний статус, перетворюючись на складові ком-
поненти деривативних ойконімів, допомагаючи передати різні деталі 
просторових відношень.

Треба зробити ще одне зауваження. Сформована і активно діюча 
топосистема сама обумовлює використання тих або інших структур-
них моделей. У багатьох «вторинних» локативних ойконімах префік-
сальна структура назв обумовлена не стільки навколишнім середо-
вищем, скільки тиском топонімної системи. Локативно-дескриптивна 
функція поступається номінативно-ідентифікуючій функції. Прикладом 
можуть послужити численні перейменування назв поселень на Львів-
щині: Загір’я (стара назва Голодівка), Заболоття (стара назва Коло-
нія),  Підлісся (стара назва Колонія),  Підгірний  (стара назва Коло-
нія), Підлісний (стара назва Колонія), Підлісся (стара назва Колонія), 
Придорожній (стара назва Колонія), Присілок (стара назва Колонія), 
Межигір’я (стара назва Молдавське), Нагірне (стара назва Пакість), 
Залужани  (стара назва Татари), Підгайний  (стара назва Біла Коло
нія),  Підлісний  (стара назва Вальддорф), Підмогилка (стара назва 
Генріхівка),  Підберезний  (стара назва Парцеляція),  Загірок  (стара 
назва Парцеляція), Підлісся (стара назва Парцеляція), Залісся (стара 
назва Солтиси),  Підгір’я  (стара назва Угорці),  Підгірний,  (стара 
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назва  Унтерберг),  Підлісний  (стара назва  Унтервальден),  Підго-
родне  (стара назва Фільварки),  Піднагачів  (стара назва Шведи)  
[Реєстр: 152].

Із структурно-словотвірного погляду зрозуміла також майже повна 
відсутність префіксально-локативних ойконімів на теренах США, де 
широчезні простори та степи аж ніяк не відбиваються на структурі 
американських географічних назв. Американська топонімна система, 
знаходячись у жорстких тисках англосаксонської топосистеми, яка її 
породила, не спромоглася подолати нав’язані структурні рамки. Тому 
кількість префіксальних топонімів у США мізерна.

головні префіксальні топоніми  
у ріЗних мовах

Топонімні системи слов’янських мов, і перш за все української, 
значно відрізняються від топонімних систем західноєвропейських країн 
кількісними параметрами щодо префіксальних утворень. За остан-
німи дослідженнями, відсоткове співвідношення ойконімних дериватем 
до всієї маси ойконімів у різних топонімних регіонах України коли-
вається від приблизно 1 % до 4 % 1. У той же час в інших країнах, 
зокрема у США, це поодинокі утворення. Проте префіксальні дерива-
теми англомовної (американської) та слов’янської (української) ойконі-
мії відрізняються не тільки своїми квантитативними парамет рами, але 
й специфікою своїх префіксів.

Префікс  ‘за’
В українській ойконімії найчисленнішими є утво-
рення, що мають значення ‘селище, що розта-
шоване за, позаду чогось’. Так, ойконім За озер-

 не  (Вл) — префіксально-суфіксальна дериватема від апелятива озеро, 
що вживається як орієнтир [Шульгач 2001: 53]. Замлиння (Вл) — пре-
фіксально- суфіксальне утворення від апелятива млин, буквально ‘се -
лище за млином’  [Шульгач 2001: 53], пор. ще Забережня  (ІФ), 
За берізки (Тр), Забір’я (Кв, Лв), Заболото (Лв), Заболоття (Вл, Зк, 
Лв, Рв, Чрв, Чрг, всього 11 назв) Заболотні  (Вл, Лв), Забрід (Лв, 
Хм), Забріддя (Пл), Забрідки (Пл.), Забрідь (Зк), Заброди (Вл, Хрк), 
Загаї (Вл), Загайці  (Тр), Загірне  (Зп, Лв, Хм), Загірні  (Лв), За -
гірочка  (Лв), Загірське  (См), Загірці  (Лв, Тр, Хм), Загір’я  (Лг, ІФ, 
Лв, Од, Тр), Заглина  (Лв), Загора  (Лв, Рв), Загорб  (Зк), Загорби 
(Лв), Загорівка  (Вл, См) Загороддя  (Тр), Загороди  (Лв), Загоро-
дище  (Чрк), Загоряни (Хм), Загребля  (Жт, Пл, Рв, Хм), Задвір’я 
(Лв), Задеревці (Лв), Задолина (Вл), Залиман (Лг, Хрк), Заліси (Вл), 
Заліски (Жт, Лв), Залісся (19 назв в 11 обл.) Залози (Лв), Залужжя 

1 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Укра-
їни: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — С. 152.
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(10 назв у 8 обл), Заміст (Хрк), Замістя (Зп), Замлиння (Вл), Замли-
нок (Рв), Замогила (Чрв), Замости (Вл), Замостя (Вл, Лг, Чрв, Чрг), 
Заозерне  (Вн, Вл, Крм, Хрс), Заозер’я  (Рв), Заострів  (Кв), Заріка 
(Вл, Лв), Зарічка  (Жт), Зашляхом  (Тр) [УАТУ].

Постпрефіксальна частина топонімів може мати ще ономастичне 
походження [Скляренко Префиксальные: 343]. Найбільш часто як орі-
єнтир виступає річка, звідси відгідронімні префіксальні дериватеми, 
наприклад, Запруття (ІФ) — «Місцевість за річкою Прут», ойконіми 
Забужжя (Вн, Вл, Лв), мотивовані назвою річки Буг, Заприп’ять (від 
гідроніма Прип’ять) тощо. Пор. ще Задунаївка (Од), Задністря (Лв), 
Задністрянське  (ІФ), Задонецьке  (Хрк), Заворскло  (Пл). Ойконіми 
з префіксом за- називають також поселення, які розташовані позад 
того поселення, що названо мотивуючим словом, пор.  Гаркушине 
(Хрк) і Загаркушине  (Хрк); Гвізд  (ІФ) і Загвіздя  (ІФ); Дубина (Лв) 
і Задубина  (Лв); Мостище  (Рв) і Замостище  (Рв).

Утворення з префіксом за- властиві різним слов’янським мо -
вам, пор. болг. Заград,  серб. Zagrad, чеськ. Záhrad,  полаб. Sa -
gard  [ Заимов 1977: 104].

Префікси  ‘перед’, 
‘на’,  ‘над’

Щодо префіксів, які називають місце перед тим, 
що назване мотивуючим словом, то вони по -
одинокі в українській ойконімії, пор. назви 
на  пе  ред-: Передбір’я (Лв), Передмістне (Крм), 

Пе  редмістя  (Тр), Передущельне  (Крм). Аналогічні назви зовсім не 
зустрічаються в англомовній топонімії.

Не властиві англомовній топонімії дериватеми з префіксами, що 
мають значення ‘на’, на відміну від української топонімії, де численні 
дериватеми з префіксом на- мають значення ‘селище, що розташоване 
на території, яка названа мотивуючим словом’: Набережне  (11 назв 
у 11 обл.) (тобто «Cелище, розташоване на березі»), Нагірне (15 назв 
у 10 обл.), Нагірна  (Чрк). Пор. французький ойконім Survіe з пер-
вісним значенням «На річці, яка називається Vie» [Dauzat 1963: 666], 
пор. ще Susvіlle < від лат. super ‘на’ та villa ‘село’ [Dauzat 1963: 
666].

Як в українській, так і в американській ойконімії зафіксовані 
назви- орієнтири зі значенням ‘над’: Надлиманське  (Од), Надрічне 
(Вл, Од, Тр), Над’ярне  (Од, См), пор. також відгідронімні префік-
сальні ойконіми: Надбузьке  (Мк),  Наддніпрянське  (Хрс), Наддні-
стрянське (Вн); Overlea (DE) зі значенням «Над лугом» [Alotta 1992: 
37], Overbrook (KS) «Над струмком».

Внутрішня форма англомовних ойконімів на up- вказує на розта-
шування населеного пункту на височині, пор. Upland  (PA) [Stewart 
1970: 504], Upland < Magnolіa Vіlla (CA) [Gudde: 407]. Назва Upton 
у штатах Північна Кароліна та Юта виступають як дескриптиви, вказу-
ючи на розташування селища на більшій, порівняно з сусідніми, висо-
чині [Stewart 1970: 504], пор. Uprіver, зараз Brown  (MI) «(Селище) 
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вверх по річці» [Romig: 567]. В Англії префікс up-, що стоїть перед 
назвою річки, вказує на розташування міста над річкою: м. Upavon 
(дослівно «Розташоване над річкою  Avon», м. Upleadon  «Розташо-
ване над річкою Leadon» [Ekwall: 487].

Префікс  ‘під’
Українському префіксу під- відповідає англомов-
ний префікс under-, пор. укр. Підліси (Вл) «Се -
лище під лісом» [Шульгач 2001: 108], Під  печери 

(IФ) — назва-орієнтир «Село, розташоване під місцевістю Пече  ри» 
[Бучко: 101]; український ойконім Підсинівка (Вл) мотивований ойко-
німом  Синове,  а ойконім Підцир’я  (Вл) — гідронімом Цир  [Шульгач 
2001: 109]; пор. англійський ойконім Underwood «Під лісом» [Ekwall: 
486], американський Underhіll  «Під горбом»; пор. ще англійський 
ойконім Underbarrow «(Селище) біля підніжжя горба Barrow», Under-
skіddaw — «(Селище) біля підніжжя горба Skiddaw», Undermіllbeck 
«(Селище) нижче течії р. Millbeck» [Stewart 1970: 486].

Структурно аналогічні типологічні назви подекуди трапляються 
й у французькій ойконімії: Sousmoulіns «Під млинами», Souspіerre 
«Під каменем», Sousvіlle  «Під (тобто «біля») села». Інколи пер-
вісний прийменник зі значенням ‘під’, тобто ‘біля’, ‘поблизу’ ком-
бінується з власною назвою, пор.  SousParsat  (тобто «Біля села 
Parsat») [Dauzat 1963: 664]. У німецькій ойконімії назви на hinter- 
‘за’ численні: Hіntersee  «За озером», пор. назви селищ з кінцевим 
компонентом — іншим ойконімом: Hіnterhaіn, Hіnterjessen, Hіnter-
hermsdorf  [ODDR: 219].

Префікс  ‘при’
Українські топоніми з префіксом при- назива-
ють територію, яка прилягає до того, що іме-
нується мотивуючою частиною деривата:  При-

бужани (Лв, Мк), Прибужжя (Мк), Привокзальне (См, Хрк), Пригір’я 
(Хрс), Придеснянське  (Чрг), Придніпровське (Днп, Зп, Хрс, Чрк), 
Придніпрянське (Днп), Придністров’я (ІФ), Придолинівка (Зп), При-
дорожнє (Лг, Днц, Зп, Крм, Хрс), Прикордонне (Зк, Рв), Прилиман-
ське (Од), Приморськ (Зп), Приморське (10 назв у 4 обл.), Примор-
ський (Крм), Приовражне (Днц, Приозерне (ІФ, Крм, Од, Хрс, Чрг), 
Прирічне (Крм), Приріччя (Вл), Присейм’я (См), Присивашне (Крм), 
Пристанційне (Жт, Пл) [УАТУ]. Пор. російські топоніми: Прииртышье 
(Омс), Прикаспийский (Кл), Прикубанский (Кда), Прикумский (Кл), 
Приобье (Тюм) [Атлас: 64, 72, 82,66, 94, 95]. В англомовній топоні-
мії трапляються поодинокі випадки дериватем з префіксом by- ‘біля’, 
‘поряд з’, пор. американський ойконім Byfіeld  (MA).

Префікс  ‘по’
Не знає англомовна ойконімія утворень з пре-
фіксом, аналогічним українському по-, який по -
значає ‘населений пункт, розташований поблизу 

або вздовж того, що назване мотивуючою частиною слова’: Побе-
режне (Вн, Лв), Побузьке (Крв), Погірці (Лв), Подорожнє (Крв, Лв), 
Подорожня  (Вн).
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Серед українських назв населених пунктів виділяється словотвір-
ний ряд з початковим межи-, пор. Межиброди (Лв), Межигірка (Вн),  

Префікс  ‘межи’
Межигірці (ІФ), Межигори (Лв), Межиріч (Днп, 
Зп, Рв, См, Чрк), що не знаходять відповідни-
ків в англомовній ойконімії, проте мають досить 

численні аналоги у французькій. Назву Entremonts  «Mіж горами» 
мають понад 10 невеличких сіл, пор. Entrepіerres  «Mіж камінням», 
Entrevaux «Cеред долин». Назву Entrechaux  можна перекласти як 
«(Cелище) між (лисими) горами». Назва Entrecasteaux cягає конструк-
ції inter ‘між’ і castellos від castellum ‘замок’ [Dauzat 1963: 264]. При-
вертає увагу розповсюдженість топонімної конструкції Entre  Rіos 
«Між річками» у країнах Південної Америки. Вона зафіксована у топо-
німії Аргентини, Болівії, Бразилії, Гватемали, Гондурасу тощо [Everett: 
155]. Назва швейцарського міста Interlaken «Між озер» походить від 
лат. inter ‘між’ і lacus ‘озеро’ [Everett: 228].

префікси,  
які не мають семантичного аналога 

в українській топонімії

Деякі локативні префікси, які зустрічаються в американських топо-
німних дериватемах, не мають семантичного аналога в українській 
топонімії. Дескриптивні ойконіми типу Inwood (IA, MI, WV, NY) вка-
зують на розташування селища у лісі (in the woods) [Stewart 1970: 
221], поp. ще Inwood (CA) — «hidden in the woods» (тобто «Схова-
ний у лісі» — спочатку це була назва поштового відділення) [Gudde: 
178]. Ойконіми Inland (NE, SD, MI, NB) підкреслюють оточення 
селища ланами (landlocked situation) [Stewart 1970: 220]. Здається, 
префіксальні ойконіми такого різновиду не властиві топонімії Вели-
кої Британії. У такому випадку це структурно-словотвірна інновація 
американської топонімії [Скляренко Ізоморфізм: 155—156]. У фран-
цузькій топонімії є назви з початковим en- ‘в’, пор. численні Enval 
«У долині», пор. також Envals, Envaud, Enveau, Enveaux, Envaux; 
ойконім Envronvіlle мав вихідне значення «У маєтку людини на ім’я 
Vron» [Dauzat 1963: 264]. Ойконім Engomer походить від начального 
en- і германського імені Godomar [Dauzat 1963: 263].

Безперечно, префікси, що вживаються у сучасній топонімії (як 
і взагалі у мові) — це дуже давні утворення. Ми й зараз, по суті, 
користуємося тією самою префіксальною системою, яка була харак-
терна для періоду мовної єдності слов’ян [Шанский: 101]. Вважається, 
що префіксальний спосіб словотворення не характерний для іменни-
ків у східнослов’янських мовах. В. В. Виноградов вважає, що «сто-
совно імен прийоми префіксального формотворення і словотворення 
мало поширені» [Виноградов РЯ: 54—55]. Про незначну продуктив-
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ність префіксального (і префіксально-суфіксального) словотворення 
пишуть й інші лінгвісти 1.

Зазначимо, проте, що саме у топонімії префіксальні утворення ста-
новлять зараз найпродуктивніші моделі. Показовими у цьому відно-
шенні є слова Д. Г. Бучка: «У ХХ ст. набагато більшою, ніж у ХIХ ст. 
й у попередніх століттях, виявилась кількість першофіксацій префік-
сальних топонімних дериватів» [Бучко: 42]. Такі ж тенденції спостері-
гаються й у російській топонімії. О. М. Селищев, аналізуючи топоніми 
Забережье, Заберезник, Заболоты, Заболотье, Заборье, Заовражье, 
Заозерье,  Надмошье,  Поречье,  Подберезная,  Подберезники,  Под-
вязная, Подзавалье, Подлипки, Подмошье, Подосинки,  Подсосенье, 
Подъели, зазначає: «Багато з цих назв не становлять жодних утворень. 
Їм передувало складне передавання місцевої назви» [Селищев: 82]. 
О. В. Суперанська зауважує: «Останніми роками у різних місцях нашої 
країни виникли нескінченні (виділено нами. — О. С., О. С.)  Нагорні, 
Підгорні,  Заречні,  Прибережні,  Задорожні,  Заовражні і т. п. сели-
ща...» [Теория: 20]. Тому можна не погодитись з думкою В. А. Ни-
конова, який пише: «Раніше префіксація у слов’янській топонімії 
була більш продуктивною. І це, напевне, особливість не топонімії, 
а слов’янських мов: топонімія відобразила більш ранній стан, коли роз-
межування словотворення на іменне — суфіксальне і дієслівне — пре-
фіксальне ще не сягнуло такої глибини, як зараз...» [Никонов 1965: 86].

Розглядаючи питання про типологію префіксальних назв, зазначимо, 
що вони можуть існувати у самих генетично неспоріднених мовах, 
якщо структура мови дозволяє мати префіксальні утворення взагалі, 
пор., наприклад, назву міста у Нігерії Abeokuta «Біля скелі», мовою 
йоруба abe ‘біля’, ‘під’ та okuta ‘скеля’ [Deroy & Multon: 2], або, 
наприклад, індонезійський ойконім Balіkpapan < від balik ‘позаду’, 
papan  ‘притулок’, ‘захисток’ [Everett: 47].

префіксальні топоніми Зі Значенням 
Заперечення

В українській (східнослов’янській) ойконімії наявні й інші префік-
сальні ойконіми, не властиві американській (англомовній). Це групи  

Модель  «префікс 
‘без’ + апелятив»

префіксально-суфіксальних ойконімів зі значен-
ням заперечення. Одна з них містить назви, 
оформлені префіксом без-, що позначає відсут-
ність чого-небудь, названого у постпрефіксаль-

ній частині назви. Пор. відапелятивні ойконіми Безводне, Безводний, 
характерні для степових поселень [Власні назви: 83], Безводівка (Пл), 

1 Галкина-Федорук Е. М. Современный русский язык: [Учебник для фило-
логических фак. ун-тов]: В 2 ч. / Е. М. Галкина-Федорук, К. В. Горшкова, 
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Безброди  (Лв). В ойконімію утворення на без- проникли також з 
антропонімії, що знаходить своє відображення у відантропонімних 
назвах сіл, як-от: Безпальцеве (Хрк), Безбородьки  (Чрг), можливо, 
Безруки  (Хрк), Безруків  (Хрк).1

Модель  «префікс 
‘не’ + імператив»

Іншу групу назв зі значенням заперечення скла-
дають ойконіми з препозитивним не-. Назви сіл 
Нерубайка,  Нерубаівка,  Нерубайське, можли-
 во, пов’язані зі забороною на порубку лісу в да -

ному районі [Власні назви: 173], пор. російські топоніми з початковим 
«не- + імперативна форма дієслова» Нелай, Нелюбуй, Несветай  [По -
дольская Топоосновы: 35]. Ойконіми типу Немудруї (См), Недобоївці 
(Чрв) пов’язані з вихідними прізвиськами. Багато ойконімів на не- 
мотивовані дохристиянськими особовими іменами, відображуючи відомі 
культи при іменуванні людини: українські назви: Незвір  (Вл), Немир 
(Вл) [Шульгач 2001: 93], російська назва Некрас  [Подольская Топо-
основы: 34] та ін. Неодноразовість повторення початкового не- із зро-
зумілою семантикою у складі топонімів дає нам право виокремити цю 
частку як своєрідний топонімний префікс, як, власне, і поступають 
топонімісти, пор. [Подольская Топоосновы: 34].

Н. М. Шанский. — М.: Изд-во Московского университета, 1962. — Ч. 1: Лекси-
кология. Фонетика. Словообразование. — 344 с.; Гвоздёв А. Н. Современный 
русский литературный язык: Учебное пособие [для фак. рус. яз. и литературы 
пед. ин-тов]. — [4-е изд.]: В 2 ч. — М.: Просвещение, 1973. — Ч. 1: Фоне-
тика и морфология. — 432 с.; Земская Е. А. Словообразование как деятель-
ность. — М.: Наука, 1992. — 221 с.
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р о З д і л  V

топонімні фраЗи

Загальні положення

Під термінами топонімні фрази, або фразові топоніми або 
топонімні фраземи розуміємо топонімні утворення, схожі на 
закінченний мовний зворот, вислів, вираз чи навіть ціле речення 

(від гр. phrasis ‘вираз’, ‘закінчений мовний зворот’, ‘речення’).
Топонімні фраземи, будучи оказіональними утвореннями, не під-

даються систематизації. Проте вони утворюють певний топонімний 
прошарок. Своєю образністю, неповторністю, своїм мовним колори-
том фразові топоніми виділяються серед інших топонімних утворень 
і заслуговують на окреме вивчення.

Деякі топонімні фраземи виникли з екскламаційних речень на зра-
зок назви поселення Westwego (LA); це ніщо інше, як топонімізація 
речення West we go!  «Ми їдемо на захід!» [Quimby: 368]. Пор. ще 
назву поселення, утворену від запрошення ComebyChance «Заходь 
при нагоді», або топонім, утворений від запитання Howlong «Як 
довго?» або від заклику Nevertіre (never tire!) «Ніколи не стомлюйся!». 
Пор. ще назви двох поселень в Австралії Nowhere «Ніде», «Нікуди».

Назви творять люди, окремі особистості. Інша справа, підтримує 
громада (велика чи не дуже) цю назву чи ні. Проте безперечний факт: 
топонімні назви творяться спочатку індивідуально, однією людиною. 
А оскільки серед людей є чимало диваків, ексцентричних людей, вони 
можуть траплятися й серед топонімотворців. Такі топонімні дивацтва, 
топонімні дивакуватості інколи входять у топонімний фонд мови і функ-
ціонують там на рівні звичайних, звичних назв.

топонімні фраЗеми  
у типологічному ракурсі

Топонімні фраземи як оказіоналізми зустрічаються у мовах євро-
пейської культури. Назва річки у Канаді Qu’appelle перекладається 
з французької «Хтось кличе» [Room 2006: 308]. Англомовна назва 
річки на Алясці Goshhelpme Creek має новітнє походження й утво-
рена від слів Gosh-help-me < God help me тобто ‘Боже, допоможи 
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мені’ [Stewart 1975: 111], пор. іншу назву річки Helpmejack  Creek 
«Допоможи мені, Джек» [Stewart 1970: 203].

Прикладом топонімних фразем, розгорнутих онімів виступають наз -
ви деяких країн. Японію колись називали Тойо-Ашіхара-Мідзухо-но-
куні ‘Багата країна очеретяних рівнин і водянистих рисових колосків’ 
та Ашіхара-но-Накацу-куні ‘Центральна країна очеретяних рівнин’. 
З IV ст. Японію називали Ямато, а в Китаї цю державу зневаж-
ливо іменували Во — «Край карликів». Під впливом сусідів старо-
давні японці вживали на письмі для позначення власної країни китай-
ський ієрогліф карлик, але читали його на свій лад як Ямато. 
Близько VII ст. принизливу назву було змінено на нову, що вка-
зувала на східне розташування Японії: Країна, де сходить сонце. 
У VIII ст. цей запис спростили на Основа сонця. Початково обидва 
ієрогліфічні сполучення читали як Ямато, проте згодом стали вимов-
ляти на китайський лад — Ніппон. З X ст. слово Ніппон перетвори-
лося на основне, яким позначали Японію як усередині країни, так і за 
кордоном. У XIII ст. венеціанський мандрівник Марко Поло поширив 
у Європі китаєзова ний варіант японського слова Ніппон — Cipangu. 
У французькій, іспанській та португальській мовах воно трансфор-
мувалося у Japon та, за їхнього посередництва, потрапило до укра-
їнської мови, перетворившись на Японію. З 1947 року формальною 
назвою країни визнано Ніппон-коку — Японська  держава 1. Назва 
країни Афганістан походить від санскритської назви Upa-Ghana-Stan 
‘Земля об’єднаних племен’ 2. Назва країни Бахрейн є фрагментом, 
вирваним із контексту, який можна перекласти як ‘двох морів’. Повна 
назва краї  ни — мамлякату-ль-бахрейн (نيرحبلا ةكلمم) означає ‘Коро-
лівство двох морів’ 3. Цікаву самоназву має королівство в південно-
східній Азії Бутан — Друк Юл, або Друк Ценден ‘Країна дракона-
громовержця’ 4. Назву країни Nepal виводять із санскритських слів 
ni ‘вниз’, pat ‘летіти’ та ālaya ‘житло’, ’будинок’ [Room 2006: 264].

Колишня французька колонія у Західній Африці Верхня  Вольта 
в 1960 р. отримала незалежність, а в 1984 р. одержала свою теперіш-
 ню назву БуркінаФасо (франц. Burkіna  Faso) ‘Країна чесних лю -
дей’ 5. Назва іншої країни у Західній Африці — Республіка Котд’Івуар 

1 Японія. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
wiki.

2 Афганістан. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wiki pedia.
org/wiki.

3 Бахрейн. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.
org/wiki.

4 Бутан. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
wiki.

5 Буркіна-Фасо. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wiki-
pedia.org/wiki.
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(франц. Côte  d'Ivoіre) до 1986 р. офіційно перекладалася на різні 
мови у значенні Республіка  Берег  Слонової  Кістки 1. Назву афри-
канської країни Somalіa, за однією із інтерпретацій, розуміють як 
таку, що сягає місцевої фрази soo mal ‘піди й подої (корову)’ як вка-
зівку на гостинність мешканців, які пригощали гостей свіжим моло-
ком [Room 2006: 353].

Назву країни Panama етимологізують по-різному, зокрема як таку, 
що постала із мови гуарані зі значенням «Місце, яке багате на рибу» 
[Room 2006: 286].

Топонімні фраземи з різним семантичним наповненням трапляються 
у топонімії Азії. Назва міста у Таїланді Nakhon Sі Thammarat пере-
кладається з тайської як «Місто доброго та справедливого короля» 
(nakhon ‘місто’, si ‘добрий’, thamm ‘справедливість’, ‘дхарма’, ‘свя-
щенний закон’ і rat ‘король’; ‘королівський’, ‘царський’) [Room 2006: 
260]. Назва бірманського міста Myіtkyіna перекладається як «Неда-
леко від великої ріки» [Room 2006: 259]. Назва японського міста Nara 
складається із компонентів na ‘що?’ та ryō ‘добрий’ [Room 2006: 262]. 
Назва річки у центральній Японії Asahіkawa перекладається як «Річка 
сонця, що встає» [Room 2006: 36]. Назва гірського ланцюга на тери-
торії Камбоджі Dâmreі — цє скорочення повної назви Chuŏr Phnum 
Dâmreі «Гори, навколо яких обертаються хмари» [Room 2006: 103].

У народів, що стоять на відносно нижчому ступені розвитку, 
у мовах яких пропріальна лексика ще не відокремлена від апеля-
тивної лексики, топонімні фраземи виступають як один з важливих 
топонімотвірних принципів. Для індіанців — корінного населення Аме-
рики — топонімні фрази були найпопулярнішим різновидом топонімот-
ворення. Індіанські топоніми мали надзвичайний вплив на північно-
американську топонімну номенклатуру. У США назви 26 штатів, 
18 найважливіших міст, більшість назв озер і рік, тисячі назв невели-
ких міст і поселень мають індіанське походження. Назва штату Айдахо 
й імовірно, походить від індіанських слів зі значенням «Скарб гір»; 
назва штату Алабама — від індіанського виразу із значенням «Розчи-
щаю зарості»; назва штату Вайомінг походить від індіанського виразу 
із значенням «Мінливі гори і долини»; назва штату Канзас — від назви 
індіанського племені, прозваного сусідами «Люди південного вітру»; 
назва штату Кентуккі — від індіанських слів із значенням «Завтрашня 
країна»; назва штату Коннектикут — від індіанського виразу із зна-
ченням «На березі великої бурхливої   річки», назва штату Массачу-
сетс — від індіанського виразу зі значенням «Маленьке місце на вели-
кому пагорбі» тощо 2. Звичайно, ці етимологізації досить приблизні, 

1 Республіка Кот-д’Івуар. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
uk.wikipedia.org/wiki.

2 Походження назв американських штатів. [Електронний ресурс]. — Ре -
жим доступу: http://yandex.ua/yandsearch.
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проте вони дають уявлення про спосіб номінації. Наведемо ще кілька 
інших етимологій деяких назв штатів. Назва американського штату 
Alabama утворена від назви річки, що тече через штат. Цю назву 
етимологізують також як таку, що походить від слів мовою чоктав 
alibamo ‘ми залишаємося тут’ або від слів alba-aya-mule ‘ми розчи-
щаємо шлях через ліс’ [Room 2006: 22]. Назва американського штату 
Massachusetts інтерпретують також як таку, що походить від алгон-
кінської назви mass-adchu-seuck ‘люди великого пагорба’ [Room 2006: 
240]. Дж. Стюарт пише, що назва штату Massachusetts була спо-
чатку назвою села і зафіксована у 1616 р., її значення — big-hills-at 
букв. ‘великі-пагорби-біля’ [Stewart 1970 : 283].

Місто Квебек (франц. ville de Québec) — столиця провінції Квебек 
(Канада), має за походженням алгонкінську назву із значенням «Місце, 
де води звужуються» [Room 2006: 308]. Назва міста у штаті Огайо 
Ashtabula походить від алгонкінської за походженням назви із значен-
ням «Річка, де є багато риби» [Room 2006: 37]. Назва міста Omaha 
у США утворена від назви індіанського племені, що тут раніше меш-
кало; ця назва мала значення «Ті, що живуть уверх по річці» [Room 
2006: 279].

Індіанські племена, як і племена в інших частинах світу, давали 
імена не всім об’єктам, але лише тим, що були важливими для їхнього 
життя. Гори найчастіше залишалися безіменними — вони були мало 
корисними для людей. Індіанець міг дати назви схилам гори, де він 
полював, але не самій гори. Найважливішими для них були ріки. 
Але рідко бувало так, що ріка мала єдину назву протягом усієї течії. 
Часто індіанці не знали звідки тече річка й куди. У різних частинах 
ріка мала різні назви, різними мовами і в основу назв могли бути 
покладені різні мотиви. Назву могли отримати невеличкі озера в лісі, 
бо вони були індивідуалізовані як і людина. Також назву міг отри-
мати невеличкий острів, або окрема скеля, що була орієнтиром, або 
навіть окреме дерево. Селища не були постійними, як і їхні назви. 
Коли плем’я переселялось в інші місця, воно забирало і всі свої назви. 
Нові племена давали об’єктам свої назви.

Наведемо кілька сучасних американських топонімів індіанського 
походження. Сучасна назва річки у США Cuіlby Creek походить від 
назви мовою чоктав koi ai-albi ‘пантера-там-вбита’. Одне індіанське 
селище в минулому мало назву Callemongue «Де вони кидають вниз 
каміння» [Stewart 1975: 6, 7]. Назву річки Asqueanunckton пере-
кладають з алгонкінської мови як «Стрімкий потік, що тече з гори» 
[Stewart 1970: 25]. Назву річки Cayadutta перекладають з ірокезь-
кої мови як «Камінь, що стоїть у воді» [Stewart 1970: 83]. Пор. ще 
назви річок: Chemquassabamtіcook «Велике озеро, що біля річки»; 
Chіpola «На другому березі потоку»; Cotahaga «Там стоїть дерево»; 
Cutmaptіco «Це є велике дерево»; Hyponeco «По обидві боки водо-
спаду»; Kashong «Гілка впала»; Kіsacoquіlla «Змії вже в норах’; 
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Loosokolo «Вода, яку люблять черепахи»; Luksapalіla «Там повза-
ють черепахи»; Mahantango «Де ми вбили оленя» [Stewart 1970: 
89, 95, 115, 124, 216, 234, 241, 264, 267, 273]. Пор. назву водоспаду 
Magasewanussuck «Великий водоспад прісної води» [Stewart 1970: 
272]. Пор. назви озер: Istokpoga «Людина вбита у воді»; Lochapopka 
«Місце, де їдять черепах»; Massabesіc «Біля великого струмка»; 
Metіgoshe < metigoshe wasshegum ‘чиста вода з дубами навкруги’; 
Mіllіmagassett «Де багато качок» [Stewart 1970: 224, 261, 283, 292, 
295]. Пор. назву пагорбів Kuncanowet «Біля довгих гострих місць» 
[Stewart 1970: 245].

Назва міста у Перу Ayacucho походить від назви рівнини місце-
вою мовою зі значенням «Кут мертвих» [Room 2006: 41]. Назва міста 
у Мексиці Cancún походить від назви поселення майя Cancúnе, що, 
як вважають, перекладається «Судно на кінці веселки» [Room 2006: 
77]. Назва мексиканського міста Uruapan повстала із фрази однією 
із індіанських мов зі значенням «Місце, де росте дуже багато квітів» 
[Room 2006: 389].

Друга за висотою вершина Мексики й один з найактивніших дію-
чих вулканів світу Попокатепетль (ісп. Popocatépetl) має назву, що 
походить від слів мови науатль popōca ‘димить’ та tepētl ‘гора’, тобто, 
‘гора, що димить’ 1. Назва гірського масиву в Бразилії Mantіqueіra 
перекладається з однієї з місцeвих мов «Місце, де нависають хмари» 
[Room 2006: 236]. Назву річки Потомак (англ. Potomac) на сході 
США, що впадає в Атлантичний океан, інтерпретують як таку, що 
походить від алгонкінського виразу, що означає «Лебедина річка» . 
За іншою думкою, ця назва інтерпретується як «(Місце), куди приво-
зили крам» (англ. where goods were brought) з референцією на те, що 
тут було місце для торгівлі аборигенних мешканців [Room 2006: 302]. 
Назва річки у центральній Бразилії Aràguaіa походить, як вважають, 
від слів мовою тупі ara-gua-y ‘річка долини папуг’ [Room 2006: 33].

Народи Африки також сприймають власні назви як природні слова 
побутової мови, не дуже переймаючись номінаційними проблемами. 
Племена Екваторіальної Африки, що були здебільшого неписемними 
до новітніх часів, часто використовували топонімні фраземи як зруч-
ний спосіб номінації. Найчастіше це були топонімні дескриптиви різ-
номанітних семантичних моделей. Дж. Стюарт наводить декілька афри-
канських топонімів у перекладі англійською. Назва селища IWeep 
«Я плáчу» перегукується з назвою річки HeWeeps «Він плаче» як 
вираз невдоволення рибалок малою кількістю риби в річці. Селище 
мало назву HeWhoCrіes «Той, хто кричить» з референцією на велику 
кількість малюків у ньому. Назва селища HasEverythіng «Має все» 
містить вказівку на заможність його мешканця, який ‘мав все’: гроші, 

1 Попокатепетль. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://uk. wiki-
pedia.org/wiki/



Розділ V. Топонімні фрази

— 213 —

речі, жінок. Назва селища PassQuіetlyElephant «Проходить тихо 
слон» своєю семантикою інформує про те, що рідко траплялося: слони 
мирно пройшли селищем, не накоївши лиха. Назва селища IShall
ConquerіntheStrіfe «Я переможу в боротьбі (у суперечці)» свідчить 
про взаємовідносини між сусідами. Дескриптивні фраземи у топонім-
ній номенклатурі Екваторіальної Африки доповнюються численними 
інцидентальними словосполученнями, лексичний зміст яких пов'язаний 
з якимись конкретними подіями, пор. назви річок ILostMyWay 
«Я заблукав», YoungManDrowned «Втопилася молода людина». 
Назва річки HoldMeFast «Тримай мене швидко» вказувала на небез-
печність броду через бурхливу річку [Stewart 1975: 294—301].

Коли прийшли європейські колонізатори, вони принесли з собою 
свої номінаційні звички. Зараз Африка позбавляється таких топоні-
мів, даючи об’єктам африканські назви. Сучасна назва історичної бать-
ківщини африканського народу тсвана Bophuthatswana переклада-
ється з мови тсвана (чвана) як «Місце, де збираються люди тсвана» 
[Room 2006: 64]. Назва провінції на півдні Африки Mpumalanga 
мовою зулусів значить «Сонце встає» [Room 2006: 257]. Назва міста 
у країні Кот-д’Івуар Baoulé перекладається як «Дитина померла» (ba 
‘дитина’, oulі ‘померла’). За переказами, королева, яка привела сюди 
свій народ зі сходу, принесла свою дитину в жертву, щоб потрапити 
на другий бік річки [Cherpillod: 54]. Назву міста XaіXaі, що у кра-
їні Мозамбік, інтерпретують як таку, що сягає тубільної мови із зна-
ченням «Убий, убий» з референцією на якісь криваві сутички насе-
лення в минулому [Room 2006: 410]. Місто в Замбії, що до 1960 року 
було відоме як Bancroft, зараз має назву Chіlіlabombwe, яке міс-
цевою мовою значить «Місце, де кумкають жаби» [Room 2006: 88]. 
Столиця африканської країни Зімбабве раніше називалась Salіsburg, 
а тепер має назву Harare від антропоніма Neharawa «Він не спить» 
[Cherpillod: 205]. Столиця африканської країни Чад до 1973 року нази-
валась ФортЛами (франц. Fort-Lamy), а зараз має назву Нджамена 
(N’Djamena) «Місце, де відпочиваєш» [Cherpillod: 325]. Назва міста 
в африканській країні Свазіленд Mhlambanyatsі походить від назви 
річки із значенням «Місце, де валяються буйволи» [Room 2006: 247]. 
Назва міста Otjіwarongo у Намібії мовою гереро (очігереро) має 
значення «Місце, де багато жирної худоби» [Room 2006: 283]. Назва 
міста в Ефіопії Dese перекладається із амхарської як «Радість моя» 
[Room 2006: 108]. Назва столиці Мавританії Нуакшот у перекладі з 
берберської мови означає «Місце, де свистить вітер» 1. Назва міста 
Fіanarantsoa, що на острові Мадагаскар, перекладається з малагасій-
ської (мальгаської) мови як «Місце, де хтось вивчає, що таке добре» 
(англ. place where one studies what is good) [Room 2006: 9].

1 Нуакшот. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://uk.wikipedia.
org/wiki.
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В Австралії, Новій Зеландії традиційні назви часто були топо-
німними фраземами. Назва поселення Wollombі перекладається як 
«Місце зустрічі вод» 1. Ойконім Parramatta однією із інтерпретацій 
має «Місце, де лежать вугрі» 2. Деякі автори перекладають назву посе-
лення Caloundra як «Місце букових дерев» 3. Пор. назву поселення 
Ballarat < balla arat ‘місце відпочинку’ 4. Назву міста Wangaratta 
інтерпретують або як «Місце гніздування бакланів», або як «Місце 
зустрічі вод» 5. Назву австралійського міста Woolloomooloo також 
інтерпретують по-різному, або як таку, що походить від Wallamullah 
‘місце багатьох’, або від Wallabahmullah ‘молодий чорний кенгуру’, 
або від Walamala ‘місце захоронень’ чи ‘поле крові’ 6. Назва примор-
ського міста Wollongong різними авторами перекладається по-різному: 
«Велике свято риби», «Твердий грунт біля води», «Пісня моря», «Шум 
хвиль», «Багато змій», «П’ять островів», «Південні моря» 7.

Як бачимо, одна й та ж назва має різні тлумачення. Яка ж з них 
правильна? Де правда? Правда криється не у буквальному тлума-
ченні назви, не у генералізації одного прикладу, а в номінаційному 
принципі, у загальному підході до назв мовним колективом, що іме-
нує об’єкти. Скажімо, мусульмани можуть давати об’єктам назви, що 
лежать в іншій лексико-семантичній площині, ніж назви буддистів. 
Назви носіїв європейської культури можуть бути принципово іншими, 
ніж назви народів Океанії. Аборигенним жителям Нової Зеландії, 
маорі, не властиві посесивні назви, які своєю семантикою виража-
ють належність об’єкта якійсь особі, що свого часу було типовим 
для європейської топонімії. Для маорі, як і для інших аборигенних 
народів, основними були назви дескриптивного та інцидентального 
характеру. Головним об’єктом для номінації в європейців було посе-
лення, село, місто, укріплення тощо. Інше топонімне бачення реаль-
ності спостерігаємо в австралійців. Для них поселення не було «справ-
жнім» об’єктом. Селище можна спалити, зруйнувати, перенести в інше 
місце. Тому ойконимам у австралійців не надавалося пріоритетного 

1 Wollombi, New South Wales. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wollombi,_New_South_Wales.

2 Parramatta. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.wiki pedia.
org/wiki.

3 Caloundra. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.wikipe dia.
org/wiki.

4 Ballarat. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.wikipedia.
org/wiki.

5 Wangaratta. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Wangaratta.

6 Woolloomooloo, New South Wales. [Електронний ресурс]. — Режим до -
ступу: http://en.wikipedia.org/wiki.

7 Wollongong. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://en.wiki pedia.
org/wiki.
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значення. Для тубільних племен «істинними» об’єктами були річки, 
горби. Гору не зруйнуєш, річку не спалиш. Тому й називали перш за 
все джерела води, ріки, озера тощо. Назви селищ часто були вторин-
ними, залежними від назв природних об’єктів.

Наведемо ще кілька прикладів із сучасної топонімії Нової Зеландії. 
Місто Auckland, що у Новій Зеландії, на мові маорі має назву Tāmakі 
Makaurau, тобто «Тисячі коханців Tāmaki» 1. Назву новозеландського 
міста Whangareі (рос. Фангареи) інтерпретують як «Місце, де пла-
вають кити» 2. Назва міста Te Awamutu буквально означає «Кінець 
річки» 3. Місто Taupo розташоване на березі озера Taupo, назва 
якого є скороченням повної назви TaupōnuіaTіa буквально «Вели-
кий плащ Tia», де Tia — ім’я першовідкривача озера 4. Назва озера 
в Новій Зеландії Waіkaremoana перекладається як «Море, де хвилі 
невеликі» [Room 2006: 400].

Топонімні назви Австралії, Нової Зеландії дуже звучні й мело-
дійні, справляють приємне враження, що не завжди можна сказати 
про їхню лексичну семантику. Ось один із топонімів Нової Зеландії 
мовою маорі Kokoehakarere ‘Тіла викинути геть’, що зберігає згадку 
про якусь бійню, після закінчення якої тіла залишили просто неба 
[Stewart 1975: 283].

Деякі топонімні фраземи виникли як дескриптиви з попереджуваль-
ною семантикою. Одну зі скель, що виступає в морі та небезпечна 
для морських суден, іспанські мореплавці назвали Quіtasueno «Годі 
спати» [Stewart 1970: 396]. Назву морської бухти Cobscook Bay пере-
кладають з алгонкінської як «Скелі під водою» [Stewart 1970: 104]. 
Пор. японську назву рифу Кітакунітаосі «Згубник північних суден». 
Азербайджанське місто Мінгечаур (азерб. Mіngeçevіr), розташоване 
на березі річки Кура, що часто виходить з берегів, від чого буває багато 
лиха. Одна із інтерпретацій назви міста — від фрази мін-гяль-чевир, 
тобто ‘сядь на човен, але тут не живи, повернися та йди геть’ 5.

Топонімні фраземи мало залежать від специфіки об’єктів, що отри-
мують назви. Тому назва гори чи ріки з легкістю може стати назвою посе-
лення. Значно більше топонімні фрази залежать від специфіки та струк-
тури мови, в якій вони формуються. Але найбільше топонімні фраземи 
залежать від ономастичного мислення, від топонімних смаків носіїв мов.

1 Auckland. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.wikipedia.
org/wiki.

2 Фангареи. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://ru.wikipedia.
org/wiki.

3 Te Awamutu. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://en.wiki-
pedia.org/wiki.

4 Taupo. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://en.wikipedia.org/
wiki.

5 Мингечаур. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ru.wikipedia.org.



Ч а с т и н а  II.  ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОПОНІМНИХ СИСТЕМ

— 216 —

Індіанцям Америки був до вподоби топонімний дескриптивізм, коли 
в топонімах даються характеристики або визначається точне розта-
шування об’єктів, що отримують назви. Іспанцям же до смаку були 
довгі, пишні, помпезні назви. Англійці готові принести в жертву точ-
ність назви задля її стислості. Скандинав, араб чи мешканець Індії 
можуть сказати своїми мовами фрази типу «Місце, де ми вбили лиса», 
але вони не будуть топонімізувати такі речення, що залюбки зро-
блять індіанці Америки чи аборигени Австралії. Їхні топонімні фра-
земи будуть наповнені іншим лексичним змістом і мати іншу гра-
матичну структуру. Свою специфіку, своє лексичне наповнення і 
свою словотвірну структуру мають топонімні фраземи народів Дале-
кого Сходу — Китаю, Японії, Кореї тощо. Однією із структурних 
особливостей цих мов є поєднання в одній топонімній фраземі ком-
понентів, до яких не звикли носії європейської ономастичної куль- 
тури.

Зокрема, численними є топоніми моделі «Inf + N», що структурно 
перекладаються як (інфінітив + іменник), пор. японську назву пре-
фектури Ehіme < ai ‘кохати’ + hime ‘юна леді’, ‘принцеса’ [Room 
2006: 119], японську назву острова Sado < sa ‘допомагати’ + to ‘брід’ 
[Cherpillod: 399], назву міста Північної Кореї Kaesong < корейськ. 
kae ‘відкривати’ + sōng ‘фортеця’ [Room 2006: 184] або назву китай-
ського міста Hsіangfan < кит. xiāng ‘допомагати’ + fán ‘клітка’ 
[Room 2006: 169]. Пор. ще ойконіми Paot’ou < кит. bāo ‘загортати’, 
‘розвивати’ + tóu ‘голова’, ‘вершина’, ‘верх’ [Room 2006: 287], Jіnan 
або Kіnan або Tsіnan < кит. jì ‘допомагати’, ‘рятувати’ + nán 
‘південь’ [Cherpillod: 237]. Назва китайського міста Lіenyünkang 
утворена від трьох китайських компонентів: lián ‘приєднуватися’ + 
yún ‘хмара’ + găng ‘порт’ [Room 2006: 219]. Назва японського міста 
Morіoka сягає японських слів mori ‘дати добру міру’ (англ. to give 
good measure) + oka ‘пагорб’ [Room 2006: 256].

Інша структура — модель «N + Inf» (іменник + інфінітив), пор. 
китайські ойконіми Nanch’ung < кит. nán ‘південь’ + chōng ‘напов-
нювати’, ‘поповнювати’; Nant’ung < кит. nán ‘південь’ + tōng ‘про-
никнути’, ‘спілкуватися’ [Room 2006: 261]. Пор. ще Fujіan < кит. fú 
‘щастя’ + jiàn ‘засновувати’ [Cherpillod: 178]. Окремі назви такого типу 
зустрічаємо і серед індійських топонімів, пор. назву річки Narmada 
< санскр. narma ‘насолода’+ da ‘давати’ [Room 2006: 262].

Інша структура — модель «Adj + Inf» (прикметник + інфінітив), 
пор. назву китайського міста Tayeh < кит. dá ‘великий’ + yĕ ‘пла-
вити’ [Room 2006: 370]. Назва китайського міста T’unghua склада-
ється з компонентів кит. tōng ‘відкритий’ + huà ‘змінювати’, ‘розчи-
няти’ [Room 2006: 384]. Пор. ще ойконім Changzhі або Tch’angtche 
< кит. cháng ‘довгий’ + zhi ‘правити’, ‘панувати’ [Cherpillod: 106]. 
Назва китайського міста Weіhaіweі складається з трьох компонен-
тів: wēi ‘величний’ + hăi ‘море’ + wèi ‘захищати’ [Room 2006: 403].
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Інша структура — модель «Inf + Adj» (інфінітив + прикметник), 
пор. назву китайського міста Hofeі < кит. hé ‘закривати’, ‘об’єд-
нувати’ + féi ‘багатий’, ‘родючий’ [Room 2006: 166].

Ще одна група назв має структуру (інфінітив + інфінітив) — моде-
 лi «Inf + Inf», пор. китайські ойконіми Hsüanhua < кит. xuān ‘про-
голошувати’ + huà ‘змінювати’; K’aіfeng < кит. kaī ‘відкривати’ + 
feng ‘щільно закривати’, ‘запечатувати’; Paotіng < кит. băo ‘захи-
щати’ + ding ‘вирішувати’; Shaohsіng < кит. shào ‘приєднува-
тися’ + xīng ‘процвітати’ [Room 2006: 169, 185, 287, 343]. Пор. ще 
Chongqіng або Tch’ongk’іng < кит. chóng ‘повторювати’ + quing 
‘святкувати’ [Cherpillod: 114].

Ось ще кілька прикладів незвичного для нас поєднання різноманіт-
них компонентів в одній назві. Назва китайського міста Ich’un — моде-
 лі «Pron + N» (займенник + іменник) — складається із компонентів 
yī ‘він’, ‘вона’ + chūn ‘час весни’ [Room 2006: 172]. Назва китай-
ського міста Inіng — моделі «Pron + Adv» (займенник + прислів-
ник) — складається із компонентів yī ‘він’, ‘вона’ + nīng ‘досить’, 
‘доволі’ [Room 2006: 175]. Назва китайського міста Lüshun — моделі 
«Vb + Adv» (дієслово + прислівник) — складається із компонентів lŭ 
‘подорожувати’ + shùn ‘уздовж по’ [Room 2006: 227], пор. ще Fushun 
або Fouchouen < кит. fŭ ‘пестити’, ‘втішати’ + shùn ‘уздовж по’ 
[Cherpillod: 179].

Назва острова Guam у Тихому океані походить від слова місцевою 
мовою guahan, що значить «Ми маємо» із посесивною референцією 
[Room 2006: 153]; пор. конструкції у топонімії країн Латинської Аме-
рики, на зразок Salsіpuedes «Вийди, якщо зможеш»; Peor es Nada 
«Немає нічого гіршого»; Que  Veo «Що бачу»; порт. Naometoque 
«Не чіпай мене» [Литвин: 12]. Місто Solіmar завдячує своєю назвою 
іспанським словам (CA) sol y mar ‘сонце та море’ [Gudde: 369].

Таким чином, фраземи всесвітньої топонімії виявляють величезне 
лексичне багатство компонентів та різноманіття структурних форм. 
Порівняльне вивчення цього ономастичного багатства — одне з пер-
шорядних завдань сучасної типологічної ономастики.
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р о З д і л  I

ономастична інверсія як ріЗновид 
креативного словотвору

Загальні положення

Не слід думати, що формування ономастичних систем, станов-
лення словотворчих моделей онімів відбувалися у минулому і 
нам залишається лише користуватися надбанням наших пра-

щурів. Мова взагалі і її ономастична система зокрема — живий орга-
нізм, який не тільки функціонує, а й розвивається. У ньому безпе-
рервно виникають нові лексеми, нові словотворчі моделі. Але мова 
розвивається не лише сама по собі, завдяки своїм власне лінгвальним 
чинникам. У ній відбивається і творча діяльність її носіїв. У сфері 
власних імен з’являються та змінюються ономастичні смаки, ономас-
тичний менталітет, ономастична енергія, ономастична творчість етносу, 
що користується даною ономастичною сферою. Це стосується тією чи 
іншою мірою кожного народу, кожного етносу. Сучасна світова оно-
мастична система характеризується бурхливим розвитком нових оні-
мотворчих способів, створює нові різновиди власних імен. Такими є, 
зокрема, креативні оніми, під якими розуміємо власні назви, ство-
рені штучним шляхом (пор. англ. creative ‘творчий’ від дієслова create 
‘творити’, ‘створювати’). Креативні власні назви формуються із суб-
семантичних елементів, тобто елементів, які самі по собі не несуть 
семантичного навантаження. Слово елемент розуміємо в широкому 
сенсі, не тільки як матеріальні компоненти назв (фонеми чи написані 
літери), а й, наприклад, порядок слідування фонем чи написаних літер. 
Штучно створені назви можуть мати місце в будь-якій мові. Проте 
вони частіше (й легше) формуються у розвинених ономастичних сис-
темах. Зокрема, штучно створені власні назви численні в ономастич-
них системах США, Канади й Австралії.

реверсія як ріЗновид  
ономастичної інверсії

Одним із різновидів креативного словотвору в сучасній ономас-
тиці виступає ономастична інверсія (від лат. inversio ‘перестав-
лення’, ‘перевертання’), коли нові назви формуються за допомогою 
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певних відхилень субсемантичних елементів від звичайного порядку 
їхнього слідування. Ономастична інверсія як специфічний різновид 
креативного онімотворення складається з кількох різновидів. Один із 
них — ономастична реверсія (від лат. reversio ‘поворот’, ‘вороття’), 
тобто прочитання субсемантичних елементів або навіть існуючих слів, 
як апелятивних, так і пропріальних, у реверсивному напрямку, з кінця 
до початку слова.

повна ономастична реверсія

Повна ономастична реверсія спостерігається тоді, коли власна 
назва утворена з вихідної лексичної одиниці шляхом її реверсивного 
прочитання (тобто з кінця до початку) й онімізації новоутворення. 
В ономастиці США повна ономастична реверсія — достатньо продук-
тивний новий спосіб топонімотворення. Реверсивний словотвір — це 
один із яскравих, специфічних проявів ономастичної думки, ономас-
тичного експериментування у США.

Відапелятивна 
реверсія

Одну групу реверсивних топонімів складають 
назви, утворені шляхом зворотного прочитання 
вихідного апелятива з наступною онімізацією 
штучного утворення. Назва населеного пункту 

Ekal (FL) утворена за допомогою реверсивного словотвору — зворот-
ного прочитання гідротерміна lake ‘озеро’ і його онімізації [Stewart 
1970: 149]. Поселення Egnar (CO) розташоване біля гірського лан-
цюга. Його назва утворена шляхом реверсивного прочитання оротер-
міна range ‘гірський ланцюг’ та подальшою онімізацією [Stewart 1970: 
148]. Назва поштового офісу Radec (CA), заснованого в 1885 р., утво-
рена від фітотерміна cedar ‘кедр’, прочитаного з кінця [Gudde: 308]. 
Селу, мешканці якого займаються вирощуванням динь, дали  назву 
Nolem (FL) (від зворотного прочитання англ. melon ‘диня’) [Stewart 
1970: 331]. Мешканці одного з населених пунктів штату Техас дали 
йому чудову назву Sunset «Сонячний захід». Коли ж вони дізнали -
ся, що їх випередили і поблизу є селище з ідентичною назвою, вони 
прочитали її з кінця і отримали ойконім Tesnus [Gallant: 76]. Назва 
поселення Rutan (PA) виникла зі слова nature ‘природа’ без кін-
цевого -e шляхом зворотного прочитання [Alotta 1992: 240]. Від спе-
цифічного залізничного терміна oxalis виник ойконім Sіlaxo (CA) 
[Stewart 1970: 443]. Мешканцям села Alone не подобалась його на-
зва (англ. alone значить ‘самотній’, ‘одинокий’), і вони перейменува-
ли його реверсивним способом у звучну тополексему Enola (SC) 
[Gallant: 76]. Мешканці одного з сіл у пошуках оригінальної для ньо-
го назви онімізували слово None. Але ця назва звучить дещо заля-
куючи (англ. none значить ‘ніхто’, ‘ніякий’). Прочитавши це слово з 
кінця, селяни отримали біблійну назву Enon (WV), чим і задовільни-
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лися [Alotta 1992: 528]. Американці німецького походження вирішили 
назвати своє нове поселення німецьким словом halte ‘стій’, прочита-
ним у зворотному напрямі. Так у штаті Міссурі з’явився ойконім 
Etlah [Stewart 1970: 158].

Реверсія  від 
власних  назв

Іншу групу складають власні назви, утворені 
реверсивним шляхом від інших власних назв. 
У штаті Невада назва поселення Adaven утво-
рилась від назви штату Nevada завдяки його 

зворотному прочитанню [Alotta 1994: 448]. У штаті Небраска (Nebras-
 ka) мешканці одного з поселень відкинули у назві штату дві останні 
букви, решту прочитали у зворотному напряму і отримали новий ойко-
нім Sarben [Stewart 1970: 426]. Назва шахтарського селища Revloc 
(PA) утворена від назви підприємства Colver, яку прочитали з кінця 
[Quimby: 282]. Назва поселення Wabasso (FL) виникла з індіанського 
топоніма Ossabaw у результаті аналогічної процедури [Quimby: 357]. 
У штаті Вермонт мешканці одного з поселень взяли звичайне для них 
слово Indian ‘індіанець’, прочитали його з кінця і отримали унікальну 
назву Naіdnі, якої у топонімії США ще не існувало [Stewart 1970: 
316]. Реверсивний словотвір відкриває широкі можливості для топо-
німних новоутворень. Назва китайського міста Pekin була популяр-
ним американським екзотичним ойконімом на початку ХIХ ст. [Stewart 
1970: 364]. Щоб запобігти шкідливій інтраойконімній омонімії та вчасно 
одержувати кореспонденцію, мешканці одного з таких міст змінили 
назву на реверсивне Nіkep (MD) [Gallant: 76]. На одній із залізниць 
США перша станція отримала назву Dotsero (CO) (назва створена 
від англ. dot ‘крапка’ та zero ‘нуль’) [Stewart 1970: 141]. Коли при-
йшла черга називати кінцеву станцію залізниці, проблему вирішили 
по- американськи дуже просто: назву першої станції прочитали з кінця. 
Так виникла назва залізничної станції Orestod (CO) [Stewart 1970: 
347]. Назву іншої залізничної станції здобули, прочитавши прізви-
 ще начальника залізничної дільниці з кінця. Вийшло — Narod (CA) 
[Gudde: 256]. Інша назва залізничної станції (і поселення) Ravіllo 
(SD) утворена аналогічним способом — від зворотного прочитання пріз-
вища місцевого залізничника J. S. Oliver-a з незначною орфографічною 
зміною [Stewart 1970: 404].

Значна частина топонімів у США має відантропонімний характер. 
Утворюючи тополексеми зворотним прочитанням прізвищ або влас-
них імен з кінця, позбувались омонімії, одночасно утворювали екзо-
тичні унікальні назви і зберігали вихідний антропонім (хоч і в незвич-
ному вигляді). Реверсивний відантропонімний спосіб утворення назв 
досить поширений у топонімії США. Екзотична назва озера Senoj 
(OR) утворена реверсивним прочитанням банального прізвища Jones 
[Stewart 1970: 434]. Прізвище першопоселенця John Lucas становить 
основу незвичного ойконіма Sacul (TX) [Stewart 1970: 416]. Насе-
лений пункт Reklaw (TX) отримав назву від зворотного прочитання 
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прізвища Margaret L. Walker — власника ділянки землі, на якій роз-
ташоване поселення [Stewart 1970: 403]. Назва залізничної станції 
Remlap (AL) мотивована зворотним прочитанням прізвища Palmer, 
через землю якого пройшла залізнична колія [Stewart 1970: 403]. Ревер-
сивним словотвором сформовано ойконім Remlіg (TX) від прізвища 
Alexander Gilmer [Stewart 1970: 403]. На честь службовця Southern 
Pacific Company H. L. Walter-a названо населений пункт Retlaw (OR) 
(із зворотним прочитанням його прізвища) [Stewart 1970: 404]. Населе-
ний пункт Retsіl (WA) отримав назву від прізвища губернатора Ernest 
Lister-a, прочитаного зворотним способом [Stewart 1970: 404]. Від пріз-
вища місцевого мешканця George Froman завдяки зворотному читанню 
був утворений ойконім Namorf (OR) [Stewart 1970: 316]. А від пріз-
вища лісопромисловця E. G. Morgan аналогічним способом створили 
ойконім Nagrom (WA) [Stewart 1970: 315]. Від прізвища нічим більше 
не ідентифікованої людини Colvin був створений ойконім Nіvloc (NV) 
[Stewart 1970: 329]. Журналіст 1850-х років W. F. Watkins використо-
вував зворотне прочитання свого прізвища як свій псевдонім, звідки 
назва населеного пункту Snіktaw (CA) [Stewart 1970: 450]. Один із 
першопоселенців вирішив назвати нове поселення іменем своєї доньки 
Mabel, прочитавши його з кінця. Так з’явився ойконім Lebam (WA) 
[Stewart 1970: 253]. Приклади повної ономастичної реверсії зустріча-
ються у різних штатах. Ойконім Retsof (NY) виник із Foster, ойко-
нім Remlіc (VA) сформувався з антропоніма Cilmer [Gallant: 76]. 
Низка реверсованих утворень зафіксована у Техасі: Rolyat, Tіnrag, 
Maharg [Gallant: 76]. Пор. ще: Retrop (OK), Trebloc (MS), Lebam 
(WA) [Gallant: 76].

часткова ономастична реверсія

Частково реверсивними (інверсивними) топонімами називаємо 
географічні назви, утворені штучною реверсією (інверсією) частини ви -
хідного слова. Топонім Romley частково реверсивний стосовно антро-
поніма Morley, в якому були реверсовані три перших літери [Stewart 
1975: 140]. Мешканці селища, в якому основним видом діяльності був 
видобуток вугілля, назвали його, довго не думаючи, онімізованим сло-
вом Carbon (англ. carbon ‘вуглець’, ‘вугілля’). Проте ця назва незаба-
ром здалася їм недостатньо оригінальною. Вони частково інверсували її 
і отримали звучну назву Boncar (WV) [Alotta 1992: 499]. З метою роз-
різнення двох ойконімів відапелятивного походження Lіnden в одному 
з них було інверсовано розташування складів. Так виник ойконім 
Denlіn (CA) [Stewart 1970: 133]. Аналогічно з прізвища Berwind 
було утворено ойконім Wіndber (PA) [Stewart 1970: 536]. Ойконім 
TI (OK) отримали шляхом зворотного прочитання перших букв топо-
німної назви Indian Territory [Stewart 1970: 481].
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Реверсивно-інверсивним словотворенням скористались і бізнесмени. 
У результаті їхніх лінгвістичних комбінацій із назв фірм, компаній 
формувались назви поселень, що виникали біля цих фірм. Із ревер-
сивно прочитаного першого слова назви фірми Alton Grocery Company 
виникла назва поселення Notla (TX) [Stewart 1970: 334]. Прочитавши 
початкові букви назви фірми Oregon Export Lumber Company у зворот-
ному порядку отримали ойконім Cleo (OR) [Stewart 1970: 101]. А про-
читавши по дві букви кожного слова назви фірми Southern Pacific 
Company і поєднавши їх в одне слово, сформували назву поселення 
Ocapos (AZ) [Blevins: 21].

Топонімна 
анаграма

Різновидом креативних топонімів є назви, утво-
рені способом внутрішньослівної інверсії, тоб-
 то зміною звичайного порядку букв чи звуків 
у назві з певною метою. Способом внутрішньо-

слівної інверсії, або, інакше кажучи, топонімної анаграми, утворена 
низка власних географічних назв. Селище, що знаходиться у районі 
вирощування цукрових буряків, у результаті топонімного анаграму-
вання слова sugar ‘цукор’ одержало назву Garus (CA) [Stewart 1970: 
177]. Назва населеного пункту Vadіs (WV) утворена з прізвища пер-
шого начальника місцевої пошти H. G. Davis шляхом його анаграму-
вання [Alotta 1992: 589]. Ойконім Neola  (WV) виник шляхом топо-
німної інверсії, перестановки букв у вихідній назві міста Olean (NY), 
звідки автори новоутворення були родом [Alotta 1992: 563].

Таким чином, у сучасній топонімії з’являються нові й нові мож-
ливості для найменування об’єктів. Відомий лінгвіст А. Мейє якось 
за  уважив: «Жива мова не утворює вільно нових слів» [Мейе 1938: 
265]. Наведені факти свідчать, що принаймні власні географічні назви 
можуть вільно утворюватись особистостями, входити до лексичного 
складу мови і упевнено у ньому функціонувати.

блендовий топонімотвір

Під терміном блендовий топонімотвір розуміємо такий вид тво-
рення топонімів, при якому до складу власних назв зараховують-
 ся елементи, які зазвичай стоять поруч із топонімізованим словом. 
Ойконім Arock (OR), утворений інкорпорацією неозначеного артик-
 ля a до наступного слова rock ‘скеля’ і онімізацією всього ново-
утворення, — приклад блендового топонімотвору. Назва цього посе-
лення мотивована наявністю великої скелі, що знаходиться поблизу 
[Stewart 1970: 22]. Ойконім Acampo (CA) сконструйований із англій-
ського неозначеного артикля a та ісп. campo зі значенням ‘спільне пасо-
вище’ та подальшою топонімізацією бленда [Stewart 1970: 2]. Назва 
поселення El  Verano (CA) (ісп. verano ‘літо’) сформована шляхом 
зарахування іспанського означеного артикля el до складу наступного 
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слова і подальшою онімізацією створеної конструкції. Ойконім мотиво-
ваний тим, що літо вважається чудовою порою року і, на думку номі-
наторів, це слово буде добре пасувати як назва поселення [Stewart 
1970: 510]. Назва міста Ausable (NY) походить від французького апе-
лятивного бленда au sable ‘біля піску’ [Stewart 1970: 28].

Всі власні географічні назви, до складу яких входять інкорпоро-
вані артиклі, вважаємо прикладами блендового топонімотвору. Топо-
німія Франції особливо багата на блендовий топонімотвір. Топонімні 
бленди із інкорпорованими означеними артиклями там нарахову-
ються на сотні 1.

Інший різновид блендового топонімотвору маємо у випадках, коли 
топонімізується прізвище людини разом з її ініціалами. Так виникли 
ойконіми Cadams (NB) від прізвища місцевого банкіра C. Adams, 
Itmann (WV) — від прізвища здобувача вугілля I. T. Mann, Lanare 
(CA) — від прізвища ініціатора створення цього поселення L. A. Nares 
[Stewart 1970: 69, 224, 249]. Поселення Oklee (MN) було засно-
вано на землі, що належала людині на ім’я O. K. Lee, звідки й назва 
[Stewart 1970: 341]. Назва поселення Omlee (NM) утворена від пріз-
вища та ініціалів власника ранчо O. M. Lee [Stewart 1970: 343]. Ойконім 
Tescott (KS) сягає прізвища й ініціалів імені землевласника T. E. Scott 
[Stewart 1970: 479].

Іншу групу становлять назви, в яких при утворенні нового топо-
німа поєднано ім’я та прізвище або два імені однієї й тієї ж особи. 
Назва поселення Brookеsmіth (TX) утворена від імені та прізвища 
керівника місцевої залізниці Brooke Smith [Stewart 1970: 61]. Ім’я та 
прізвище власника місцевого ранчо Burk Burnett становить основу 
назви населеного пункту Burkburnett (TX) [Stewart 1970: 66]. Ойко-
німізоване поєднання імені та прізвища місцевого скотаря Al Donau 
дало назву поселенню Aldona (AZ) [Stewart 1970: 7]. Назва поселення 
Allamore (TX) утворена поєднанням імені та прізвища жінки першо-
поселенця Alla Moore в одну ойконімооснову [Stewart 1970: 9]. Пла-
нувальник поселення Anacortes (WA) назвав його іменем і дівочим 
прізвищем своєї жінки Anna Kurtis, змінивши трішки орфографію ойко-
німа, щоб він ліпше гармонював з іспанським топонімним довкіллям 
[Stewart 1970: 14]. Ойконім Annarose (TX) утворений від двох осо-
бових імен однієї жінки — Anna Rose Scott [Stewart 1970: 16]. Ойко-
нім Benalі (CA) утворений із середніх імен одного з перших власни-
ків ранчо — James Ben Ali Haggin [Stewart 1970: 43].

1 Див.: Скляренко А. М. Артиклевые образования в ономастике (опыт 
теоретико-типологического анализа) // Филологические науки. — 1984. — 
№ 5. — С. 58—65; Скляренко А. М. К вопросу об употреблении определен-
ного артикля с собственными именами // Вопросы общего и сопоставитель-
ного языкознания. Серия: Linguistica. Acta et Commentationes Universitatis 
Тartuensis. — Tartu, 1986. — Выпуск 736. — С. 130—138.
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Здається цілком логічним залучення до цієї групи топонімних назв, 
які утворені поєднанням особових імен, прізвищ або прізвиськ різних 
людей у єдину топонімо-ойконімооснову. Креативний ойконім Addіelee 
(OK) сягає двох особових імен Addie та Lee [Stewart 1970: 3]. Ойконім 
Alanreed (TX) сконструювали з прізвищ двох людей — Allen та Reed, 
які побудували місцеву залізницю [Stewart 1970: 6]. Прізвища двох 
землевласників — Albers та Hill становлять основу ойконіма Alberhіll 
(CA) [Stewart 1970: 7]. Власник шахти назвав шахтарське селище 
Anjean (WV) від імен жінки Ann та доньки Jean [Stewart 1970: 
15]. Заснов ник одного поселення назвав його Annada (MO) від імен 
своїх доньок Ann та Ada Jamison [Stewart 1970: 16]. У назві насе-
леного пункту Casscoe (AR) залишилась пам’ять про двох військо-
вих — генерала Cass та полковника Coe [Stewart 1970: 80]. Ойконім 
Marshan (MN) утворенo з амальгамації (від англ. amalgamate, франц. 
amalgamer, нім. amalgamieren — перен. ‘об’єднувати’) прізвища пер-
шопоселенця Marsh та особового імені його жінки Ann [Stewart 1970: 
281].

Назва поселення Baіroіl (WY) походить від поєднання двох почат-
кових слів назви фірми Bair Oil Company [Stewart 1970: 32]. Як ока-
зіональний різновид блендового топонімотвору розглядаємо ойконім 
Verіbest (TX) [Stewart 1970: 510], який був сформований поєднанням 
слів verу ‘дуже’ та best ‘найкращий’ в одну конструкцію з подаль-
шою топонімізацією. Орфографічна заміна літери у на і сприяє обо-
собленню топонімної назви.

максимально креативні топоніми

Максимально креативними топонімами вважаємо назви, утво-
рені абсолютно штучним шляхом, за допомогою спеціально підібра-
них літер. Пор. топонім Tolono, утворений за допомогою голосної о, 
яка була повторена тричі: о-о-о, а між цими літерами довільно були 
вставлені приголосні t-l-n [Stewart 1975: 140]. При створенні таких 
власних назв номінатор цілком звільняється від ономастичної тради-
ції і, творячи власні назви на свій розсуд, демонструє власні ономас-
тично креативні здібності.
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скорочення слів як ріЗновид 
ономастичного креативного  

словотвору

Загальні положення

Одним із різновидів креативного словотворення власних назв 
виступає абревіація. Ономастична абревіація (від лат. abbre-
viato ‘скорочення’) — це специфічний спосіб онімотворення, 

який полягає у довільному скороченні твірних одиниць та їхньої по -
дальшої онімізації, в об’єднанні скорочених основ, скорочених і повних 
основ похідних слів з метою створення власних назв. Ономастична 
абревіація призводить до появи нових видів власних імен — онімних 
абревіатур. Онімні абревіатури (італ. abbreviatura < лат. abbrevio 
‘скорочую’) — це складноскорочені власні назви, що складаються з 
‘усічених’ компонентів складених або складних конструкцій (як про-
пріальних, так і апелятивних). Онімні абревіатури, коротші за вихідні 
конструкції, виникають як реакція ономастики на загальномовну тен-
денцію, що отримала назву «закону економії мовних зусиль» (А. Мар-
тіне) або «мовної економії» (О. Єсперсен), коли мовці відбирають 
найбільш раціональні мовні засоби. Тенденція до мовної компресії приз-
вела до значної активізації абревіатурного словотворення сьогодення. 
Ця тенденція реалізується у різного роду скороченнях, які отримали 
особливу продуктивність з початком XX ст. Абревіатурна пропріальна 
лексика вельми строката і розмаїта.

Існують різні типи онімних абревіатур. Онімні абревіатури ініці-
ального типу складаються з трьох підтипів. Звукові онімні абревіа-
тури складаються з початкових звуків кожного слова вихідної скла-
деної конструкції. Літерні онімні абревіатури становлять власні 
назви, утворені з назв початкових літер слів, що входять до складу 
вихідних словосполучень. Літерно-звукові онімні абревіатури скла-
даються як із назв початкових літер, так і з початкових звуків слів 
вихідних словосполучень. До іншого типу онімних абревіатур належать 
власні назви, створені поєднанням в одну власну назву початкових 
складів слів вихідних словосполучень. Це складові онімні абревіа-
тури. Онімні абревіатури змішаного типу складаються як з почат-
кових складів слів, так і з початкових звуків (назв літер).
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Інший тип абревіатурних онімів складають пропріальні лексеми, 
що утворені поєднанням початкової частини першого слова та цілого 
іншого слова або поєднанням цілого першого слова і скороченого 
другого слова. Як окремий тип абревіатурних онімів виділяємо власні 
назви, сконструйовані шляхами поєднання початку першого слова з 
початком і кінцем іншого слова або лише з кінцем другого слова. 
Можуть бути й інші типи онімних абревіатур.

абревіатурне скорочення слів як спосіб 
онімотворення

Найпростіший вид абревіації — скорочення слів абревіатурним спо-
собом, тобто шляхом довільного скорочення твірної одиниці, а не 
на морфемному шві 1.

Шляхом простої абревіації, тобто довільним скороченням твірної 
одиниці, створено значну кількість абревіативних власних назв у різних 
мовах світу. Архіпелаг в Атлантичному океані англійською Bermuda, 
іспанською Bermudas має скорочену назву, яка походить від імені 
Juan Bermudez, який відкрив ці острови в 1515 р. і назвав їх Iles 
des Dіables — «Острови дияволів» [Cherpillod: 65]. Певну абревіацію 
спостерігаємо у назві архіпелагу Hawaіі, яка походить від полінезій-
ського Owhyhii — «Місто богів» [Cherpillod: 207]. Назва мису в Іспанії 
Trafalgar походить від абревіативного скорочення арaбського слово-
сполучення taraf-al-garb — ‘кінець заходу’ [Cherpillod: 380]. Назва кра-
їни Центральної Америки Guatemala утворена шляхом скорочення 
аборигенної назви Quauhtemellan [Room 2006: 153], яка має значення 
«Країна орла», «Орлина земля», назва країни Болівія (іспанською 
Bolіvіa) виникла шляхом абревіації імені героя, борця за свободу і 
незалежність Південної Америки Simon Bolivar (відсічення кінцевого 
-ar) і додавання інтернаціонального топоформанта -ia [Chеrpillod: 74]. 
Назва африканської країни Кенія походить від однойменної назви 
гори, яка утворена скороченням аборигенної назви Kininyaga — «Біла 
гора» [Room 2006: 234]. Назва іншої африканської країни утворена 
шляхом скорочення місцевого етноніма, — Malіnke — назви народу 
Malinke — «Гіпопотам» [Room 2006: 234]. Назва ще однієї країни 

1 Див.: Воронин С. В., Мурадян А. Ю. Мотивированность слов-слитков и 
аббревиатур // Семантические и прагматические аспекты анализа основных 
языковых единиц. — Барнаул: АГУ, 1982. — С. 28—31; Дюжикова Е. А. Аб -
бревиация сравнительно со словосложением: структура и семантика (на мате-
риале современного английского языка): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 
спец. 10.02.04 «Германские языки». — М., 1997. — 50 с.; Нургалеева Т. Г. 
Аббревиация как средство экспрессивного словообразования: Дис. ... канд. 
филол. наук: 10.02.04 / Татьяна Галинуровна Нургалеева. — М., 2010. — 240 с.
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Африки — Togo, за однією з версій, базується на назві невелич-
кого приморського села, яке зараз має назву Togovіlle, a першою 
назвою було Mіayі To Godo — «Ми підемо за той бік гори» [Room 
2006: 378]. Можливо, назва африканської країни Гвінея (іспанською 
та англійською Guіnea, португальською Guіné, французькою Guіnée) 
походить від туарезького aginaw (з абревіацією початкового а-), яким 
позначались темношкірі люди [Room 2006: 378]. Початкову ономас-
тичну абревіацію спостерігаємо у назві столиці африканської країни 
Зімбабве — Harare. Ойконім походить від абрeвіативно скороченого 
особового імені одного з африканських вождів Reharawa, яке мало 
значення «Він не спить» [Room 2006: 205].

Абревіація може бути і внутрішньослівна. Назва столиці Індонезії 
Jakarta — це абревіатура старовинного міста Jayakarta, яке було так 
названо в 1527 р. від слів jaya — ‘перемога’ та karta — ‘процвітаючий’ 
[Room 2006: 233]. Назва країни в Азії Bhutan утворена шляхом абре-
віації санскр. bhota (місцева назва Тибету) та слова anta — ‘кінець’. 
Хоронім указує на розміщення країни на півдні Тибету [Room 2006: 
58]. Назва штату Alabama у США походить від назви річки, яка тече 
через цей штат. За однією з версій, цей хоронім — скорочення абори-
генної назви alba-aya-mule — ‘ми прокладаємо шлях через ліс’ [Room 
2006: 22]. Назву швейцарського кантону Urі пов’язують із скороче-
ним латинським апелятивом urus — ‘зубр’ [Room 2006: 389]. Назва 
річки в Італії Po походить від галльського апелятива із значенням 
‘сосна’ з референцією на соснові ліси, що колись росли на її берегах 
[Cherpillod: 297]. Назва річки Neman — скорочення литов. Nemunas 
‘ріка’, ‘потік’ [Room 2006: 264]. 

Російську річку Амур монголи називають «Чорна річка». Можливо, 
що цей потамонім генетично пов’язаний зі скороченням монгольської 
назви [Room 2006: 29]. Назву грецького острова Corfu виводять із ско-
роченого гр. koruphai — ‘вершини’ з референцією на два гірських піки 
на ньому [Room 2006: 97]. Назва району Парижа Montmartre — ско-
рочення назви лат. Mons Martyrum «Гора мучеників», яка нагадує про 
те, що тут у 258 р. були страчені St. Denis, перший єпископ міста, 
та два його помічники [Chеrpillod: 74].

Назва міста у США Arpіn (WI) виникла внаслідок абревіатурного 
скорочення перенесеної назви італійського міста Arpіno [Stewart 1970: 
23]. Назва італійського морського порту Barі, який був відомий рим-
лянам як Barіum, походить від латинського baris єгипетського похо-
дження зі значенням ‘човен’, ‘судно’ [Stewart 1970: 48]. З часом кінце-
вий звук -s був відсічений. Ойконім Eldora  (IA) утворився внаслідок 
довільного (абревіатурного) скорочення назви Eldorado [Stewart 1970: 
150]. Назва поселення Elo (ID) виникла із скороченого фінського пріз-
вища Eloheimo, одного із першопоселенців [Stewart 1970: 152]. Ойко-
нім Gіp (WV) сформувався із прізвища першого поштмейстера Frank 
Gibson шляхом його скорочення, часткової трансформації та ойконі-



Розділ II. Скорочення слів як різновид креативного словотвору

— 231 —

мізації [Stewart 1970: 180]. Ойконім Irmo  (SC) сформувався шля-
хом скорочення антропоніма Iremonger і його подальшої ойконіміза-
ції [Stewart 1970: 222]. Назва колишньої столиці ФРН Bonn виникла 
шляхом прямої абревіації — відсічення від латинської назви Bonna 
кінцевого -а. Назва походить від галл. bonna — ‘цитадель’, ‘фортеця’ 
[Chеrpillod: 75]. Назва німецького міста Weіmar утворена абревіатив-
ним скороченням похідного словосполучення, яке сягає давньоверхньо-
німецьких слів wīh ‘святий’ та marī ‘озеро’, ‘джерело’ [Stewart 1970:  
403].

Такий різновид ономастичної абревіації притаманний розмовному 
стилю мови. Топонімна назва Alabam (AR) виникла як розмовне ско-
рочення топоніма Alabamа [Stewart 1970: 5]. Загальновживаним пріз-
виськом штату Kentucky виступає скорочена форма Kentuck [Stewart 
1970: 237]. Переважно у розмовній мові та просторіччі часто вини-
кають абревіатурні варіанти офіційних назв. Замість San  Francіsco 
в aмeриканському сленгу вживається абревіатура  Frіsco,  замість 
Chіca go — абревіатура  Chі, пор. I was born in Chі «Я народився 
у Чикаго» [Spears: 69].

Абревіативне скорочення слів як спосіб онімотворення спостеріга-
ється у різних мовах із найдавніших часів. Історичне місто Ur у ста-
родавній Месопотамії  отримало назву в результаті абревіативного 
скорочення й онімізації шумерського слова uru, що значило просто 
‘місто’ [Room 2006: 388]. Місто у центральному Ірані Yazd отримало 
назву шляхом скорочення староіранського апелятива yazdān — ‘бог’, 
‘світло’, який виступав також як інше ім’я бога Mazda  (Ahura 
Mazda) — персидського бога світла, якому поклонявся Заратустра, 
засновник зороастризму [Room 2006: 412].

У різних країнах світу існують назви міст, кінцева морфема яких 
збігається з гр. πόλις ‘місто’, пор. назву міста у Бразилії Dіvіnopolіs, 
історичне місто в Єгипті Helіopolіs, місто у Греції Megapolіs, місто 
у США Mіnneapolіs [Room 2006: 110, 163, 244, 250]. Поруч із такими 
ойконімами існують назви міст із кінцевими скороченими топоосно-
вами, аброморфемами на зразок українського ойконіма Мелітополь 
(від гр. meli ‘мед’ та скороченого polis ‘місто’), молдавського ойко-
німа Tіraspol (від грецької назви Дністра — Tyras і polis). Назва 
міст Trіpolі у Лівії та Лівану — це інший різновид абревіативно-
 го скорочення слова. Пор. також назву італійського міста Неаполь 
(англійська назва Naples), яка утворена скороченням грецької назви 
Neapolіs — «Нове місто».

Здебільшого при ономастичній абревіації довільному скороченню 
твірної одиниці підлягають кінцеві елементи слів. Проте інколи від-
сікають початкові елементи. Назва країни Італія архаїчною латиною 
Vіtalіa, оскською мовою — Vіtelіu або Vіtellіu, яка походить від назви 
північного племені країни Vіtalі, що, можливо, споріднене зі словом 
vitulus ‘теля’ [Chеrpillod: 230]. Із цього робимо висновок, що сучасна 
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назва країни Italіa утворена за допомогою абревіаційного скорочення 
початкового звуку v-. Назва італійського міста Rіmіnі утворена шля-
хом абревіації початкового а- у латинському Arīminumi з невідомим 
значенням [Chеrpillod: 390]. Назва африканської країни Ruanda утво-
рена шляхом усічення першої назви Vanyaruanda з невідомим значен-
ням [Chеrpillod: 396]. Назва однієї з провінцій Португалії має назву 
Beіra, яку перенесли як назву міста Beіra у країні Мозамбік. Цей 
онім походить від португальського апелятива ribeira — ‘річка’. Перший 
склад зрозуміли як префікс re-, який і вилучили з назви [Chеrpillod: 
59]. До 1445 р. столицею Данії було місто Roskіlde, утворене спро-
щенням староданської назви Hroarskilde (від особового імені короля 
Hroars та апелятива kilde ‘джерело’ [Chеrpillod: 394].

Просту абревіацію спостерігаємо у назві сирійського міста Hama, 
яка походить від фінікійського слова hamat — ‘укріплений’. Так спо-
чатку називалось старовинне місто [Chеrpillod: 203].

онімні акроніми

У сучасній ономастичній абревіації спостерігається дедалі сильніша 
тенденція до створення онімних акронімів — морфемно неподільних  

Загальні 
положення

буквенних та звукових абревіатур, яким свідо-
 мо намагаються придати милозвучний характер, 
уподібнити їх до звичних слів мови.

Складноскорочені слова, створені усіченням 
до одного складу або до однієї фонеми (або до однієї букви з її дво-
фонемною назвою), зазнають у сучасних мовах бурхливого розвит-
 ку 1, що знаходить певне відбиття й у пропріальній сфері. Прикладом 
онімних акронімів (від гр. άχρός ‘крайній’ i όνομα ‘ім’я’) чи прото-
грам (англ. protogram = ‘first-letter’) [Wales: 4] може слугувати назва 
Efіsga, запропонована в 1876 р. для найменування північноамерикан-
ської конфедерації (зараз це країна Канада). Ця онімна абревіатура 
складалась із початкових літер низки власних назв: England, France, 
Ireland, Scotland, Germany та Aboriginal lands [Room 2006: 76]. 
До ойконімних акронімів в Україні належать Есхар  на Харківщині 
та Кім на Сумщині. Перший з них — скорочення ергоніма електрична 
станція Харкова, а другий, очевидно, перенесений з місцевого кол-
госпу чи радгоспу, що міг мати повну назву — імені Комуністичного 
інтернаціоналу молоді [Лучик: 199]. Прикладом топонімних акроні-

1 Борисов В. В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические 
сокращения в иностранных языках. — М.: Воениздат, 1972. — 320 с.; Арда-
матская Е. Н. Акронимия как форма адаптивности языковой системы (на 
материале английской морской терминологии): Автореф. дис. ... канд. филол. 
наук: спец. 10.02.04 «Германские языки». — Л., 1987. — 19 с.
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мів може також слугувати назва колишнього хутора Мопр — абре-
віатура, яка походить від рос. Международное общество помощи 
революционерам  [Князьков 2004: 36]. Назва кутка Мес  н. п. Голоби 
(Вл) — абревіатура від слів машинно-екскаваторна станція [Сл. 
ММ 2007: 82]. Назва району Орс м. Ківерці (Вл) походить від назви 
колишньої організації Отдел рабочего снабжения [Сл. ММ 2007: 
148].  Куток  Док  м. Ківерці (Вл) — скороченням слів деревооброб-
ний комбінат [Сл. ММ 2006: 229]. Пор. ще назву кутка Доси н. п. 
Броди (Вл), яка походить від словосполучення Дом офіцерів савєц-
кой армії (цитуємо за орфографією джерела) [Сл. ММ 2006: 232]. 
Прикладом штучних топонімів слугують російські назви географічних 
об’єктів на Колимі — Абилях  та Азиал, які складаються з початко-
вих літер прізвищ складу геологопошукових партій [Отин 2000: 40]. 
Особливо багата на акронімні креативи топонімія США.

Американська 
топонімна 

неологізація

Тенденція до різного роду абревіатур в англій-
ській мові пояснюється перш за все загально-
мовними причинами. За своєю природою англій-
ські слова переважно короткі, односкладові або 
двоскладові, і довгі назви сприймаються як щось 

неприродне. На ці мовні фактори накладаються фактори культурно-
лінгвістичної національної ментальності американців. Динамізм амери-
канської вдачі відбивається у тенденції до мовної скороченості, ком-
пресії, стягнутих синтаксичних конструкцій, що сприяє формуванню 
топонімної абревіації. Так формується американська топонімна нео-
логізація. Назва населеного пункту Bіola  (СА) — ініціальна  абревіа-
тура назви Bible Institute of Los Angeles [Stewart 1970: 47]. В основі 
тополексеми Usona (СА), яка була в 1913 р. прийнята як назва насе-
леного пункту, також лежать перші букви топонімного словосполу-
чення United States of Northern America [Stewart 1970: 504], пор. ще 
ойконім Usna  (OK) — від вихідного United States of North America 
[Blevins: 281]. В основі ойконіма-акро німа Newport  (TX) лежать іні-
ціали кількох прізвищ: Norman, Ezell, Welch, Pruit, Owsley, Rieger, 
Turner [Stewart 1970: 326, 327]. Ойконім Pawn (OR) сконструйовано 
з ініціалів прізвищ чотирьох місцевих мешканців — Poole, Akerley, 
Worthington та Nolen, які допомогли у створенні місцевого пошто-
вого офісу [Stewart 1970: 362]. Назва населеного пункту Hіsega (SD), 
який спочатку був спортивним табором, утворена з ініціалів імен 
шести молодих жінок, які користувались цим табором: Helen, Ida, 
Sadie, Ethel, Grace та Ada [Stewart 1970: 206]. Назву шахтарського 
міста Covada (WA) сконструювали з початкових букв назв шести міс-
цевих шахт Columbia, Orin, Vernie, Ada, Dora та Alice [Stewart 1970: 
117]. Назву озера Shіba  (MN) також сконструювали з ініціалів пріз-
вищ п’яти учасників першої експедиції Schoolcraft, Houghton, John-
ston, Boutwell та Allen [Stewart 1970: 440]. Ойконім Sod (WV) утво-
рено з ініціалів повного імені начальника місцевої пошти Samuel Odel 
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Dunlap [Alotta 1992: 583], пор. ойконім Web (OR), утворений з ініці-
алів іменної формули W. E. Burke [Stewart 1970: 527].

Звертає на себе увагу назва Delmar, якою були названі міста 
у 12 штатах США.  У штаті  Айова цей ойконім — акронімне утво-
рення. Спочатку це була назва залізничної станції, яку сформували 
з ініціалів імен шести жінок — перших пасажирок при відкритті цієї 
залізничної лінії. Цей акронім можна також інтерпретувати як іспано-
мовне утворення зі значенням «Біля моря», привабливе у семантич-
ному сенсі. Назва Delmar також милозвучна, легко запам’ятовується 
і легко пишеться, що важливо для пересічних американців. Існує 
також ойконім Delmar як складноскорочена назва міста на лінії між 
штатами Delaware  та Maryland [Stewart 1970: 132]. Всі ці фактори, 
взяті разом, і сприяли такій популярності цієї назви. Назва населе-
ного пункту Jal  (NM) зобов’язана своїм існуванням власнику ранчо 
J. A. Lynch [Stewart 1970: 225].

Назви 
з  елементом  -co

Продуктивну групу акронімів складають назви, 
утворені від ініціалів назв промислових підпри-
ємств, які оформлені кінцевим елементом -co 
(від company ‘товариство’, ‘компанія’, ‘фірма’). 

Найчастіше це назви робітничих селищ, які виникли біля промисло-
вих підприємств. Такі ойконіми численні по всій території США. 
Декілька прикладів: Absco  (CA) < American Beet Sugar Company; 
Acіpco  (AL) < American Cast Iron Pipe Company; Atco  (NY) < 
Atlantic Transport Company [Stewart 1970: 2, 3, 26]. Пор. ще: Copco 
(CA) <  California  Oregon Power Company;  Mіco  (TX)  < Medina 
Irrigation Company; Mococo  (CA) < Mountain Copper Company; 
Sasco < Southern Arizona Smelting Company; Sedco (CA) < South 
Elsinore Development Company; Tapco  (AZ) < The Arizona Power 
Company; Tapoco (NC) < Tallasee Power Company; Tumco (CA) < 
The United Mines Company [Stewart 1970: 112, 293, 300, 426, 433, 
473, 474, 497]. Ойконім Raeco  (WA) було утворено в 1908 р. шля-
хом поєднання ініціалів імен трьох чоловіків — засновників фірми з до -
даванням кінцевого -со: Rhodes, Appel, Earnest  [Stewart 1970: 397].

Перетворення 
ініціалів  в  оніми

Окрему групу абревіатурних назв складають 
утворення, які перебувають на первинній стадії 
еволюційного шляху перетворення ініціалів у 
пов нозначні оніми, пор. потамоніми Po Rіver та 

P. O. Sprіng  (CA). Останній потамонім мотивований тим, що на бе-
резі цієї річки збудували поштове відділення (post office) [Stewart 
1970: 378]. Назву гірського піка E. C. P.  (AZ) утворили з топоніміч-
ного словосполучення East side of Cunningham Pass [Stewart 1970: 
139]. Ойконім E. T. Cіty (UT) утворено з ініціалів імені E. T. Benson, 
одного з перших поселенців [Stewart 1970: 158], пор. ще топонім T. B., 
утворений від ініціалів іменної формули Thomas Blandford [Stewart 
1970: 475]. Гора та річка Jo  Jo  (WY) були названі за іменами двох 



Розділ II. Скорочення слів як різновид креативного словотвору

— 235 —

першопоселенців, обидва на ім’я Joseph  [Stewart 1970: 229]. Чоловік 
на прізвище John Warren викарбував на дереві дві букви зі свого іме-
ні J. O. (СА), які лягли в основу відповідного топоніма [Stewart 1970: 
229].

В англійській мові, особливо в її американському різновиді, абре-
віатури популярні в антропонімії, де існує звичка називати широко 
відомих людей прізвиськами-абревіатурами, утвореними з ініціалів їхніх 
імен. Прикладом ініціальних абревіатур може бути популярне ско-
рочення імені англійського письменника Бернарда Шоу G. B. S.  (від 
George Bernard Shaw) [Рум: 208]. Американський президент Franklin 
Delano Roosevelt мав прізвисько FDR; прізвисько JFK  мав  John 
Fitzgerald Kennedy — тридцать п’ятий президент США, прізвисько 
LBJ  мав  Lyndon Baines Johnson тридцать шостий президент США 
[Delahunty: 60, 100].  В інших мовах абревіаційний спосіб номінації 
людей менш популярний.

ініціальні літерні онімні абревіатури

Деякі топоніми утворено з назв початкових літер слів, що входять 
до складу вихідних словосполучень. Ономастичні витоки таких назв 
різноманітні. Назва кутка Ертеес с. Гірка Полонка (Вл) походить від 
скороченого позначення ремонтно-тракторної станції, що колись 
там була розташована [Сл. ММ 2006: 244]. Водойма м. Ківерці (Вл) 
має назву Емтеес, від позначення машинно-тракторної станції, яка 
колись була поблизу [Сл. ММ 2006: 244]. Район Жеде м. Ківерці (Вл) 
знаходиться біля залізничного вокзалу (від рос. железнодорожный), 
звідки ця скорочена неофіційна назва [Сл. ММ 2006: 248]. Один із райо-
нів м. Луцьк (Вл) має неофіційну назву Депезе (скорочення від колиш-
ньої назви Державний підшипниковий завод) [Сл. ММ 2006: 216]. 

Топоніми — ініціальні літерні онімні абревіатури — численні в оно-
мастичній системі США. Ойконім Cee Vee (TX) утворений двофонем-
ними назвами букв — ініціалів імені людини на прізвище C.V. Ranch 
[Stewart 1970: 83]. Ойконім Jayem  (KY) утворено від імені місце-
вого конгресмена J. M. Robinson, ойконім Jay  Em  (WY) — від імені 
власника ранчо Jіm More  [Stewart 1970: 226], пор. ойконім JayJay 
(FL) — від ініціалів J. J. Parrish [Stewart 1970: 226], ойконім Jayenne 
(WV) від імені J. N. Camden [Stewart 1970: 226]. Річка Pee Pee (OH) 
була названа за ініціалами Р. Р., викарбуваними на дереві біля річки 
[Stewart 1970: 364]. Ойконім Kaycee (WY) утворено від назви бренда 
K. C. одного з місцевих ранчо [Stewart 1970: 235]. Ойконім Endee (NM) 
утворено від назви бренда N. D. [Stewart 1970: 154]. Ойконім Kofa 
(AZ) утворено від назви бренда K of A (бренд — ‘клеймо’, ‘тавро’, 
‘фабрична марка’), який, у свою чергу, походить із назви the King of 
Arizona Mine Company [Stewart 1970: 243].
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складові онімні абревіатури

Деякі топонімні абревіатури утворюються за допомогою поєднання 
перших складів вихідних слів. Абревіатури «складового» типу більш  

Загальні 
положення

поширені у різних мовах, ніж абревіатури «іні-
ціального» типу.
Українське місто, що знаходиться біля Зу ївської 
ГРЕС, отримало назву Зугрес  (Днц), пор. ана-

логічні абревіатури у російській мові Баксангэс, Кремгэс, Штергрэс. 
«Складовими» абревіатурами є також такі утворення, як українська 
назва Донбас < Донецький басейн, російські назви Кузбасс,  Мос басс 
<  Московский (угольный) бассейн. Пор. ще україн ські ойконіми 
Алгай < Александрів Гай; Гопри < Гола Пристань; російська назва 
Лесхоз; білоруські назви Ленстан  <  Ленинский  Стан,  Ревсвет  < 
Революционный Свет  [Рубцова: 54].

У цих випадках у плані змісту відбувається семантична конден-
сація словосполучення, що приводить до універбації — об’єднання 
 елементів двох (рідше трьох) слів в один топонім. Для східно слов’ян-
ських мов на сучасному етапі розвитку топонімії це малопродуктив-
ний топонімотворчий спосіб. Іншу ситуацію спостерігаємо у північно-
американській  топонімії.

«Складові» 
абревіатури

У топонімії США численні приклади «складо-
вих» абревіатур. Ойконім Grenora  (ND) був 
штучно створений із назви залізниці the Great 
Northern Railroad, коли залізнична колія досяг-

 ла цього місця [Stewart 1970: 189]. Назва населеного пункту Alcoa 
(TN) утворена зі скороченої назви фірми Aluminium Company of 
America, біля якої виник цей населений пункт [Stewart 1970: 7]. 
 Ойконім Calpet  (WY) утворено із скороченої назви фірми California 
Petrolium Company [Stewart 1970: 72]. Скоротивши назву Dutch 
Corners  (CA),  отримали іншу, коротшу Ducor  (CA) [Stewart 1970: 
143]. Ойконім Arkіnda  (AR) отримали шляхом скорочення назв двох 
територій — назви штату Arkansas та Indian Territory [Stewart 1970: 
22]. Таким же «прикордонним» поселенням є Arkoma  (AR), назва 
якого створена шляхом поєднання назв штатів Arkansas та Oklahoma, 
на кордоні яких розташоване це поселення [Stewart 1970: 22]. Ойко-
нім Gіlsum (NH) утворено від поєднання перших частин прізвищ двох 
мешканців поселення Samuel Gilbert та Thomas Sumner [Stewart 1970: 
180]. Назва поселення Elrus (OR) сформована з імені і прізвища влас-
ника млина Elmer Russell [Stewart 1970: 152]. Ойконім Denmar (WV) 
утворено з прізвища першопоселенця Dennison і назви штату Mary-
land, звідки він приїхав [Stewart 1970: 133]. Ойконім Alcolu  (SC) 
сконструйовано з перших складів прізвищ трьох мешканців поселення 
Alderman, Coleman, Lulu [Stewart 1970: 7]. Назва поселення Bahama 
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(NC) також створена шляхом поєднання перших складів прізвищ трьох 
мешканців цього поселення Ball, Harris, Mangum [Stewart 1970: 32]. 
Ойконіми, які походять із скорочених трьох прізвищ мешканців, доволі 
часто зустрічаються в ойконімії США, пор. ще: Bolada (AZ) < Bones, 
Lane, Dandrea; Lokeba (OR) < Lowe, Kelly, Baker [Stewart 1970: 53, 
263]. Ойконім Daconа (CO) утворено з особових імен трьох місцевих 
жінок Daisy Baum, Cora Van Vorhies та Nona Brooks [Stewart 1970: 
126]. Пор. дещо трансформований ойконім Foloma  (OR),  сформова-
ний із трьох антропонімів Force, Love та Moore [Stewart 1970: 162].

Абревіатурні 
ойконіми

Інколи навіть виникають абревіатурні омоніми, 
пор. два ідентичних за формою ойконіми, які 
були сконструйовані зі скорочених прізвищ їхніх 
мешканців: Bucoda (MO) < Buchanan, Coburn, 

Davis; Bucoda  (WA) < Buckley, Coulter, David [Stewart 1970: 64]. 
Назва населеного пункту Gamoca  (WV) складається з перших скла-
дів трьох власних імен Gauley, Moley і Campbell. Перше ім’я — це 
назва річки, два інші — прізвища людей [Stewart 1970: 176]. Назва 
населеного пункту з екзотичним звучанням Wіmauma  (FL) утворена 
у 1903 р. шляхом поєднання перших складів імен трьох жінок Wilie, 
Maud і Mary [Stewart 1970: 535]. Перші склади імен засновників 
міста — Lenox, Comstock і Martin становлять основу його назви — Le 
coma  (MO) [Stewart 1970: 253].

Ойконімно нерозкладні одиниці виникають шляхом абревіації різ-
них вихідних словосполучень й у топонімії Канади. Назву канад-
ського поселення Youbou  (B. C.) було сконструйовано з прізвищ 
двох власників лісопильні Young та Boughton [EС (10: 396)]. Назва 
н. п. Arvіda виникла від абревіації перших складів іменної формули 
президента фірми, яка заснувала це селище — Arthur Vining Davis. 
Назва н. п. Bralorne виникла з назв двох золотодобувних компа-
ній Bradіan  Claіm і  Lorne  Gold  Mіnes. Назва китайського міста 
Люйда була створена від особових імен Люйшунь та Далян [Мур- 
заев: 7].

До цієї ж групи онімних абревіатур зараховуємо назви, утво-
рені з кінцевих компонентів двох окремих слів. Назва поселення 
Lіnchester (MD), сформована з кінцевих компонентів  назв двох 
окру гів Caroline та Dorchester [Stewart 1970: 258]. Назва поселення 
Dіnber (SC) сформована з кінцевих компонентів антропонімів Hardin 
та Barber [Stewart 1970: 136]. Топонім Docas  (CA) утворено з кін-
цевих компонентів топонімних назв San Ardo та San Lucas [Stewart  
1970: 139].

Складове онімотворення як різновид ономастичної абревіації досить 
активне у сучасній топонімії Китаю. У 1949 р. виникло китайське 
місто Wuhan  унаслідок об’єднання міст Wuchang  та Hankow. При 
номінації нового міста з назв колишніх міст взяли по першому складу 
[Everett: 568]. Назва китайського міста Zіbo виникла поєднанням іні-
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ціальних складів топонімних назв Zіshuan  і Boshan  [Everett: 581]. 
Китайське місто Dulіan із 1898 р. до 1904 р. входило до складу Росії 
і мало назву Дальний. У 1946 р. воно було об’єднане з іншим китай-
ським містом — Lüschun  і отримало комбіновану абревіативно-транс-
формовану назву Lüda [Everett: 127—128]. Провінція Anhuі отримала 
назву шляхом амальгами ініціальних складів назв двох міст, що вхо-
дять до її складу — Anquіng  і Huіzhou. Результатом цієї топонім-
ної абревіатури став акронім із красивою внутрішньою формою. Його 
можна інтерпретувати як «Мирна красота», від китайських слів an 
‘мирний’ і hui  ‘прекрасний’ [Everett: 23].

Модель  «початко
ва  частина 

  слова + повне 
слово»

Окремий тип абревіатурних онімів складають 
пропріальні лексеми, що утворені поєднанням 
початкової частини першого слова та цілого ін -
шого слова. Кінцевий компонент такого типу 
абревіатурної назви може сягати як апелятив-
ної лексеми, так і лексеми пропріальної. Назву 

шахтарського міста Wіscoal  (KY) утворено усіченням першого слова 
Wisconsin, до якого додали апелятив coal ‘вугілля’ [Stewart 1970: 538]. 
Назву іншого шахтарського міста Parcoal  (WV) утворено від скоро-
чено- усіченої назви фірми Pardee Curtin Lumber Company і слова coal 
‘вугілля’ [Stewart 1970: 358]. Ойконім Arіpіne (AZ) сконструювали із 
скороченої назви штату Arizona та апелятива pine ‘сосна’ (поселення 
розташоване біля соснового лісу) [Stewart 1970: 21]. Ойконім Idahome 
(ID) сконструйований із скороченої назви штату Idaho та вихідного 
апелятива home ‘будинок, житло’, ‘рідний дім’, ‘батьківщина’ [Stewart 
1970: 218]. Ойконім Brookfіeld (CT) першою частиною сягає прізвища 
Brooks місцевого пастора, а друга частина компонентом — апелятив 
field  ‘поле’ [Stewart 1970: 61].

Назва шахтарського селища Ameagle  (WV) походить від поєд-
нання скороченої та повної основ назви кам’яновугільної копальні 
American Eagle Colliery «Кам’яновугільна копалина ‘Американський 
орел’» [Stewart 1970: 12]. Назва поселення Ambrіdge  (PA) походить 
від назви фірми American Bridge «Американський міст» [Stewart 
1970: 12]. Назва поселення Andale  (KS) походить від двох прізвищ: 
скороченого — Anderson та повного — Dale [Stewart 1970: 15]. Ойко-
нім Arіzola  (AZ) сконструювали зі скороченої назви штату Arizona 
та особового імені дівчинки Ola Thomas — доньки першопоселенця 
[Stewart 1970: 21]. Населений пункт Paragould (AR) в 1882 р. отри-
мав назву від прізвищ двох залізничних магнатів тих часів Paramore 
і Gould [Stewart 1970: 358].  Назву  населеного пунк  ту  Nelscott 
(OR) утворено з імен його фундаторів Nelson і Scott [Stewart 1970: 
322]. У китайській мові топонім ХаДонг утворився поєднанням еле-
мента Ха (від топоніма Ханой) и слова Донг (від топоніма ДонгДо)  
[Мурзаев: 7].

Назви такої моделі зустрічаються у багатьох країнах світу.
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Онімні абревіатури «повне  слово + початкова частина слова», 
 утворені поєднанням повної лексеми (апелятивної або пропріальної),  

Модель  «повне 
слово + початкова  
частина  слова»

до якої додається усічена форма кінцевого сло-
ва, поодинокі у топонімії США. Назва поселен-
ня Faywood утворена з повної форми прізвища 
першопоселенця Fay і кінцевого компонента 
прізвища іншого першопоселенця — Lockwood 

[Stewart 1970: 163]. Назва населеного пункту Annabella  (UT) сфор-
мована з повного жіночого імені Anna і кінцевої частини іншого жі-
ночого імені Isabella [Stewart 1970: 16].

онімна телескопія

Інший вид скорочень — телескопія (від гр. τηλεσχόπος ‘далеко-
глядний’). За однією з дефініцій, «спосіб словотворення, при якому  

Загальні 
положення

склеюються початковий елемент одного слова з 
кінцевим другого. На відміну від абревіації, яка 
спирається на словосполучення, телескопія орі-
єнтується на розрізнені слова, між якими існу-

ють відношення сурядності і які не є синтагматично пов’язаними» 
[Телескопія: 680]. Деякі лінгвісти поширюють термін телескопія як 
«маловивчений спосіб словотвору» на інші різновиди поєднання еле-
ментів двох (або більше) незалежних слів 1.

Утворення телескопних номінацій можна вважати одним із проя-
вів «закону мовної економії» (О. Есперсен, А. Мартіне, Є. Д. Полива-
но  в, І. О. Бодуен де Куртене, Б. О. Серебряников, Л. Ф. Омельченко). 
На фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному рів-
нях «принцип мовної економії» реалізується за допомогою двох при-
йомів — скорочення та синтезу. Однак немає єдиної думки щодо 
терміна для позначення «принципа мовної економії» у лінгвісти  ці. 
К. Ні  роп та А. Доза користуються терміном ‘контамінація’, А. Дармс-
тетер — ‘аглютинація’, ‘гібридні слова’  (empaquetage), Гайо — 
‘спайки’ (sou dure), Шоран — ‘дифузія’. Серед вітчизняних лінгві стів 

1 Лейчик В. М. Об одном малоизученном способе словообразования («Те -
лескопные слова» современного французского языка) // Филологические 
науки. — 1966. — № 3. — С. 14—21; Борисенко И. И. Телескопия в современ-
ном английском языке // Вопросы языковой структуры. — К.: Киев. гос. пед. 
ин-т иностр. яз., 1976. — С. 17—21; Тимошенко Т. Р. Телескопия в слово-
образовательной системе современного английского языка: Автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. — К., 1976. — 26 с.; Егорова К. Л. О так называемом теле-
скопическом словообразовании // Филологические науки. — 1985. — № 5. — 
С. 56—60; Дашкова Т. В. Телескопные сращения в терминологии вычисли-
тельной техники (на материале английского и русского языков) // Язык и 
общество. — Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1993. — Вып. 9. — С. 83—89.
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поширені поняття: ‘слова-вставки’ (І. М. Берман), ‘сло  ва- злітки’ 
(С. В. Во  ронін, М. Г. Олексенко), ‘слова- амальгами’ (І. Р. Гальперін), 
‘між слов  ні на  кладення’ (Н. О. Янко-Триніцька), ‘складноскорочені 
слова’ (М. М. Шанський). Л. Керолл вводить поняття ‘сло  ва- ва лізи’ 
(portmanteau word), показуючи, що достатньо вжити один термін 
для позначення двох слів.

Топонімна 
телескопія

Під  онімною телескопією як різновидом оно-
мастичної абревіації розуміємо, перш за все, та-
кий спосіб творення власних назв, при якому 
початковий елемент одного слова об’єднується 

з кінцевим елементом другого слова. Топонімна телескопія — моло-
дий різновид ономастичного креативного словотворення. В ономасти-
ці США вона набула широкого розповсюдження з початку XX ст. 
Яскраві приклади топонімної телескопії — «прикордонні назви» (border 
names) — назви поселень, які розташовані на кордоні між двома шта-
тами. З назв цих штатів телескопічним способом утворюються нові 
назви населених пунктів.

«Прикордонні 
назви»   

(border names)

Назва міста Dakoma  була штучно утворена 
у 1904 р. із назв штатів North Dakota і Okla-
homa [Stewart 1970: 126]. Прикордонний насе-
лений пункт Arkoma  (OK) отримав назву від 
поєднання скорочених назв штатів Arkansas і 

Oklahoma [Stewart 1970: 22].  Два населених пункти з ідентичною 
назвою Texhoma  існують у прикордонній смузі двох штатів — Texas 
та Oklahoma [Stewart 1970: 480]. Прикордонне місто Texіco  (NM) 
отримало назву шляхом телескопічного поєднання усічених назв шта-
тів Texas та New Mexico [Stewart 1970: 480]. Прикордонне місто 
Oklarado (CO) розташоване поблизу кордону між штатами Oklahoma 
та Colorado [Stewart 1970: 341]. Місто Kanado (Kanorado) (KS) роз-
ташоване поблизу кордону між штатами Kansas та Colorado [Stewart 
1970: 233]. Прикордонне місто Kensee (KY) розташоване поблизу кор-
дону між штатами Kentucky та Tennessee [Stewart 1970: 237]. Міста 
Calada,  Calvada  (СА) знаходяться на межі штатів California та 
Nevada; місто Calzona (CA) знаходиться на кордоні штатів California 
і Arizona, а місто Calexіco — на лінії кордону штатів California і 
New Mexico [Gudde: 58]. Пор. також ойконім Uvada (NV), утворений 
від назв штатів Utah  і Nevada  [Stewart 1970: 506].

Населені пункти, розташовані на межі кордонів між округами, 
також часто отримують назви, пов’язані з назвами цих округів. Місто 
Dalark  (AR) розташоване на кордоні округів Dallas і Clark [Stewart 
1970: 126], місто Banіda  (ID) отримало назву від сусідніх округів 
Bannock і Oneida [Stewart 1970: 34]. Методом телескопії отримали 
назви також населені пункти Norcatur (KS) — від назв округів Norton 
і Decatur [Stewart 1970: 332], Keoton (IA) — від назв округів Keokuk 
і Washington та ін. [Stewart 1970: 237].
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Топоніми, сформовані шляхом «класичної» телескопії, тобто поєд-
нанням початкового елемента першого слова з кінцевим компонентом  

«Класична» 
телескопія

другого слова, мають різні ономастичні джерела. 
Населені пункти Greenfield і Canola об’єднались 
в одне поселення, отримавши комбіновану назву 
Grenola  (KS) [Stewart 1970: 189]. Назва посе-

лення Delanco (NJ) походить від назв річок Delaware і Rancocas, між 
якими воно знаходиться [Stewart 1970: 132]. Назва залізничної стан-
ції Sanlando  (FL) сформована з назв населених пунктів Sanford і 
Orlando, між якими вона розміщена [Stewart 1970: 424]. Пошта з 
назвою Ventucopa (CA) розташована між двома поселеннями Ventura 
та Maricopa, які вона обслуговує [Gudde: 410].

Часто телескопічні назви поселень походять від антропонімних ком-
понентів. Назва населеного пункту Bіrome (TX) походить від імен  синів 
першопоселенця Bickham і Jerome [Stewart 1970: 47]. Н. п. Collano (KS) 
отримав назву від елементів прізвищ першопоселенців Colling  wood і 
Gano [Stewart 1970: 106]. Ойконім Zіmmerdale  (KS) сформований із 
елементів прізвищ двох землевласників Zimmermann і Truesdale [Stew-
art 1970: 549]. Усічені прізвища двох найстаріших мешканців поселен-
ня — Lowe і Schlake становлять основу назви цього селища — Lowake 
[Stewart 1970: 266]. Від усічених прізвищ першопоселенців Mason і 
Eubank утворено назву поселення Mabank  (TX) [Stewart 1970: 270].

Ойконіми, утворені телескопічним способом, зафіксовані й в інших 
мовах. Назва невеличкого міста у Великій Британії Craіl  (колишнє 
Caraіle) утворена шляхом «телескопії» з двох гельських слів, обидва 
із значенням ‘скеля’:  carr та all [Room 1988: 100].

Телескопічний спосіб творення нових власних назв спостерігається 
й в антропонімній сфері. Зокрема, особове ім’я відомої кіноактриси 
та співачки Marlene Dіetrіch утворене креативним способом із ком-
понентів її двох імен Marie Magdalene, які вона мала з дитинства.

Утворення назви роману Ж. Орвел «Novlangue» відбувається не 
лише усіченням кінця слова у результаті поєдненя з іншим (франц. 
nouvelle та langue). Диграма ои переходить у монограму о, «полег-
шуючи як графічну, так і фонетичну форму» [Вітвіцька: 105].

Прикладом телескопії у топонімії Китаю може слугувати назва 
міста Xіnіng, яка утворена шляхом об’єднання першого складу топо-
німа Xіdu  і останнього складу топоніма Changnіng  [Everett: 569].

Іншим різновидом телескопічних назв можна вважати ойконіми, 
утворені «склеюванням» початку основи першого слова і суміші еле- 

«Склеєні» 
географічні  назви

ментів другого слова, на зразок ойконіма Texola 
(OK) — назви міста на кордоні штатів Texas і 
Oklahoma [Stewart 1970: 480] або назви при-
кордонного міста  Tennemo  (TN), яку штучно 

сконструювали з початку назви штату Tennesee і з суміші елементів 
назви штату Missouri [Stewart 1970: 477], чи ойконім Tennga  (TN), 
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сконструйований із назв штатів Tennessee і Georgia [Stewart 1970: 
478]. Місто Kentenіa  (KY) знаходиться на стику трьох штатів — 
Kentucky, Tennessee і Virginia — звідки й назва [Stewart 1970: 237], 
пор. назву населеного пункту Kenova, утворену з елементів назв 
трьох штатів — Kentucky, Ohio і Virginia [Stewart 1970: 237]. Півост-
рів Delmarva  отримав цю назву тому, що на ньому були землі, які 
належали трьом штатам: Delaware, Maryland і Virginia [Stewart 1970: 
132]. Назва населеного пункту Ovapa  (WV) утворена з суміші еле-
ментів назв трьох штатів Ohio, Virginia і Pennsylvania [Stewart 1970: 
351]. Ойконім Okeene  (OK) утворився поєднанням першого скла-
 ду назви штату Oklahoma і кінцевих складів топонімів Cherokee і 
Cheyenne [Stewart 1970: 340]. Назву населеного пункту Lewarae було 
сформовано в 1900 р. із прізвищ трьох мешканців: Leak, Wall і McRae 
[Stewart 1970: 256].

Легкість появи «штучних назв», «синтетичних назв» (artificial 
names, synthetic names, manufactured names, coined names) та їхня 
прийнятність ономастичною системою обумовлені самою природою 
власних назв, їхньою сутністю, яку можна висловити одним сло-
вом — до  вільність. Довільність стоїть у центрі універсальних власти-
востей усіх мов. Тулліо де Мауро — італійський перекладач і критич-
ний коментатор «Курсу загальної лінгвістики» Ф. де Соссюра в основу 
всіх соссюріанських ідей ставить дві думки: про довільність і соці-
альний характер будь-якої мови. Довільність, зазначає італійський 
мово знавець, — це властивість мови, яка завдяки соціальній і часо-
вій випадковості «стикується з історичною випадковістю» [Saussure: 
XIV]. Т. де Мауро підкреслює, що «Соссюр бачив у довільності фун-
даментальний принцип усієї лінгвістичної реальності» [Saussure: IX]. 
Ці думки отримують схвальний відгук і в інших мовознавців.

Сфера власних назв довільна у подвійному ступені у порівнянні із 
загальномовною сферою, з чим і пов’язані її різноманітні особливості 1.

1 Докладніше про це див.: Скляренко О. М. Що таке «креативні влас  ні 
назви»? // Наукові записки. — Вип. 115. Серія: Філологічні науки (мовознав-
ство). — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. В. Винниченка, 2013. — С. 373—377.



— 243 —

р о З д і л  I I I

онімна субстантивація  
частиномовних одиниць як ріЗновид 

ономастичного креативного  
словотвору

Загальні положення

Власні назви є парадоксальними. Їхня парадоксальність зумовлена, 
зо  крема, притаманними їм функціями. Власні назви присвою-
ються людям чи географічним об’єктам з метою їхнього розріз-

нення, тобто з метою виконання диференційних функцій. Виконуючи 
функцію розрізнення однакових географічних об’єктів, оніми виступа-
ють як їхні ознаки, тобто як означення до апелятивних назв геогра-
фічних об’єктів. Диференційна функція в онімів часто поєднується з 
описовою, дескриптивною функцією. З цього випливає, що за своїми 
основними функціями власні назви мають бути ад’єктивами, прикмет-
никами, що часто спостерігається у дійсності. Пор. численні назви 
річок у США: Long (MA) «Довга», Lіttle (WI) «Маленька», Broad 
(NC) «Широка», Deep (ND) «Глибока», Stіll (CT) «Тиха», Whіte 
(NB) «Біла», Black (NC) «Чорна», Red (OK) «Червона», Cold (NH) 
«Холодна». Пор. назви озер: Clear (CA) «Чисте», Round (WI) «Кру-
гле», Yellow (WI) «Жовте», Mystіc (CT) «Загадкове» (Під час дощових 
зим озеро заповнюється водою, яка потім зникає). Пор. назви гір: Bald 
(VT) «Лиса», Blue (NH) «Блакитна», Green (VT) «Зелена». Аналогічні 
диференційно-дескриптивні функції виконують, наприклад, прізвиська 
людей на зразок українських: Лисий, Рудий, Кирпата. Значна кількість 
англійських прізвищ походить від прізвиськ-епітетів, пор.: Hіgh «Висо-
кий», Poor «Бідний», Rіch «Багатий» тощо [Reany 1969: 233, 222, 154].

Принагідно зазначимо необхідність етимологічного підґрунтя при 
інтерпретації будь-якої семантично прозорої назви. Англійське пріз-
вище Best не походить від суперлатива зі значенням ‘найкращий’. 
Воно сягає ст.-франц. beste ‘тварина’, ‘скотина’ (пор. англ. beast), 
ним називали брутальну, дику людину [Reaney 1969: 5, 256]. Пріз-
вище Low може походити не лише від ср.-англ. lōw ‘низький’, а й 
від імені Lawrence, пор. французькі прізвиська на позначення вовка 
(ст.-франц. lou ‘вовк’) [Reany 1969: 51, 151, 153, 233, 264], або від 
дав.-англ. hlāw ‘пагорб’ [Reaney 1969: 20].



Ч а с т и н а  III.  КРЕАТИВНИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ СЛОВОТВІР

— 244 —

Інша не менш важлива функція онімів — номінативна. Згідно з цією 
функцією всі без винятку власні назви мають бути номінативами, тобто 
іменниками. Можна назвати географічні об’єкти їхніми субстантивними 
позначеннями, без диференційних означень, тобто річку назвати Річ
кою, а озеро — Озером. Але в цьому випадку, по-перше, страждає 
диференційна функція, а по-друге, бракує слів для найменування одно-
рідних об’єктів. Ономастика знайшла вихід, називаючи одні об’єкти 
субстантивними позначеннями інших об’єктів. На перший погляд, це 
здається безглуздям: назвати село іменами Діброва, Горб, Річка чи 
Ліс. Ще більшим безглуздям здається тенденція називати географічні 
об’єкти будь-якими словами зовсім різної семантики. Проте ономас-
тика має свою специфіку, свою власну, ономастичну логіку. Ця логіка 
полягає у тому, що власні назви — це лише знаки об’єктів, точніше 
знаки знаків (знаки першого рівня — апелятивні позначення об’єктів). 
Але якщо оніми — це лише специфічні знаки, то будь-які артикульо-
вані чи написані сукупності звуків чи букв можуть слугувати людям 
як назви, як власні імена. Здебільшого людям ніколи та вони й не 
мають великого бажання займатися креативом — утворювати нові лінг-
вістичні знаки для найменування географічних об’єктів. Вони викорис-
товують для цього вже існуючі слова.

номінативна функція онімів

З граматичної точки зору існує два магістральні шляхи номінації: 
або називати об’єкти диференційними означеннями, тобто прикмет-
никами, або субстантивними позначеннями, тобто іменниками. Від-
повідно до внутрішніх імпульсів топонімія кожної мови вибирає свій 
магістральний номінативний шлях.

Українська (східнослов’янська) топонімія пішла першим шляхом 
номінації, називаючи географічні об’єкти їхніми прикметниковими по -
значеннями, вказуючи на їхні якісні характеристики. Цей топонімний 
шлях не випадковий, він відбиває процеси розвитку прикметникового 
словотворення в східнослов’янських мовах [Sklyarenko 2002a: 100]. 

Серед внутрішніх, іманентних, словотвірних процесів прикметників, 
які почалися ще в епоху давньоруської мови, важливе місце, на від-
міну від європейських мов, посідає розвиток категорії якості [Земская: 
46—55], пор. зауваження Л. В. Щерби: «‹...› категорія прикметників 
‹...› значно ширша, ніж в європейських мовах, і має якесь цілком 
особливе значення. Будь-який прикметник зразу ж отримує значення 
якості» [Щерба 1958: 102]. Розвиток якісних прикметників супрово-
джувався витісненням відносних та присвійних прикметників. Як зазна-
чив В. В. Виноградов, «‹...› присвійні прикметники позбавлені відтінку 
якості, і сама прикметниковість їхня умовна ‹...›. Вони виконують вка-
зівну функцію ‹...›, неякісного означення» [Виноградов РЯ: 191].
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У молдавській мові топоніми-прикметники виникли у більш пізній 
період розвитку топонімної системи, коли з’явилась необхідність розріз-
нювати географічні об’єкти за їхніми індивідуальними особливостями. 
Так виникли топоніми на зразок Адынка «Глибока», Ларга «Широка», 
Лунга  «Довга», Скурта  «Коротка»,  Стрымба «Крива», Фрумоаса 
«Красива» [Еремия: 67]. Спочатку такі слова виконували означальну 
функцію, супроводжуючи іменник. З часом завдяки еліпсису іменника 
і субстантивації прикметника відбувся перехід до сучасних монолек-
семних форм. Топоніми — субстантивовані прикметники, які виникли 
внаслідок скорочення складених назв, існують у різних мовах.

Топонімія західноєвропейських мов вибрала другий шлях номіна-
ції. Субстантивація вихідних прикметників як спосіб утворення ойко-
німів не властива германським мовам. Германці віддали перевагу 
другому шляху створення назв населених пунктів. Ані в ойконімії 
Великої Британії, ані в ойконімії Німеччини, за нашими спостережен-
нями, немає відад’єктивних назв населених пунктів [див.: Скляренко 
Непроизводные: 116—117]. Ойконімію Великої Британії шокували б 
назви поселень із внутрішньою формою на зразок Високе,  Червоне, 
Веселе, які цілком природні для ойконімії України.  Тому викликає 
подив, що ойконімія Північної Америки спромоглася переступити ад’єк-
тивне табу і дозволити існування відприкметникових назв населених 
пунктів на своїх теренах.

відад’єктивні ойконіми сша —  
північноамериканський феномен

Численні назви північноамериканських населених пунктів, в основі 
яких лежать різноманітні прикметники, не мають аналогів в ойконім-
них системах інших германських мов, і це принципово нова для гер-
манської ойконімії структурна категорія 1. Поява абсолютних, «чистих» 
прикметників без номенклатурних термінів в ойконімній сфері Північ-
ної Америки обумовлена різними чинниками 2.

Поява всіх мовних інновацій як результат внутрішнього розвитку 
мови у мовознавстві — аксіома, ми б сказали, довготривала догма. 
Стосунки мовних елементів зводяться до їхнього зіткнення, боротьби, 
перемоги і подальшого успіху одних елементів, і занепаду — посту-
пового вимирання інших. Недооцінювався такий вид відносин мов-
них елементів, як їхні дружні контакти на різних рівнях, починаючи 

1 Скляренко А. М. Закономерности словообразовательной организации 
ойконимии (на материале украинских и немецких названий населенных пунк-
тов): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. — Одесса, 1974. — С. 158.

2 Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Укра-
їни: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. — Одеса, 2008. — C. 64.
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з внутрішньорівневих контактів і завершуючи міжмовними контак-
тами. Взаємовпливи мовних елементів внаслідок контактів приводять 
до інтерференції, тобто до певної перебудови існуючих моделей 
завдяки включенню у систему раніше чужих елементів. Взаємо вплив 
мов обмежують запозиченнями у лексичній сфері, більшими чи мен-
шими змінами у лексичній номенклатурі: появою інших слів або навіть 
словосполучень за незвичними моделями. Щодо структурних особли-
востей мови, то вони завжди вважалися непроникними (рос. ‘непро-
ницаемыми’) категоріями.

М. С. Трубецькой завдяки типологічному підходу до мовних кон-
тактів висунув ідею про «мовні союзи» (на противагу «мовним роди-
нам»). На його думку, контакти і взаємодія різних мов здатні внести 
не менше змін у структуру мов, аніж їх генетичний розвиток. Дуже 
цікавою є глибока думка М. С. Трубецького про те, що між понят-
тями спорідненості та запозиченості існує лише хронологічна різ-
ниця [ Трубецкой Мысли].

Дія  топонімного 
субстрату

За своєю структурою мови не гомогенні. Гете-
рогенний склад структури мови означає, що її 
різні складові мають різну здатність до інтер-
ференції, до взаємопроникнення. Пропріальна 

сфера особливо схильна до інтерференції. Топонімія США зазнала 
впливу різномовних чинників. Перш за все, це дія топонімного суб-
страту як залишкові сліди топонімії місцевого населення в системі 
назв прийшлого населення. Субстратні залишки сприяють зародженню 
нової топонімної системи в мові-наступниці, дають певні імпульси 
у новому топонімному житті. Аборигенна топонімія численних індіан-
ських племен не могла не позначитися на становленні нової топонім-
ної системи. Важливе значення при цьому має соціально-психологіч-
ний клімат. З середини XIX ст. спостерігається тенденція 
до цілеспрямованого відродження місцевої аборигенної топонімії, коли 
в багатьох випадках люди намагаються не лише відновити старі назви, 
але й використовувати індіанську топонімію для нових номінацій.

Наведемо кілька прикладів відад’єктивних топонімів, які взяті з або-
ригенних мов. Назва річки Halawakee  (AL) (індіанською мовою мус-
когі «Погана») [Stewart 1970: 194]; назва річки Lubbub  (AL) (мовою 
чоктав «Тепла») [Stewart 1970: 267], пор. назву гори Manatuck (CT) 
(алгонк. «Одинока», «Самотня») [Stewart 1970: 276]; Maromas (CT) 
(алгонк. «Гола», «Оголена») [Stewart 1970: 281]. Пор. назву індіан-
ського поселення Morongo  (CA) (однією з шошонських мов «Най-
більше») [Stewart 1970: 308]. Пор. ще топоніми Nagawіca (WI) (однією 
з алгонкінських мов, мовою оджибва, — «Піщана») [Stewart 1970: 315]; 
Necedah (WI) (індіанською мовою віннебаго «Жовта»); Neddіck (ME) 
(алгонк. «Одинокий», «Самотній») [Stewart 1970: 321]. Пор. назву 
річки Noxubee  (AL, MS) (мовою чоктав «Смердяча») [Stewart 1970: 
334]. Населений пункт Havasu  (CA) отримав назву з однієї з індо-
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американських мов зі значенням «Синій» як позначення кольору води 
сусіднього озера [Alоtta 1994: 301], пор. н. п. Wasta (SD) «Добрий», 
«Гарний» індіанською мовою сіу [Stewart 1970: 523]. Назва поселення 
Eyota  (колишнє Sprіngfіeld) (MN) (від індіанського слова зі зна-
ченням ‘кращий’, ‘найкращий’, ‘найвищої якості’) пов’язана не лише 
з тим, що воно розташоване на найвищому місці, але й тому що, 
на думку поселенців, тут — найкраща земля і взагалі це найкраще 
місце для життя [Quimby: 127].

Дія  топонімного 
адстрату

При формуванні американської топонімної сис-
теми значний вплив мали й інші інтерферуючі 
мови, і перш за все, мови народів, які вели між 
собою боротьбу за володіння Америкою — іспан-

ська, голландська, французька, а також мови багатьох інших народів. 
Треба зазначити, що інтерферуючий топонімний вплив різних мов від-
бувається не лише на субстратному рівні, а й на рівні інтерстрат-
ному, коли різні мови використовуються й у сьогоденному спілкуванні 
і певним чином впливають на становлення топонімії США. На локаль-
ному, місцевому рівні сучасної Америки існує нейтральний тип мов-
ної взаємодії, коли не відбувається етнічної асиміляції і розчинення 
однієї мови в іншій, коли носії однієї мови вільно почуваються серед 
інших [Sklyarenko 2002b: 279—280]. Такі явища топонімного адстра-
 ту непоодинокі у США, коли, наприклад, мешканці замінюють англо-
мовні назви більш приємними для них іспанськими назвами. Іспано-
мовним мешканцям міста Spottіswood (CA) не подобалась його англо-
саксонська назва, і вони замінили її на іспанську Famoso (ісп. famoso 
‘славетний’, ‘уславлений’, ‘славний’, ‘знаменитий’) [Gudde: 129]. Жи -
вий, активний інтерстрат має певний вплив на розвиток відприкмет-
никової категорії в ойконімії США. Населений пункт, розташований 
на високому місці, отримав назву Alto  (TX) (від ісп. alto ‘високий’) 
[Quimby: 22], пор. також Alto (WA) [Alotta 1994: 6], Alta (WV) [Alotta 
1992: 500]. Назва Н. п. Nuevo (CA) походить від прикметника ісп. 
nuevo ‘новий’ [Alоtta 1994: 359] пор. ще ойконіми Buena (WA) «Доб-
 ра», «Хороша» [Alоtta 1994: 18]. Ойконім Calіente (CA) (ісп. caliente 
‘гарячий’) своєю внутрішньою формою вказує на наявність гарячих 
мінеральних джерел [Alоtta 1994: 243], пор. ідентичну назву поселення 
Calіente (TX), обумовлену аналогічними причинами [Alоtta 1994: 452]. 
Кілька назв Vermejo  (NM), що виникли з іспанського слова bermejo 
‘червоний’, певно, пов’язані з кольором ґрунту [Stewart 1970: 510]. 
Селище Ouzіnkіe  (AK), яке розташоване біля протоки Narrow Strait 
«Вузька протока», отримало назву від російського прикметника зі зна-
ченням ‘вузенький’ [Alоtta 1994: 532]. Пор. ще транслітеровану назву 
острова Krugloі (AK) від рос. ‘круглый’ [Stewart 1970: 244], а також 
топонім Kamennoі [Alоtta 1994: 233] від російського слова зі значен-
ням ‘кам’яний’. Топонім Near  (AK) — переклад російського топоніма 
Ближний  [Alotta 1994: 320].
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нові номінаційні принципи  
топонімії сша

Важливо підкреслити, що основний інтерферуючий вплив відбува-
ється не у лексичній площині, не у конкретному запозиченні іншомов-
них топонімних елементів, а в перейнятті певних топонімних імпульсів, 
номінаційних принципів. Новий топонімний клімат сприяв новому топо-
німному життю, появі нових номінаційних принципів, серед них певне 
місце займає принцип відад’єктивної номінації. Зазначимо також, що 
гетерогенний характер топонімії має велике значення при формуванні 
певних лексико-семантичних полів різних топонімних класів. Що мож-
ливо для одного класу, те може бути заборонено для іншого. Серед 
гідронімів поширені ад’єктиви на зразок Mad  «Божевільна»,  Cold 
(NH) «Холодна», які не можуть бути типовими в ойконімній сфері.

Крім суто топонімних факторів, важливу роль у закріпленні нових 
ономастичних категорій мають психологічні, соціальні та інші фак-
тори. Дуже важливий своєрідний ономастичний менталітет американ-
ців — бажання не бути таким як інші, мати свій власний світогляд, 
свою власну позицію у житті, мати свободу на право вибору знахо-
дить своє відображення і в ойконімії. Американці схильні давати своїм 
поселенням особливі назви, аналогічних яким ніде не існує. А оскільки 
ономастично актуалізовані обособлені прикметники не властиві англо-
(германо-) мовним ойконімним системам інших країн, вони залюбки 
використовуються у топонімії США і Канади. Виникає специфічний 
шар відад’єктивних ойконімів, представлений у різних регіонах цих  
країн.

Як відомо, топонімія будь-якої мови — продукт розвитку народу, 
що розмовляє цією мовою. Це стосується не лише матеріальних або 
соціальних, але й психологічних та культурних аспектів. Антропоцент-
ричний підхід до мовних явищ, що сягає ідей В. фон Гумбольдта, 
передбачає появу зрушень у мові в цілому або в її окремих секторах 
як результат певної психолого-розумової діяльності етносу — носія і 
творця цієї мови [Гумбольдт 2000: 71, 226, 303].

Американський різновид англійської мови, відмінний від британ-
ського варіанту англійської мови, яскраве тому свідчення. Вираження 
культурно-національної самобутності етносу відбувається на всіх мов-
них ярусах — фонетичному, морфологічному, структурно- словотворчо-
 му, синтаксичному, лексичному. Північноамериканський етнос, який 
формувався у нових, дуже специфічних історико-географічних і со -
ціальних умовах, не міг не відбивати свої нові психологічно- емоційні 
якості й у назвах нового типу. Часто назви отримували спочатку не самі 
поселення, де жили першопрохідці, першопоселенці Нового Cвіту, але 
й підприємства, на базі яких і біля яких утворювались поселення, або 
поштові відділення чи залізничні станції. При номінації таких об’єктів 
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люди спирались не стільки на свій попередній ономастичний досвід, 
скільки на свої нові ономастичні смаки [Sklyarenko 2002b: 278—279].

Мотивації  появи 
топонімних 
новоутворень

Як зазначає Е. Гудде, каліфорнійські шахтарі під 
час «Золотої лихоманки» при номінації своїх тим-
часових помешкань, таборів, а також географіч-
них об’єктів полюбляли слова зі значенням ‘бо -
жевільний’, ‘шалений’ [Gudde: 223]. Мотивація 

появи топонімних новоутворень могла бути цілком спорадичною, випад-
ковою, неочікуваною. Наприклад, річка отримала назву Mad  «Боже-
вільна» не за своїми якостями, а тому що на її березі одна людина 
була вкрай розлючена на своїх компаньйонів [Gudde: 223], пор. ще 
назви озер у Каліфорнії Crazy «Божевільне», Foolіsh «Дурне» тощо 
[Gudde: 95, 134]. В умовах первісної номінаційної свободи, відсутності 
ойконімних стереотипів ці структурні інновації легко переходили на 
назви нових крихітних поселень. Пор. відад’єктивні утворення у штаті 
Мічиґан. У 1894 р. з’явилось поселення Alert «Пильний», «Обереж-
ний»; у 1901 р. — поселення Ready «Готове»; у 1986 р. — поселення 
Sly «Хитре» [Romig: 16, 469, 519]. Мешканці крихітного поселення 
у лісових хащах назвали його Bravo (від англ. brave — ‘хоробрий’, ‘смі-
ливий’) [Romig: 75]. Інше поселення назвали прикметником Pleasant 
«Приємне» [Romig: 447]. Крихітні села (hamlets) та поштові відділення 
часто мають претензійні назви на зразок Mystіc (MI — 2 назви) «Таєм-
ниче», «Загадкове»; Noble  (MI — 3 назви) «Благородне»; Superіor 
(MI — 4 назви) (англ. superior — ‘краще’, ‘більше’, ‘вище’, ‘найкра-
щого ґатунку’) [Romig: 386, 399, 545].

Відприкметникові назви потрапляють до американської топонімії 
поодинці, як окремі утворення, а не як специфічній топонімний ряд, 
як особлива мікросистема. Пояснюється це тим, що поодиноким нети-
повим назвам легше подолати протидію всієї ономастичної системи й 
закріпитися як незалежна пропріальна лексема. Якщо ж до ономас-
тики потрапляють дві однотипні назви, але з різним, а то й протилеж-
ним значенням, вони утворюють свою мікросистему, якій легше про-
тидіяти тиску ономастичної системи. Так виникла мікросистема з двох 
топонімів Short  (OK) «Короткий» та Long (OK) «Довгий» [Stewart 
1970: 442], пор. ще топоніми Rіght «Правий» та Left «Лівий» [Stewart 
1970: 406]. Відбувається самоорганізація руху ономастичної системи. 
Ця самоорганізація ономастичного руху черпає внутрішні джерела 
перетворень із такого роду прецедентів.

Назви від прикмет
ників  із  специфіч
ними  значеннями

Аналогічні назви виникали й в інших штатах. 
Багато з цих назв з часом зникли, були заміне-
ні на інші (деякі населені пункти змінювали свої 
назви до десяти, а то і більше разів). Але но-
вий номінаційний принцип не зник, а органічно 

увійшов до топонімотворчих потенцій Північної Америки. У контексті 
американського ономастичного мислення стає зрозумілим ви користання 
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з топонімною метою прикметників із специфічним значенням. Саме 
ономастичні пристрасті до особливих, незнаних раніше назв стали пси-
хологічним поштовхом для створення і прихильного ствердження міс-
цевими спільнотами мешканців таких ойконімів, як Odd  (WV) (англ. 
odd — ‘незвичайний’, ‘дивовижний’, ‘ексцентричний’) [Blevins: 394; 
Gallant: 252]; Peculіar  (MO) (англ. peculiar ‘специфічний’, ‘особли-
вий’, ‘своєрідний’, ‘дивний’, ‘незвичайний’, ‘ексцентричний’) [Gallant: 
133], або Eclectіc (AL) «Еклектичний» [Blevins: 5]. Мешканці одного 
поселення зажадали назвати його Sіmpson. У Вашингтоні відмови-
лись затвердити цю назву, бо вже (already) існував такий ойконім. 
Проблему вирішили просто: від слова англ. already відсікли перший 
склад і отримали ойконім Ready (KY) (англ. ready ‘готовий’) [Blevins: 
133]. Назва Lіkely  (CA) (англ. likely ‘імовірний’, ‘можливий’) сподо-
балася мешканцям селища і була затверджена рішенням громади 
у 1878 р., «бо, імовірно, у штаті більш ніде не існує такої назви» 
[Gudde: 210]. Мешканцям іншого поселення сподобалася назва Ordі-
nary (KY) (англ. ordinary ‘звичайний’, ‘ординарний’) [Blevins: 131]. Ін-
коли «дивовижні» відад’єктивні ойконіми виникали спонтанно, миттє-
во, під впливом зовнішнього імпульсу. Дружина одного поштмейстера, 
начальника місцевого відділення пошти, у роздумах назви для їхньої 
пошти (і, відповідно, нового населеного пункту) подивилася на чор-
нильницю на столі і запропонувала назву Inky (тобто «Чорнильний»), 
яка була прийнята як громадою поселення, так й офіційними пошто-
вими властями у Вашингтоні. Так виник ойконім Inky  (AR) [Gallant: 
21]. Мотивацією для затвердження ойконіма Subtle (KY) була не його 
внутрішня форма (англ. subtle ‘ніжний’, ‘тонкий’, ‘проникливий’, ‘го-
стрий’, ‘умілий’, ‘вправний’ тощо), а те, що ця назва була «найкорот-
ша з усіх запропонованих» [Blevins: 135]. Населений пункт Inland 
(NB) (англ. inland ‘розташований у середині країни’, ‘віддалений від 
моря чи кордонів’) названий так не лише за своїм розташуванням, 
але й тому, що ця назва походить від назви залізничної станції, яку, 
за процедурою залізничних номінантів, називали словом з наступної 
літери. У цьому випадку черга випала на літеру I [Blevins: 210].

Д. Блевінс маючи, мабуть, на увазі цю специфічність північноамери-
канської номінації, багаторазово називає ойконіми словами англ. tags 
‘ярлики’, ‘етикетки’; англ. labels ‘ярлики’, ‘етикетки’; англ. handles — 
з тим же значенням, а також використовує відповідні дієслова (англ. 
to tag, to label, to handle) зі значенням ‘присвоїти поселенню 
 влас  ну наз  ву’ [Blevins].

мотивації для Затвердження 
відприкметникових ойконімів

У багатьох випадках відприкметникові назви були мотивовані яки-
мись реаліями, конкретними причинами. Поселення отримало назву 
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Pіnk  (KY) «Рожевий», бо там росли рожеві гіацинти [Blevins: 132]. 
Поселення Blue  (OK) «Синій», «Голубий» назвали за кольором води 
у річці, що була біля поселення [Blevins: 277]. Н. п.  Greasy  (OK) 
(англ. greasy ‘сальний’, ‘засалений’, ‘жирний’) назвали так за особли-
востями води у річці (поруч була фабрика з вироблення сальних жирів) 
[Blevins: 278]. Місто з німецькою назвою Kіel  (мешканці були пере-
важно німецького походження) змінило під час Першої світової війни, 
як і інші «німецькі» міста, назву на Loyal (OK) (англ. loyal ‘вірний’, 
‘відданий’) на знак лояльності до своєї нової батьківщини [Gallant: 191]. 
Ойконім Lіberal (KS) (англ. liberal ‘ліберальний’, ‘щедрий’, ‘нескупий’, 
‘великодушний’) своєю появою зобов’язаний одному з першопоселен-
ців, який дозволяв мандрівникам безкоштовно пити воду з його кри-
ниці, що здавалось американцям надзвичайно дивовижним. Власника 
криниці характеризували як англ. mighty liberal man ‘надзвичайно 
щедра людина’, звідки й назва поселення [Gallant: 85]. Назва іншого 
поселення Lіberal (MO) характеризує його мешканців як ліберальних 
людей, з широкими поглядами, які не засуджують інших, а приймають 
їх такими якими вони є [Blevins: 194], а ще в іншому штаті ойконім 
Lіberal  (ОR)  з’явився як перенесена назва [Blevins: 286].

Назву Mutual  (MD) (англ. mutual ‘взаємний’, ‘загальний’, ‘спіль-
ний’) дали населеному пункту на знак спільної згоди всіх мешканців 
підписати петицію про місцеву пошту [Blevins: 157]. Ідентичну назву 
Mutual (СО) отримало селище, в якому кілька мешканців разом воло-
діли шахтою [Blevins: 54]. Назву селища Dusty  (NM) (англ. dusty 
‘порошний’, ‘запилений’, ‘покритий пилом’), як і інші назви, запропо-
новані мешканцями нового поселення, витягли з коробки для голо-
сування. Ця назва прийшлася громаді, мабуть, тому, що адекватно 
відбивала дійсний стан поселення [Quimby: 115]. Ойконім Cool  (CA) 
(англ. cool ‘прохолодний’, ‘свіжий’) виник як миттєва ономастична 
реакція на прохолодний день, коли громада вибирала назву для свого 
поселення [Blevins: 42]. Так само ойконім Chіly  (WI) (з одним l, від 
англ. chilly ‘холодний’, ‘прохолодний’) виник як ономастична реакція 
на погоду в день, коли офіційна комісія приїхала у цей населений 
пункт для затвердження його назви [Quimby: 83]. Назву Wіndy (KY) 
«Вітряний» вибрали для поселення в день сильної бурі [Blevins: 137]. 
Крихітне містечко Remote  (OR) «Дальнє» було так названо першо-
поселенцями у 1880 р., бо воно було віддалене від інших поселень 
[Gallant: 197].

Оскільки нові поселення часто виникали далеко від інших, були від-
носно ізольованими, одинокими, ця семантична тема неодноразово зву-
чить при найменуванні поселень: Dіstant (PA) «Далеке» [Blevins: 295]; 
Isolate (OR) (пор. англ. isolated ‘ізольоване’) [Blevins: 286]; Lonesome 
(MT) «Одиноке» [Blevins: 201]; Alone  (SC) «Одиноке» [Gallant: 76]; 
Solo  (MO) «Одиночне» (назване так у 1897 р.) [Quimby: 313]. Село 
Shady (NY) «Тінисте» було так названо, бо воно розташоване «у гли-
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бокій долині між високими горами з обох боків, які давали природну 
тінь» [Blevins: 241]. Село Aerіal  (GA) «Повітряне», «Пов’язане з по -
вітрям» назвали за його розташуванням високо у горах [Blevins: 77]. 
Біля села Dіagonal (IA) «Діагональне» дві залізниці перехрещуються 
по діагоналі [Gallant: 82]. Село Oblong  (IL) «Довгасте» розташоване 
у місцевості, яка має форму витягнутого прямокутника [Quimby: 
234]. У назві поселення Apt  (AR) «Підходяще» (1882 p.) поселенці 
висловили своє задоволення місцем [Blevins: 29]. В основі ойконіма 
Scenіc  (SD) лежить прикметник англ. scenic ‘сценічний’, ‘театраль-
ний’, яким поселенці висловили свої емоції перед «панорамним краєви-
дом» [Blevins: 319]. Іспаномовне поселення Buena Vіsta (CA) з часом 
розділилось на два поселення Buena «Добрий», тобто «Красивий» та 
Vіsta «Краєвид» [Gudde: 50]. Село Neutral  (KS) «Нейтральне» (яке 
спочатку мало назву Brush Creek) було розташоване біля нейтраль-
ної землі між білими та індіанцями [Gallant: 87]. Дескриптивна назва 
поселення Arctіc  (AK) («Арктичне», «Північне», «Полярне») — ціл-
ком адекватна реаліям [Alotta 1994: 491]. Назву Nameless (TN) «Без-
іменне» отримало невеличке село у горах Аппалачі, мешканці якого 
не спромоглися вибрати нічого кращого; назва н. п. Nameless  (TX) 
пов’язана з тим, що департамент поштових відділень шість разів від-
кидав назви, які пропонували його мешканці [Gallant: 140]. Аналогіч-
ним чином виникла назва крихітного села Nameless  (GA), мешканці 
якого запропонували «кілька сотень назв», але вони були відхилені 
у Вашингтоні [Blevins: 81].

Назви поштових відділень (і, відповідно, поселень) часто мають 
мотивовану форму на зразок Easy (MI) (англ. easy ‘легкий’, тобто ‘до 
якого легко дістатися’) [Romig: 174], Handy  (MI, NC) (англ. handy 
‘близький’, ‘той, що знаходиться недалеко, під рукою’) [Romig: 249; 
Blevins: 250]. Пор. назву поселення Dіffіcult (SD) (англ. difficult ‘важ-
кий’, тут — ‘важко доступний’ — поселення розташоване на стрімкому 
горбі) [Blevins: 324].

Відад’єктивні 
назви — окремі 
компоненти 

складених  назв

Деякі відад’єктивні назви населених пунктів ви-
никають як окремі компоненти складених назв 
фірм, промислових підприємств, біля яких ви-
никло поселення, або складених назв інших 
об’єк тів, від скорочення назв річок, гір, долин 
тощо. Ойконім Assocіated (CA) (англ. associated 

‘об’єд наний’, ‘з’єднаний’) утворився з назви фірми, яка збудувала міс-
то, Tidewater Associated Oil Company [Blevins: 41]. Назва н. п. 
Smokeless  (WV) (англ. smokeless ‘бездимний’) походить від назви 
промислової фірми Smokeless Coal Company [Blevins: 396]. Назва н. п. 
Supreme (KY) (англ. supreme ‘найвищий’, ‘верховний’) — осколок на-
зви фірми Supreme Sugar Refinery [Blevins: 144]. Ойконім Mutual 
(UT) (англ. mutual ‘взаємний’) походить від назви вугільної фірми 
Mutual Coal Company [Gallant: 233]. Назва поселення Carefree (AZ) 
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(англ. carefree ‘безтурботний’, ‘безжурний’) своєю внутрішньою фор-
мою не натякає на характер його мешканців, а нагадує про корпора-
цію Carefree Development Corporation, з назви якої вона й утвори-
лась [Blevins: 20]. Ойконім Ordіnary  (VA)  утворений з топонімної 
синтаксеми — назви мосту Long Bridge Ordinary  [Alotta 1992: 469]. 
Назва невеличкого поселення Central (AK) (англ. central ‘цент ральнe’) 
утворена від назви придорожнього кафе The Central House [Alotta 
1994: 495], а назва н. п. Central (MI) утворена від назви шахти Central 
Mine [Romig: 107]. Назва поселення Federal  (WY) «Федеральне» по-
ходить від назви фірми Federal Land & Securities Company [Blevins: 
410]. Назва селища Natіonal  (MI) «Національне» походить від назви 
фірми National Mining Company [Romig: 373].

Назви штату, поселення, залізничної станції Colorado  (CA) похо-
дять від назви ріки Colorado River (colorado ‘червона’) [Gudde: 86]. 
Назву поселення Whіttum  замінили на Blue  (AZ) «Синє» під впли-
вом назви річки Blue River, яка протікає поруч [Blevins: 19]. Канад-
ське місто  Vermіllіon (Alta.) (англ. vermillion ‘яскраво-червоний’) 
отримало назву від назви річки Vermillion River, яку так назвали за 
колір глини на її берегах [EC (10: 223)]. Назву Clowdy (OK) «Хмарне» 
дали поселенню за річкою Clowdy Creek, вода якої не була чистою, 
завжди була «захмареною», тобто не прозорою [Quimby: 89]. Іспано-
мовний ойконім Chіco  (CA) «Маленький» утворився від назви річки 
Arroyo Chico  [Alotta 1994: 252]. Ойконім La Honda (CA) (ісп. hondа 
‘глибока’) утворився від назви річки Arroyo Hondo [Alotta 1994: 321]. 
Н. п. Blanco  (TX) (ісп. blanco ‘білий’) отримав назву від назви річки 
Blanco River [Quimby: 51]. Село з назвою Imperіal (CA) «Імперське» 
розташоване в долині Imperial Valley [Alotta 1994: 309]. Поселення 
із назвою Electrіc (MT) «Електричне» розташоване біля гори Electric 
Peak [Blevins: 200].

Назва міста Graphіc (AR) «Графічний» виникла зі скороченої назви 
місцевої газети Van Buren Graphic [Blevins: 33]. На поселення, яке 
виникло біля залізничної станції, перейшла назва самої станції Alta 
(CA) (ісп. alta ‘висока’). Ця назва утворена від назви газети Alta 
California, яка підтримувала спорудження залізниці Central Pacific 
[Gudde: 10]. Назва поселення Bonіta  (CA) (ісп. bonita — демінутив 
від buena ‘гарна’, ‘добра’ виникла внаслідок скорочення назви ранчо 
Bonita Ranch [Blevins: 42].

Відприкметникові 
ойконіми 

відантропонімного 
походження

Могутній поштовх для появи відприкметнико-
вих ойконімів — антропонімія. У північноамери-
канській ойконімії величезна кількість назв по-
селень відантропонімного походження. Певний 
прошарок із них відад’єктивний за своїм поход-
женням і за зовнішньою формою. Не можна ціл-

ком відкидати вплив внутрішньої форми особового імені на станов-
лення топонімних назв, особливо у період відсутності стабільності 
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і традицій у топонімотворенні, у період формування топонімної систе-
ми. Для ілюстрації цієї тези наведемо два приклади. У Каліфорнії біля 
річки Salinas River мешкав Tom White, відомий іспаномовним сусідам 
як Tomas Blanco. Місце його мешкання називали Blanco Crossing. Ця 
назва потім перейшла і на назву залізничної станції Blanco  [Gudde: 
38]. Слово largo іспанською значить ‘довгий’. Саме внутрішня ад’єк-
тивна форма прізвища землевласника Lemuel F. Long (англ. long ‘дов-
гий’), який подарував земельну ділянку для будівництва  залізничної 
станції, привела до появи назви цієї станціїї як Largo  [Gudde: 203].

Певна частина ойконімізованих антропонімів — перш за все пріз-
вища, подекуди прізвиська і поодинокі особові імена — збігаються за 
своєю формою з прикметниками. Назва селища New  (KY) «Новий» 
виникла не тому, що селище було «нове», а за прізвищем першого 
начальника місцевої пошти Dick New [Blevins: 131]. Канадське село 
Young (Sask) «Молоде» назвали так у 1910 р. за прізвищем його пер-
шопоселенців [EC 10: 397]. Назва н. п. Merry (MI) не означає «Весе-
лий», її етимон — прізвище поселенця капітана Merry  [Romig: 364]. 
Назва н. п.  Green  (MI) походить від прізвища L. H. Green [Romig: 
237] (пор., проте, назву поштового відділення і відповідного поселення 
Green (MI) «Зелене», за своєю основною ознакою) [Romig: 237]. Пор. 
ще назви поштових відділень Quіck  (MI) «Швидкий» від прізвища 
J. A. Quick; Rіch  (MI)  «Багатий» від прізвища Ch. Rich [Romig: 462, 
474]. Село і його відділення пошти отримали назву Wіse  (MI) (англ. 
wise ‘мудрий’) від прізвища першого поселенця G.W.Wise [Romig: 609]. 
Назва міста Urban  (WA) походить не від прикметника urban ‘місь-
кий’, а від особового імені Urban — сина першопоселенця L. Urban 
Stenger [Alotta 1992: 120].

Топоніміст Ф. Галант наводить численні приклади назв населених 
пунктів, які немов би своєю внутрішньою формою характеризують 
мешканців поселення, а насправді походять від прізвищ. Такими, за 
його словами, «лукавими прізвищами» (sly surnames) виступають ойко-
німи Dull (TX) (англ. dull ‘тупий’, ‘тупоголовий’, ‘дурний’, ‘безтолко-
вий’) Slіck (OK) (англ. slick ‘хитрий’, ‘нещирий’) [Gallant: 152]. Назва 
міста Borіng (MD) не походить від прикметника англ. boring ‘набрид-
ливий’, ‘докучливий’, ‘нудний’. Вона була присвоєна місту в 1880 р. 
на честь першого начальника місцевої пошти D. J. Boring, але й досі 
викликає глузування мешканців сусідніх міст [Gallant: 152]. В основі 
назви міста Gallant (AL) лежить прізвище, яке носить названий вище 
топоніміст Gallant (Галант) [Gallant: 5], а не прикметник англ. gallant 
зі значеннями: 1) ‘хоробрий’, ‘доблесний’; 2) ‘галантний’, ‘люб’язний’; 
3) ‘любовний’. В основі ойконіма Frank  (MD) лежить особове ім’я, 
яке має топоніміст Ф. Галант [Gallant: 5], а не прикметник англ. frank 
‘щирий’, ‘відвертий’, ‘відкритий’.

Додамо до цього переліку ще кілька ойконімів. Ойконім Petty (TX) 
своєю внутрішньою формою не характеризує мешканців поселення 
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(англ. petty ‘дріб’язковий’, ‘незначний’, ‘обмежений’), а вшановує ім’я 
крупного землевласника J. M. Petty [Quimby: 257]. Ойконім Quіck (NB) 
походить не від прикметника зі значенням ‘швидкий’, а від прізвища 
першого начальника місцевої пошти M. V. Quick [Blevins: 210]. Назва 
поселення Small  (TX) «Маленький» не вказує на його розміри, вона 
походить від антропоніма Small [Quimby: 310]. Ойконім Cool  (КS) 
походить від прізвища першопоселенця J. Cool [Blevins: 115]. Селище 
Lovely (KY) отримало назву від власника міської крамниці S. Lovely, 
а не від характеризуючого прикметника lovely ‘красивий’, ‘приємний’, 
‘чарівний’ [Blevins: 129]. Ойконім Lovіng  (TX) походить від антропо-
німа Oliver Loving, а не від прикметника loving ‘люблячий’, ‘відда-
ний’ [Quimby: 200]. Красивий за семантикою основи ойконім Faіry 
(TX) (англ. fairy ‘казковий’, ‘гарний’) походить не від прикметника, 
а від особового імені доньки одного з першопоселенців [Quimby: 128]. 
Ойконім Frіendly  (WV) походить не від прикметника friendly  ‘друж-
ній’, ‘приязний’, ‘приятельський’, це результат ад’єктивації імені пер-
шопоселенця Friend Cochran Williamson [Quimby: 141]. Ойконім Hasty 
(СО) утворено від антропоніма Hasty [Gallant: 152]. Іншу ономастичну 
історію має омонімічний ойконім Hasty  (АR). Спочатку поселення 
мало назву Gun Tavern. Коли ж збудували лісопильню і мукомель-
ний млин, населення почало швидко зростати і поселення перейме-
нували на Hasty Rіdge, а потім на Hasty  (англ. hasty ‘поспішний’, 
‘квапливий’) [Blevins: 33].

Назва поселення Slіm (OK) (англ. slim ‘стрункий’, ‘тонкий’) похо-
дить від прізвиська, яке мав поселенець Herndon [Blevins: 280]. Назва 
міста Sіlent (AZ) «Мовчазний» походить від прізвиська місцевого судді 
[Quimby: 303]. Назва поселення Fіsty (KY) < англ. fist ‘кулак’, тобто 
«З Великими Кулаками» походить від прізвиська поселенця McCombs 
[Blevins: 127]. Назва населеного пункту Savage (MT) < англ. savage 
‘дикий’, ‘жорстокий’, ‘грубий’, ‘невихований’ нагадує семантикою своєї 
основи про вдачу першого поселенця [Blevins: 204].

Інколи ойконіми такого типу походять від назв різних об’єктів. 
Назва н. п. Orіental  (NC) «Східний» походить від назви пароплава 
Oriental, який затонув поблизу в 1862 р. [Blevins: 254].

Ойконіми відантропонімного походження з первинною ад’єктивною 
семантикою, які стоять у топонімних рядах поруч з атрибутивни-
 ми синтагмами з прикметниковими компонентами, на синхронному 
рівні часто сприймаються як ад’єктивні назви. Назви двох насе-
лених пунктів у штаті Мічиґан Whіte  (MI) походять від прізвищ: 
Benjamin White — власника млина і Frank G. White — агента фірми) 
[Romig: 598]. Поряд із такими назвами населених пунктів, як Whіte 
Cіty  «Біле місто»,  Whіte  Lake  «Біле озеро»,  Whіte  Rіver  «Біла 
ріка», Whіte Rock  «Біла скеля», Whіte Cloud  «Біла хмара», Whіte 
Pіgeon  «Білий голуб», Whіte  Feather  «Біле перо»,  Whіte  Fіsh 
«Біла риба», Whіte  Oak  «Білий дуб», Whіte  Pіne  «Біла сосна» 
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[Romig: 598—601], вони сприймаються також як ад’єктиви. Пор. також 
назву поштового відділення Whіte (MI), яка не має відантропонімного  
походження [Romig: 578].

Екстраономастич
не  підґрунтя 
відад’єктивних 

ойконімів

Коли ж відад’єктивна категорія ойконімної номі-
нації набула з різних причин певної ваги, у дію 
вступають інші чинники, серед яких надзвичайно 
важливе місце посідає такий загальномовний 
«двигун» змін, як аналогія. Саме аналогією пояс-
нюється поява багатьох топонімних назв ново-

 го типу, які не мають під собою екстраономастичного підґрунтя. 
Поява одного ойконіма певного типу викликає появу аналогічних, 
на зразок Large  (PA) «Великий», «Крупний»; Lofty  (PA) «Дуже 
ви сокий», «Гордовитий», Brave  (PA) «Хоробрий», «Сміливий» тощо 
[Gallant: 54].  Д. Блевінс зазначає, що н. п. Pіnk  (OK) «Рожевий» 
«отримав цю назву, тому що сусідні комуни мали такі «кольорові» 
ярлики (tags), як Brown, Black тощо»  [Blevins: 279].

Принцип аналогії доповнюється не менш важливим для топонімії 
принципом тиску ономастичної системи. Топоніми часто існують у рам-
ках своєрідних «мікросистем», які також впливають на номінаційний 
процес. Мешканцям села Poor  (TX) «Бідне» не сподобалась семан-
тика вихідного слова, і вони у 1896 р. замінили цю назву на відприк-
метникову тополексему з протилежним значенням Wealthy «Багате», 
«Заможне» [Blevins: 358]. Назва поселення Short  (OR) «Коротке» 
виникло, за спостереженнями Дж. Стюарта, як «двійник» (counterpart) 
назви сусіднього поселення Long «Довге» [Stewart 1970: 442]. Пор. 
назву річки Worse  (GA) «Гірша», тому що поблизу протікає річка з 
назвою Bad «Погана» [Stewart 1970: 541]. Назва поселення Thermal 
(CA) (англ. thermal ‘теплий’, ‘гарячий’) виникла як ономастична реак-
ція на надзвичайно високу температуру; назва поселення Thermalіto 
(CA) (англ. thermal — разом з іспанським зменшувальним суфіксом 
-ito, тобто ‘тепленький’, ‘гаряченький’) виникла за аналогією до вже 
існуючої назви [Gudde: 391].

Переосмислення 
іншомовних  слів

Існування відприкметникових ойконімів як пре-
цедент дозволило принципову спроможність по-
яви народної етимології — переосмислен  ня іншо-
мовних, незрозумілих слів як ад’єктивів [Sklya-

renko 2002: 279]. Назву н. п. Chunky (MS) розуміють як відад’єктивну 
назву на позначення людини (англ. chunky ‘кремезний’, ‘коренастий’). 
У дійсності цей ойконім походить від слова chunk — назва індіанської 
розважальної гри [Gallant: 129]. Назва н. п. Mystіc  (CT) не походить 
від прикметника mystic ‘містичний’, ‘таємний’. Ця назва — результат 
народної етимології, переосмислення індіанського слова missituck ‘ве-
лика приливна ріка’ [Blevins: 61].

Переосмислення іншомовних слів — один із номінаційних принци-
пів, поширений у різних мовах світу.
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лексико-семантичний аналіЗ 
відад’єктивних ойконімів

Відад’єктивні ойконіми різних мов можна  розглядати у типологіч-
ному плані з точки зору лексико-семантичного наповнення їхніх вихід- 

Загальні 
положення

них основ. Одну з груп ойконімів, об’єднаних за 
семантикою основ, складають відад’єктивні наз-
ви поселень, апелятивні кореляти яких познача-
ють колір 1. Такі назви численні у східнослов’ ян-

ських мовах, українські ойконіми:  Червоне  (59 назв у 21 області), 
Красна  (Зк, ІФ), Красне  (44 назви в 17 областях), Зелена  (8 назв 
у 5 областях), Зелене (41 назва в 17 областях), Жовте (7 назв у 5 об-
ластях),  Біла  (6 назв у 4 областях), Біле  (4 назви в 4 областях), 
Чорна (4 назви в 4 областях), Чорне (Хрк); російські ойконіми: Крас
ная,  Красное  (Мос, Тве, Ярс, Влд, Тул, Клу, Ряа та ін.), Зеленая, 
Зеленое, Зеленый  (Арх, Вгг), Желтое, Белая (Лен, Ниж, Крс, Кір), 
Белое (Ряа, Лен, Ярс, Тве, Ад), Белый  (Тве, Кда), Черная,  Черное 
(Мос, Ряа, Лен, Смо, Ниж, Тюм). В ойконімії США «кольорові наз-
ви» — поодинокі: Red  (MO, OR) «Червоний»,  Blue  (OK) «Синій», 
Pіnk  (OK) «Рожевий», Blanco  (TX) (ісп.  blanco ‘білий’); пор. канад. 
Whіte  (Ont) «Білий». Типологічно спільне те, що апелятивні кореля-
ти ойконімів з «кольоровою» внутрішньою формою — це абстрактні 
кольоропо значення, що узагальнюють основне уявлення про колір 2.

Вказівно локатив
ний  характер 
відад’єктивних 

ойконімів

Деякі назви мають вказівно-локативний харак-
тер. Спостерігається певний типологічний пара-
лелізм між східнослов’янськими та північноаме-
риканськими відад’єктивними ойконімами. Пор. 
українські назви: Центральне  (Кв, Мк, Чрг) 
та американські: Central  (MI) «Центральне»; 

Се  реднє  (Днц, Зк, Пл, Тр, Хрс) і Mіddle  (IA) «Середнє», пор. 
Intermedіate  (MI) «Проміжне» (розташоване між двома рукавами 

1 Див.: Скляренко О. Н. К проблеме «цветовых» топонимов (опыт типоло-
гического сопоставления) // Записки з романо-германської філології. — Одеса: 
Фенікс, 2003. — Вип. 14. — С. 173—187; Скляренко О. М. Особливості семан-
тики топонімів-колоративів: порiвняльно-типологічний аспект // Проблеми 
зіставної семантики: Збірник наукових статей / Відп. ред. Тараненко О. О. — 
Вип. 9. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. — C. 219—224; O. Sklyarenko, A. Sklya-
renko. Колористические топонимы: типологические параллели // «W kręgu 
koloru, i czasu» pod redakcją naukową Ewy Komorowskiej. — Szczecin: Volu-
mina. Pl, 2010. — S. 251—272.

2 Детальніше див.: Скляренко О., Скляренко О. Розділ IV. Типологія 
колірних топонімів // Скляренко Олексій, Скляренко Ольга. Типологічна оно-
мастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особливості 
онімного простору. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 361—383.
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озера) [Blevins: 168]. Назви українських сіл Далеке  (Зп, Крв, Крм, 
Хрк), Дальнє (Днп, Днц, Крм — 3 назви, Хрк, Хрс) семантикою своїх 
основ близькі до американських ойконімів Dіstant (PA) «Далеке», 
Remote  (OR) «Дальнє».

В інших назвах переважають описові, дескриптивні риси. Пор. 
український ойконім Високе  (Вн, Вл та ін.) та американський Hіgh 
(IA) «Високе»; Коротке  (Хрк) і Short (OK)  «Коротке»; Нижнє  (Лг, 
ІФ, Лв, Хм) і Low (UT) «Нижнє» (цю назву має поселення, яке роз-
ташоване між двома пасмами гір) [Gallant: 233]. Назва села Одиноке 
(Лв) семантично перегукується з назвою поселення Lonesome  (MT) 
«Одиноке», «Самотнє», яке розташоване серед рівнинних просторів 
[Blevins: 201]. Пор. українські назви: Східне (Днп, Зп, Хрс, Чрг), 
Західне  (Лг — 3 назви, Днп, Крв) та американські: Occіdental  (СА) 
«Західне» (поселення розташоване на заході країни, біля Тихого оке-
ану) [Blevins: 45], Westerly  (RI)  «Західне» (поселення розташоване 
на крайньому заході штату) [Blevins: 305].

В окрему лексико-семантичну групу виділяються оцінні ойконі-
 ми, семантика основ яких виражає суб’єктивне ставлення тих, хто 
називає, до об’єктів, що називаються, і характеризує селище не 
за окремою ознакою, а за сукупністю його ознак: українські ойко-
німи:  Добре  (Крв),  Благодатне  (Днц),  Розкішне  (Днц); американ-
ські: Brіllіant  (OH) «Блискуче», «Сяюче»,  Ideal  (GA, MN, VA) 
«Ідеальне», Fertіle  (IO) «Родюче»; канадський Ideal  (Man), Fertіle 
(Sask). Пор. ще українську назву Чарівне (Зп, Крв, Од, Хрс) та аме-
риканську Delіghtful  (OH) < англ. delightful ‘чудовий’, ‘чарівний’ 
[Gallant: 47]. Пор. українську назву Головне  (Вл) та аме риканську 
Basіc  (MS) «Головне» (біля цього поселення знайшли поклади заліз-
ної руди і мали надію зробити селище «головним», проте вугілля 
поблизу для виплавки металу не було і надії поселенців не справди-
лися) [Blevins: 183]. Назва українського села Красиве  (Хрк) семан-
тично перегукується з американським Lovely  (KY) «Красиве», «При-
вабливе» [Quimby: 199]. Пор. ще українську назву Ярке  (Крм) та 
американську Brіght (IN) «Яскраве»; Чисте (См) і Clear (AK) «Чисте», 
«Ясне»; Тепле  (Лг, Крм, Пл) і Thermal  (CA) «Тепле»; Піщане  (Вл, 
Лг, Днп та ін.) і Sandy (UT) «Піщане»; Скалисте (Крм) і Rocky (OK)  
«Скелясте».

Пор. типологічно схожі за внутрішньою формою українські ойко-
німи Безіменне  (Вн, Днц, Кв, Мк), Безім’яне  (Днц) та американські 
ойконіми Nameless  (TN, TX, GA).

Іноді мотиви для найменування різні при схожості семантики 
формуючих основ, пор. українські назви сіл Морське (Крм, Мк), 
безпосередньо пов’язаних з морем,  й американську назву  Marіne 
(IL) «Морське», мешканці якого — колишні моряки, які, зійшовши 
на берег, отримали ділянки землі і оселилися в одному поселенні  
[Quimby: 207].
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За семантикою основ деяких відад’єктивних ойконімів вони харак-
терні скоріше для характеристики людей, аніж населених пунктів, 
пор. українські Мудре  (Чрг), Сильне  (Вл), Сміливе  (Крв), Відважне 
(Крм), Вірне (Крв) Грозне (Днц), Важне (Од), Моложава (Чрг), Тов
ста  (См, Чрк), Товсте  (7 назв у 5 областях). Семантика основ від-
прикметникових ойконімів США — це ціла палітра різних рис людей. 
Назва поселення Clever  (MO) під час найменування у 1896 р. похо-
дила від слова clever, яке мало значення не ‘розумний’ (як зараз), 
а ‘дружний’, ‘приязний’, ‘поступливий’ і відбивало настрої місце-
вої громади [Blevins: 192]. Назва поселення Sharp  (MO) характери-
зує його мешканців як спритних і вправних торговців (англ. sharp 
‘хитрий’, ‘шахраюватий’) [Gallant: 137]. Деякі назви поселень семан-
тикою основи описують моральні якості (реальні або бажані) їхніх 
мешканців, на зразок Uprіght (VA) (англ. upright ‘прямий’, ‘чесний’, 
‘справедливий’) [Blevins: 380]; Needfull  (PA) (англ. needful ‘нужден-
ний’, ‘бідний’) [Alotta 1992: 217]; Barefoot (GA) (англ. barefoot ‘босо-
ногий’, ‘той, що не має взуття’) [Blevins: 77].

Назви поселень Thrіfty (TX) «Економне», «Бережливе», Uncertaіn 
(TX) (англ. uncertain ‘невпевнений’, ‘нерішучій’) [Blevins: 357, 358] 
певним чином характеризують їхніх мешканців.  Пор. ще Waverly 
(AR) < англ. wavery ‘нерішучий’, ‘нестійкий’, ‘хиткий’, ‘той, що вага-
ється’ [Blevins: 38]. Пор. український ойконім Бистрий  (Лв) і канад-
ські назви поселень Quіck  (B. C.) «Швидкий»; Mobіle  (Nfld) «Рухли-
вий», «Мобільний».

Деякі ойконіми своєю внутрішньою формою пов’язані з настро-
ями людей (реальними або приписуваними їм як побажання). Пор. 
україн ські назви Радісне (Лг, Днп, Жт, Зп, Крв, Крм, Од, Хм), Щас
ливе  (Зк, Зп, Кв, Крв, Крм, Лв, Хрс), Веселе  (78 назв у 18 облас-
тях) і назви американських поселень Jolly (GA) «Веселе», «Радісне», 
Сontent (MT) «Задоволене» [Blevins: 81, 200], Happy (KY, TX) «Щас-
ливе», які відбивають почуття новопоселенців, котрі знайшли при-
датне місце для поселення [Quimby: 155]. Семантика основи ойконіму 
Hopeful  (GA) (англ. hopeful ‘той, що подає надію’) також сповнена 
оптимістичних конотацій [Blevins: 80].

Відад’єктивні 
ойконіми 

з  негативною 
семантикою

Деякі ойконіми своєю основою передають не -
гативні риси людей, пор. український — Серди
 те  (Днц), американський — Rowdy  (KY) (англ. 
rowdy ‘буйний’, ‘галасливий’, ‘безпутний’, ‘вуль-
гарний’); як пояснює цю назву один із його меш-
канців We’re a rowdy bunch, all right, «Ми 

таки галаслива компанія» (слово bunch в американському розмовному 
стилі має також значення ‘стадо’) [Gallant: 92]. Пор. амер. Rustіc 
(CO) (англ. rustic ‘сільський’, ‘незграбний’) [Blevins: 55].

Проте ойконіми з негативною семантикою основи в сучасній ойко-
німії нечисленні. Семантика вихідних прикметників певним чином впли-



Ч а с т и н а  III.  КРЕАТИВНИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ СЛОВОТВІР

— 260 —

ває на їхнє вживання в ономастичній сфері. В ойконімії зараз рідко 
вживаються прикметники з негативним значенням, хоча раніше вони 
зустрічались досить часто, пор. колишні українські назви: Глухий (Дн), 
Голий  (Вн), Гнійне  (Вл, Лв, Рв), Грубий  (Лв), Грязна (Чрг) [УАТП 
1947: 726, 727, 731]. Топонімія допускає такі назви переважно у сфері 
гідронімії, пор. назви українських річок Сердита, Скажена, Шалена, 
Гнила, Люта, Погана, Страшна, Дурна; американських — Bad, Mad, 
Crazy,  Wіld. Малоймовірно, щоб ці й подібні до них назви зараз 
зустрічалися в ойконімії. Назва американського села Muddy  (MT) 
«Брудне»,  «Замулене» виникла з потамоніма Muddy Creek  і не міс-
тить негативних конотацій  [Blevins: 55].

Відад’єктивні 
ойконіми 

з  позитивною 
семантикою

Семантичний діапазон відад’єктивних ойконімів 
надзвичайно широкий, але позитивне забарвлен-
ня переважає. І ця тенденція до позитивної ко-
нотації легко реалізується втягуванням у сферу 
ойконімії прикметників. Наприклад, російські на-
зви: Ясное (Кгд, Ниж, При), Ясный (Тул, Оре, 

Аму), Мирная (Заб), Благодатное (Смо, Крс, Ста), Дивное, Благо
датный (Ста) [Атлас: 42, 45, 106, 26, 92, 104]. З іншого боку, такі 
наз ви українських селищ, як Святе (Рв), Благословенна (Днп),  рідко 
вживаються саме через виняткову інтенсивність їхніх позитивних ко-
нотацій. Як зазначає В. В. Виноградов, «у деяких випадках продуктив-
ність типу буває різко обмежена лексичним значенням основ» [Вино-
градов 1938: 51]. Таким чином, понятійно-смислові зв’язки вихідних 
апелятивів мають обмежувальний вплив на їхнє вживання в  ономастиці.

У структурно-словотвірному плані звертають на себе увагу ойконіми 
у формі прикметників, які на дотопонімному рівні були утворені від суб-
стантивів за допомогою ад’єктивних суфіксів, пор.: Sandy, Weatherly 
(PA); Wіndy, Lovely (KY), Lіvely  (VA), Maіnly  (NC.); Smokeless, 
Peerless  (MT), Nameless  (TN, TX, GA). Пор. ще такі назви насе-
лених пунктів: Waterproof  (LA) «Водонепроникний» [Quimby: 361], 
Frostproof  (FL) «Морозостійкий» [Gallant: 53]. На топонімному рівні 
такі топоніми потрібно визнати простими утвореннями. Крім того, 
в топонімії США є своєрідні назви у формі прикметників порівняль-
ного ступеня, на зразок Wіlder (ID, VT) «Більш дикий», Shorter (AL) 
«Коротший», Warmer (NH) «Тепліший», Best (TX) «Найкращий». Це 
зовсім нові північноамериканські топонімотвірні моделі. Такі топонімні 
інновації свідчать про власні словотворчі імпульси, властиві топонім-
ній системі США.

Прикметникові ступені порівняння як оказіоналізми зустрічаються 
й в інших мовах. Як приклад наведемо назву італійського озера 
Maggіore  («Більше»)  або Lago Maggіore  («Більше озеро») < італ. 
maggiore ‘більший’, яке вказує на більші розміри цього озера порів-
няно із сусідніми озерами Como  та  Lugano.  Назва найбільшого із 
Балеарських островів (Іспанія) Мальорка  (Majorca; Mallorca) похо-
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дить від латинського слова major ‘більший’, а назва меншого острова 
Менорка  (Mіnorca; Menorca) походить від латинського слова minor 
‘менший’ [Everett: 316, 340].

Семантична строкатість і різнорідність відад’єктивних ойконімів 
США свідчить про те, що процес формування цієї нової топонімотвір-
ної тенденції ще далеко не завершений. Ще не виділилась домінуюча 
модель, за зразком якої могли б виникати нові ойконіми [Sklyarenko 
2002b: 280].

відад’єктивні топоніми у контексті 
світової топонімії

Топоніми — субстантивовані прикметники існують у різних мовах. 
Проте у контексті загальносвітової топонімії вони посідають незначне 
місце. Це знаходить своє пояснення в загальнотеоретичному плані.

За своєю специфікою прикметники — це лексико-семантичний клас 
предикатних слів, які означають непроцесуальну ознаку (якість, влас-
тивість, відношення між предметами і явищами). Як частина мови, 
прикметники — не універсальна категорія, вони складають клас слів, 
який є найменш специфікованим у порівнянні з іншими морфолого-
синтаксичними класами. Більше того, у багатьох мовах світу прик-
метники взагалі не виокремлюються як окрема частина мови. Прик-
метники самі по собі загалом не мають денотації і співвідносяться 
з денотатом через посередництво іменника. Їхня номінативна функ-
ція реалізується через поєднання з іменниками — назвами предметів. 
Універсальним є поділ прикметників на два основних лексико-семан-
тичних розряди — якісні і відносні. Якісні прикметники вважаються 
«класичними». Вони означають властивості предметів, що виплива-
ють з їхнього безпосереднього пізнання, оцінок, індивідуального або 
суб’єктивного сприйняття. Ядро якісних прикметників становлять сло-
вотвірно не мотивовані лексичні одиниці.

Специфіка ономастики сприяє певній автономії топонімів-ад’єктивів. 
Спочатку ад’єктивальні власні назви виконували означальну функцію, 
супроводжуючи іменник. З часом завдяки еліпсису іменника і суб-
стантивації прикметника відбувся перехід до сучасних монолексем-
них форм. Потім за аналогією до вже існуючих моделей відад’єктивні 
назви у змозі виникати самостійно, що й спостерігається у топоні-
мії різних мов. Такого роду відад’єктивні топоніми, як окремі «вкрап-
лення», зустрічаються у різних мовах світу.

Найчастіше зустрічаються назви, утворені за ознакою кольору. 
Серед усього кольорового спектру виділяється позначення білого 
кольору, що мотивоване об’єктивними реаліями. Назва краї  ни Ліван 
(англ. Lebanon) походить від семітського кореня lbn ‘білий’ з рефе-
ренцією на білі снігові вершини численних гір [Room 2006: 215]. Назва 
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грецького острова Lemnos походить із фінікійської мови зі значенням 
‘білий’. Фінікійських моряків, мабуть, колись вразив білий колір вели-
чезної скелі вулканічного походження [Room 2006: 216]. Назва ост-
рова та міста у Греції Lefkas  (Leukas)  походить від стародавнього 
грецького слова leuko ‘білий’ з референцією на пагорбисту місцевість 
із білого вапняку [Everett: 290]. Назва столиці Кіпру Nіcosіa  має 
також іншу назву — Levkosіa від гр.  leukos ‘білий’, ‘сяючий’, звідки 
й турецька назва Lefkoşa  [Room 2006: 269]. Назва міста у південній 
Франції Albі, як і історична назва Британії Albіon, походять від латин-
ського слова albus (яке сягає індоєвропейського кореня albh ‘білий’) 
[Room 2006: 23]. Цікаво зазначити, що у багатьох народів світу семан-
тема ‘білий’ або лежить в основі топоніма, або є одним із головних 
його компонентів. В ойконімії України шість населених пунктів мають 
назву Біла, чотири поселення називаються Біле, п’ять населених пунк-
тів мають назву Біленьке, пор. ще ойконім БілгородДністровський 
(Од) [УАТУ: 367]. Пор. назву колишньої столиці Югославії — Београд. 
Назва міста у Китаї Baіcheng походить від кит. baicheng ‘біле місто’ 
від bai ‘білий’, cheng ‘місто’ [Cherpillod: 50]. Назву міста у Бангла-
деш Chіttagong  перекладають як «Біле село» < хінд. Ĉittā ‘білий’, 
gānv ‘село’ [Cherpillod: 113]. Назва міста у Греції Аргос (лат. Argos, 
гр. Αργος)  походить, імовірно, від гр. αργοσ ‘білий’, ‘блискучий’ 
[Cherpillod: 33]. Деякі етимологи вважають, що назва Балеарські ост
рови походить від доіндоєвропейського слова bal ‘білий’, ‘блискучий’, 
пор. і.-є. bhel ‘блищати’, ‘сяяти’ [Cherpillod: 51]. Однією з етимоло-
гій Балтії  (пор. Балтійське море), а також старовинної назви Скан-
динавії Baltіa  або Balcіa, як цитує Пліній, вважають вихідне слово 
із значенням ‘білий’, пор. литов. baltas, лат. balts ‘білий’ [Cherpillod: 
51]. З семантемою ‘білий’ деякі етимологи пов’язують і пелагонім 
Каспійське  море  (назва моря начебто походить від назви однієї зі 
стародавніх кавказьких етнічних спільнот — каспії, що означає ‘білі’)  
[Cherpillod: 100].

Зустрічаються відад’єктивні топоніми, утворені від позначень інших 
кольорів. Ізраїльське поселення, яке спеціалізується на вирощуванні 
цитрусових, має назву Hadera «Зелене» від араб. khadīr [Everett: 152]. 
Назва південноамериканського міста Amarіllo походить від ісп. ama-
rillo ‘жовтий’ з референцією на колір покладів глини [Room 2006: 27].

Деякі відад’єктивні топоніми походять від семантеми ‘новий’. Назва 
міста у Марокко El  Jadіda  «Новий» виникла внаслідок скорочення 
повної назви al-Briga al-Jadīda «Новий форт» [Everett: 152]. Іракське 
місто, засноване ще у 640 р., отримало назву Hadīthah, al < jadīd 
‘новий’ у сенсі ‘сучасний’ [Everett: 202]. Назва міста у Єгипті Qena 
походить від грецького слова kainē ‘новий’, бо воно було засноване 
пізніше, ніж сусіднє місто [Room 2006: 307].

Топонімізуються прикметники й з іншими позначеннями. Назва ірак-
ського міста Basra  походить від арабського слова basra ‘м’який’ із 
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референцією на м’який грунт місцевості [Room 2006: 50]. Назва гру-
зинського міста Батумі, за А. Румом, походить від грецького слова зі 
значенням ‘глибокий’ з дескриптивною референцією на морську затоку, 
біля якої розташоване це місто [Room 2006: 50], пор. назву міста 
у Франції Dіeppe, яка має германське походження і безпосередньо 
співвідноситься з англійським словом deep ‘глибокий’ з референцією 
на морську протоку, біля якої розташоване місто [Room 2006: 110].

Назва столиці Єгипту Каїр (англійською мовою Caіro) сягає араб-
ського слова al-kāhira ‘сильний’, яке співвідноситься зі словом al-kāhir 
‘переможний’ [Room 2006: 74]. Хоронім Корея (Korea), як вважають, 
походить від корей.  Koryŏ «Високий і Прекрасний» [Everett: 270]. 
Назви поселень Imperіal  існують у США, Канаді, Перу (одне зі зна-
чень слова imperial ‘величний’, ‘прекрасний’) [Everett: 226]. Назва 
міста у США Excelsіor  походить від латинського слова excelsus із 
значеннями ‘величний’, ‘чудовий’, ‘славний’, ‘благородний’, ‘шляхет-
ний’ [Everett: 161].

Семантема ‘прекрасний’ лежить в основі численних назв у різних 
куточках нашої планети. Назва найбільшого острова у Персидській 
затоці Oeshm  перекладається з персидської мови як ‘прекрасний’ 
[Room 2006: 307]. Португальське слово formosa ‘прекрасний’ існує як 
ойконім Formosa у Бразилії та Аргентині, як назва острова — у Гві-
неї-Бісау, як назва гірського піку — у Південній Африці, пор. також 
іншу назву острова Тайвань [Everett: 170]. Пор. ще ойконімні дескрип-
тиви Hermosa  від ісп. hermosa ‘прекрасна’ у США і на Філіппінах 
[Everett: 213]. Назва індійського міста Kalyan  походить від санскр. 
kalyana ‘прекрасний’ або ‘благородний’ [Everett: 248]. Назва ізраїль-
ського міста Jaffa  (Yafo) або  Joppa походить від єврей. yafe ‘пре-
красний’ [Everett: 236]. Назва міста у США Oathe (KS) походить від 
індіанського слова зі значенням ‘прекрасне’ [Everett: 390]. Назва посе-
лення Бахатай (Ірк) походить від бурят. бахатай ‘чудовий’, ‘дивний’ 
[Мельхеев: 26].

З огляду на переважаючу семантику відад’єктивних топонімів різ-
них країн світу можна зробити висновок про оптимістичне, радісне 
сприйняття світу людською расою.

онімна субстантивація вихідних 
дієслівних мовних одиниць

Інколи географічними назвами стають прості дієслова без додатко-
вих морфологічних елементів, у «чистому» вигляді. Аналогічні вкрап-
лення спостерігаються в українському ойконімному ландшафті, де вони 
корелюють з імперативною формою дієслова, пор. Копай (Вн), Минай 
[УАТП 1947: 792] або з формою заперечного імператива: Нерушай, 
Нетронь  [УАТП 1947: 798], Не  унивай  (Неунивай), Непізнись [Кар-
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пенко 1975: 47, 55], Hежурись [Коваль: 196]. Пор. назву озера Про
пади  [Горпинич: 211].

Віддієслівні 
антропоніми

Інколи віддієслівні назви зустрічаються в антро-
понімній сфері, пор. прізвище Підкопай [ІМіСУ 
Хрк: 877].

Як свідчать матеріали В. П. Шульгача, непо-
одинокі імперативні негаційні утворення зустрічаються у слов’янській 
антропонімії у різних мовах і в різні часи. Антропоніми укр. Нечай, 
ст.-рос. Нечай, 1495 р., блр. Нячай, пол.  Neczaі  походять із пра-
слов’ янського архетипаімператива *ne čaji; ст.-пол. антропонім Nedoy, 
1398 р., походить від імператива *ne doji [Шульгач 2008: 77, 81]. 
Антропоніми укр. Негай, слов’ян. Негай  постали з імператива *ne 
gaji, та антропоніми укр. Негрій,  блр.  Нягрей, рос. Негрей, блр. 
Негрей постали на базі імператива *ne grĕji [Шульгач 2008: 85, 87]. 
Пор. прізвища у формі імператива ст.-рос. Непролей, 1386 р., ст.-рос. 
Непытай, 1545 р., слов’ян. Незабудь, ст.-рос. Незамай тощо  [Шуль-
гач 2008: 102, 118].

А. Доза наводить низку віддієслівних антропонімів у французькій 
мові, за його термінологією «вербальних субстантивів» (substantif 
verbal). Інколи вербальні субстантиви формують прізвиська людей за 
їхнєю професією. Прізвисько кухаря, який обробляє рублене м’ясо, 
рибу, овочі, Chapoule походить від дієслова ст.-франц. chapoular ‘рі-
зати на маленькі шматочки’; прізвисько тесляра  Chapuіs  походить 
від діє слова  chapuiser ‘теслярувати’ [Dauzat 1951: 110]. Прізвисько 
Gagne — це вербальний субстантив від дієслова gagner у старому 
сенсі ‘оброблювати’ (землю), пор. франц. gagnage ‘ферма’ [Dauzat 
1951: 274]. Деякі французькі прізвиська характеризують їхніх носіїв і 
утворені від відповідних дієслів. Прізвисько Galaup (Південь Франції) 
походить від франц. galaupar ‘скакати’, ‘стрибати’, ‘мчатися  галопом’ 
[Dauzat 1951: 275]. Людині, яка сильно чухалася, дали прізвисько 
Chaupіt від ст.-франц. chaupiquer ‘свербіти’, ‘чесатися’ [Dauzat 1951: 
118]. Прізвисько Compoіnt походить від ст.-франц. compoindre ‘засму-
тити’, ‘завдати болю’, ‘образити’ [Dauzat 1951: 143]. Прізвиська Cho
que, Chocque, Choc(q) А. Доза пов’язує з дієсловом choquer, яке мало 
значення ‘штовхати’, ‘зачіпати’, ‘вдарити’ [Dauzat 1951: 129]. Вербаль-
ний субстантив Cogne від франц. cogner ‘вдарити’, ‘бити’, ‘дубасити’, 
‘лупцювати’ слугував як прізвисько брутальної людини [Dauzat 1951: 
139]. Прізвиськами Ploque, Plocque, які походять від дієслова ploquer 
‘стукати’, ‘грюкати’, називали галасливих людей [Dauzat 1951: 489].

Зазначимо, що А. Доза не вказує на граматичний статус дієслів, 
які становлять основу віддієслівних антропонімів. Здається, проте, що 
вони походять не від імперативної форми дієслів, а, скоріше, від інди-
кативної форми. Пор. вербальний субстантив Pіque, який походить 
від дієслова piquer ‘колоти’, ‘кусати’, ‘ображати’, і Pіquemal, який 
А. Доза тлумачить як «Xто коле боляче»  [Dauzat 1951: 486], а не як 
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імператив «Kоли боляче!». Прізвище Requіer А. Доза розглядає як 
вербальний субстантив, що походить від діеслова requérir ‘обвинува-
чувати’, і тлумачить як «Tой, хто обвинувачує (прокурор)» [Dauzat  
1951: 517].

Щодо онімії Великої Британії, серед поодиноких пропріальних лек-
сем віддієслівного походження зазначимо прізвища Rіdeout,  Rіdout, 
які походять від ср.-англ. імператива rīd дієслова rīden ‘їхати верхи’ + 
ut [Рыбакин: 384].

Стосовно деяких інших ономастичних категорій, як, наприклад, 
зоонімів, то там вербальні назви почуваються набагато комфортніше, 
на зразок кличок мисливських собак Хватай, Валяй, Карай [Дубова: 
148], або імен коней на зразок Догоняй  [Лошадь: 121—122]. М. Фас-
мер наводить цікаву назву острова Голодай: «на захід від Ленінграда, 
за іменем англійця Holiday, який мав маєток на цьому острові» і збли-
жає цю назву з дієсловом голодувати [Фасмер I: 430]. Народне пере-
осмислення цієї незрозумілої назви свідчить про принципову можли-
вість використання простих дієслівних імперативів з топонімною метою.

Віддієслівні 
топоніми

Віддієслівні топоніми непоодинокі в ойконімії 
США. «Молодість» північноамериканської топо-
німії, стрімкий процес її становлення, порівняно 
невелика сталість топонімної системи дозволили 

проникнути до її складу таким «екзотичним» назвам, як ойконіми 
у формі дієслів у наказовому способі. Словом Waіt (KY) «Зачекай» 
спочатку неофіційно назвали сільську школу, а потім і саме село: 
школа була розташована біля річки, і учні, які мешкали на іншому 
березі, часто були вимушені довго чекати, поки їх перевезуть через 
річку [Blevins: 137]. Семантика віддієслівної назви села Push  (NC) 
«Штовхай» (англ. to push ‘штовхати’, ‘пхати’) відбиває колишній стан 
доріг, коли після злив мешканці мали товкати, витягувати всі тран-
спортні засоби з багнюки [Blevins: 256]. Іншим прикладом ойконіміза-
ції дієслова виступає назва Select  (KY) «Вибирайте» від дієслова to 
select ‘вибирати’: мешканці села запросили поштове відомство у Ва -
шингтоні допомогти їм з назвою нової пошти. З Вашингтона прийшла 
відповідь: «Вибирайте назву самі». Селяни для назви вибрали саме 
це дієслово [Blevins: 134]. До віддієслівних належить також назва 
поселення Avert  (MO) (англ. to avert ‘запобігати’, ‘відвертати’, ‘уни-
кати’), яка мотивована якимось конкретними, вже забутими обстави-
нами [Blevins: 191], пор. ще ойконіми Admіre  (KS) від дієслова to 
admire ‘захоплюватися’, ‘милуватися’, амер. розм. ‘бажати’, ‘дуже 
хотіти’, Convene  (ME) від дієслова to convene ‘скликати’, ‘збирати’ 
[Gallant: 152, 99]. Пор. ще колишні назви селищ шахтарів і нафтови-
ків Seek  (PA) «Шукай»,  Fearnot  «Не бійся»  [Gallant: 54]. Одне зі 
значень основи шахтарського селища Drab  (PA) доволі негативне 
(англ. to drab ‘гуляти’, ‘займатися проституцією’) [Gallant: 54]. Ойко-
нім Sober  Up  (MT) внутрішньою формою радить п’яному ковбою 
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швидше витверезитися (англ. sober ‘витверезитися’, ‘опритомніти’) 
[Gallant: 205]. Назва села Grab  (NY) «Хапай» від дієслова to grab 
‘хапати’ мотивована тим, що продавець тутешньої крамниці призна-
чав за свій товар дуже високу ціну [Gallant: 239]. Назва населеного 
пункту Combіne  (TX) «Об’єднай» (англ. to combine ‘об’єднувати’, 
‘поєднувати’) мотивована тим, що під дахом однієї будівлі були поєд-
нані (англ. combined) майстерня коваля, бакалійна крамниця і відді-
лення пошти [Gallant: 337]. Віддієслівний ойконім, безперечно, — назва 
Persіst  (OR) (англ. to persist ‘наполягати’, ‘наполегливо продовжу-
вати’, ‘уперто наполягати’, ‘упиратися’). Назва поселення мотивована 
тим, що його мешканці протягом 18 років уперто вимагали відкриття 
свого відділення пошти, аж доки їхню вимогу не задовольнили [Gallant: 
287]. Іншим прикладом ойконіму вербального походження виступає 
назва поселення Isolate  (OR) (англ. to isolate ‘ізолювати’, ‘відокрем-
лювати’, ‘відособляти’) за ознакою його віддаленого, ізольованого 
місце знаходження [Gallant: 286]. В основі ойконіму Grow (OK) лежить 
дієслово to grow ‘рости’, ‘виростати’, ‘збільшуватися’ як побажання 
перших поселенців, щоб їхнє крихітне поселення швидко зростало 
[Gallant: 278]. Позитивними конотаціями сповнена назва поселення 
Revіve (MS) [Gallant: 186] (англ. to revive ‘відроджуватися’, ‘воскре-
сати’, ‘повертатися до життя’, ‘пробуджуватися’, ‘розквітати’) як надії 
поселенців на те, що на новому місці у них починається нове щас-
ливе життя.

В ойконімії Канади також зафіксовані назви, які, без сумніву, утво-
рились шляхом ономастичної конверсії дієслів. Ойконім Abound (Sask) 
корелює з дієсловом to abound ‘бути багатим на щось’, ‘мати багато 
чогось’, ‘рясніти’, кишіти (чимось)’. Назва поселення Forget  (Sask) 
в загальній мові має відповідник дієслово to forget  ‘забувати’, ‘не 
пам’ятати’. Ойконім Madden  (Alta) корелює з дієсловом to madden 
‘зводити з розуму’, ‘дратувати’, ‘роздратовувати’, ‘з’їхати з глузду’.

Безперечною є кореляція компонентів ряду складних і складених 
ойконімів з дієсловами, наприклад, американська назва Cut and Shoot 
(TX) «Ріж і стріляй» [Gallant: 223, 225]; канадські назви Makepeace 
(Alta) (букв. «Роби мир», «Мирись»), Go Home (Ont) «Йди додому», 
Cut Throat  (Nfdl) «Ріж горло», Cut Knіfe  (Sask) «Ріж ножем».

Структурна специфіка англійської мови полягає, зокрема, в тому, 
що різниця між іменником та дієсловом за їхніх формальних ознак часто 
відсутня і лише контекст, синтагматичне оточення, зміст всієї синтак-
семи допомагає виявити, яка частина мови репрезентована в кожному 
конкретному випадку.

Оскільки всі власні імена за своєю природою належать до субстан-
тивів, ми a priori схильні вважати кожну назву, яка викликає сумнів, 
за іменник, хоча, ймовірно, інколи в першооснові назви лежить діє-
слово. Шахтарі  назвали своє селище Rush  (KY) тому що, коли там 
знайшли поклади вугілля, люди звідусюди поїхали в цю місцевість 
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з надією швидко розбагатіти [Quimby: 289]. Вихідне слово можна 
зрозуміти як іменник (англ. rush ‘стрімкий рух’; ‘натиск’ і як діє-
слово (англ. to rush ‘кидатися’, ‘мчатися’, ‘мчати щодуху’). Не мож -
на визначити за формою тополексеми Advance  (MO) [Blevins: 191], 
чи першооснова назви — іменник advance ‘просування вперед’, ‘успіх’, 
‘поліпшення’, ‘прогрес’, чи дієслово to advance  ‘просуватися уперед’, 
‘робити успіхи’, ‘розвиватися’. Амбівалентним у цьому відношенні 
виступає й ойконім Appeal (MS) [Blevins: 183] (іменник appeal ‘про-
хання’, ‘благання’, ‘звернення’, ‘заклик’; дієслово to appeal ‘прохати’, 
‘благати’, ‘апелювати’, ‘звертатися з проханням’). Не зрозуміло, що 
лежить в основі ойконіма Veto  (MS) [Blevins: 187] — дієслово veto 
‘забороняю’, ‘накладаю заборону’, накладаю вето’ чи іменник veto 
‘вето’, ‘заборона’. З ситуації випливає, що це, мабуть, дієслово, пор. 
фразу «...several names ‹...› were ‘vetoed’ for various reasons» — 
«...декілька назв ‹...› були ‘ветовані’ з різних причин» [Blevins: 187]. 
Ойконім Alert  (NC) у принципі може сягати як іменникової основи 
(англ. alert ‘тривога’, ‘сигнал тривоги’), так і прикметникової (англ. 
alert ‘насторожений’, ‘обережний’, ‘жвавий’, ‘проворний’, ‘спритний’, 
‘моторний’, ‘кмітливий’, ‘тямущий’), або походити від дієслова (англ. 
to alert — ‘оголошувати тривогу’, ‘попереджати про небезпеку’). З ко -
ментарів Ф. Галанта стає зрозумілим, що в цьому випадку за основу 
ойконіма було взято ад’єктив, бо перші колоністи, які дали цю назву 
у певних умовах свого існування, вважали за необхідне «бути насто-
роженими весь час» (англ. to be alert at all times) [Gallant: 175].

У топонімії США існує своєрідний принцип утворення пропріаль-
них лексем, який міститься у субстантивації та топонімізації деяких 
латинських дієслів. Ойконім Amo перекладається з латини як «Кохаю» 
[Stewart 1970: 13], а ойконім Cresco  (PA, IA) «Зростаю», «Збільшу-
юся» [Stewart 1970: 119]. В основі назв поселень Vіnco (OK) та Vіcі 
(OK) (1900 р.) [Stewart 1970: 512] лежать латинські дієслова із зна-
ченням «Перемагаю», «Переміг». В основі назви поселення Renovo 
(PA) — латинське дієслово зі значенням «Оновлюю» (у поселенні зна-
ходились залізничні ремонтні майстерні) [Stewart 1970: 403]. Топонімна 
назва Vade  Mecum  (NC) (від латинських слів із значенням «іди зі 
мною») мотивована наявністю поблизу лікувальних джерел [Stewart 
1970: 507]. Топонімну назву Nіl Desperandum (AK) можна перекласти 
з латини як «Не зневіряйся», «Не впадай в розпач» [Stewart 1970: 328].

Цікаві оказіоналізми, які сприймаються як дієслова, зустрічаємо 
в українському ойконіміконі, пор. Залила  [УАТП 1947: 16], Закусили 
від Закусило  (с. Веприк Фастівського р-ну Київ. обл.). Лише ети-
мологічний аналіз таких назв може дати вірну відповідь про статус 
вихідних слів.

Субстантивація дієслів та їхня онімізація спостерігаються і в оно-
мастичних системах з іншою структурою. Топонім Nіzwa  в Омані 
виводять з арабського кореня nzw ‘(яскраво) спалахнути’,  вказуючи, 
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 можливо, на місце незвичайної родючості [Everett: 379]. Топонім 
Lugela у краї  ні Мозамбік походить від місцевого слова ologela ‘вітати’, 
‘вклоняти  ся’ [Everett: 306].

У японському антропоніміконі окрему групу становлять одноком-
понентні особові імена, сформовані шляхом субстантивації дієслів. 
Особове ім’я Цутому походить від дієслова зі значенням ‘старати  ся’, 
‘намагатися’, ім’я  Мамору — від дієслова зі значенням ‘захищати’, 
ім’я  Каору — від дієслова зі значенням ‘пахнути’, ‘духмяніти’, ім’я 
Мінору — від дієслова зі значенням ‘зріти’, ‘дозрівати’ [Японцы: 366].

онімна субстантивація вихідних 
дієприкметникових одиниць

Основами топонімів іноді виступають дієприкметники. Назви насе-
лених пунктів рідко походять від субстантивованих дієприкметників, 
пор. українські назви: Мальоване  (Рв), Фарбоване  (Кв), Проїждже 
(Вр), Розкопане (Вн). Частіше субстантивовані дієприкметники станов-
лять основу онімів, які слугують назвами природних об’єктів. Досить 
часто вони лежать в основі оронімів. Назва гори Вийнята  утворена 
шляхом субстантивації та онімізації дієприкметника вийнята ‘на якій 
копали, виймали, видобували ґрунт’, пор. вийняти ‘вибирати’, ‘викопу-
вати’ [Габорак 2008: 70]. Назва верху Винесений утворена таким же 
чином від дієприкметника винесений ‘такий, що знаходиться збоку, не 
в одному ряду з іншими однотипними об’єктами (верхами)’ [Габорак 
2008: 70]. Назва гори Копана  утворена від дієприкметника копана 
‘яку копали’; назва гори Погибла утворена від дієприкметника погибла 
і вказує на те, що на горі в давнину загинуло у битві проти турків 
і татар багато людей; назва гори Пробита утворена від дієприкмет-
ника пробита ‘розчищена від кущів і лісу’, пор. пробивати ‘прокла-
даючи дорогу’, ‘розчищати, звільняти місце’ [Габорак 2008: 185, 297, 
313]. Назва вершини Скорохований утворена від дієприкметника ско-
рохований ‘який швидко зникає (ховається) з виду’ [Габорак 2008: 
350]. Пор. топоніми інших категорій: назва поля Розкопане с. Сукачі 
(Вл), з якого вивозили пісок для будівництва доріг; назва лісу Роз
копана с. Велика Осниця (Вл) [Сл. ММ 2007: 296], пор. назву поля 
Розбите с. Краснилівка (Вл), яке розташоване між двома селами, ніби 
розбиває їх [Сл. ММ 2007: 295]. Назва дороги Сипана н. п. Комарове 
мотивована тим, що люди самі її висипали; назва дороги Сипана сел 
Клепачів і Озерце (Вл) мотивована тим, що ця дорога «висипана щебе-
нем» [Сл. ММ 2007: 338]. Поле назвали Копальне  с. Білосток (Вл), 
бо його перекопували вручну [Сл. ММ 2006: 360]. Болото Викопне 
м. Ковель (Вл) так названо, бо у ньому жителі копали торф [Сл. ММ 
2006: 174]. Пор. назви річок на Україні Перекопана,  Поритий, Роз
копана, Розкопаний, Розорана, Розрита  [СГУ: 416, 441, 468].
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Неодноразово у топонімії зустрічаються віддієприкметникові назви, 
котрі вказують, що об’єкт, який отримує назву, горів. Зокрема, назва 
гори Горіла утворена шляхом субстантивації та онімізації дієприкмет-
ника горіла ‘яка  зазнала пожежі’, ‘обпалена вогнем’  [Габорак 2008: 
100]. Болото Смалене с. Троянівка (Вл) так назване, бо колись виго-
ріло [Сл. ММ 2007: 349], пор. назву лісу Спалене  с. Малі Дорого-
стаї (Вл) [Сл. ММ 2007: 363]. Вулиця Спалена  с. Рудка-Козинська 
(Вл) була спалена німцями під час війни; урочище Спалене  с. Жов-
тневе (Вл) колись горіло [Сл. ММ 2007: 363]. Назву Горіле мають ліс, 
н. п. Гірка Полонка (Вл), куток с. Погулянка (Вл), острів с. Прип’ять 
(Вл). Всі вони мотивовані тим, що названі так об’єкти колись горіли 
[Сл. ММ 2006: 182]. Назви озера Випалене с. Теклине та лісу с. Чор-
ниж на Волині мотивовані тим, що там колись була пожежа [Сл. ММ 
2006: 115]. Пор. назви лісів Вигарана с. Тоболи та Вигаране с. Бруне-
тівка, мотивовані аналогічними факторами [Сл. ММ 2006: 109]. На Ук-
раїні існує 7 назв річок Погоріла  [СГУ: 432],  пор. також гідроніми 
Палений, Погорілий [СГУ: 410, 432]. Пор. Погорелое (Тве) [Атлас: 20].

Віддієприкметникові назви зустрічаються і в північно-американсько-
 му топоніміконі. Віддієприкметникова назва річки Burnt  (OR) похо-
дить від дієслова burn ‘згоряти’, ‘горіти’, ‘палати’. Інша річка отри-
мала дієприкметникову назву Defeated  від дієслова defeat ‘завдати 
поразки’, тому що колись на її березі під час сутички між поселенцями 
та аборигенами поселенці отримали поразку. Від назви річки утвори-
лась і назва поселення Defeated (TN) [Blevins: 324]. Віддієприкметни-
ковий ойконім Chosen (FL) «Вибраний» утворився від дієслова choose 
‘вибирати’, бо першопоселенці вибрали саме це місце для проживання 
[Blevins: 69]. Оригінальною видається назва поселення Seldom Seen 
(MN) «Рідко бачений» від дієслова see ‘бачити’ (англ. seldom  ‘рідко’) 
[Gallant: 54]. Кілька річок мають назву зі значенням «Загублена». 
Ця назва передається словами різних мов, зокрема, англійською Lost 
(OR, UT), іспанською Perdіdo  (FL). У Канаді існує річка (і місто) із 
французькомовною назвою Perdue (Sask) із зазначеним вище значен-
ням. Назва поселення Unіted (PA) «Об’єднане» — частина назви про-
мислової компанії United Coke Company «Об’єднана вугільна компа-
нія», завдяки діяльності якої воно виникло [Blevins: 301].

онімна субстантивація вихідних 
Займенникових одиниць

Власні географічні назви покликані виконувати різноманітні функ-
ції: номінативну, ідентифікуючу (адресно-вказівну), індивідуалізуючу, 
диференціювальну та ін. Ці численні функції можуть, у принципі, вико-
нуватись будь-якими словами і навіть будь-якими звукосполученнями 
(у тому числі й позбавленими будь-якого сенсу). Проте насправді ця 
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топонімна «вседозволеність» зустрічається рідко, адже при номінації 
об’єктів зіштовхуються різні сили: екстралінгвістичні, загальномовні 
і власне топонімні. Номінативний характер ономастики перешкоджає 
проникненню в її сферу неномінативних мовних засобів, наприклад, 
прийменників, сполучників тощо. Якщо такі елементи яким-небудь 
чином змогли онімізуватися, інклюзивна здатність ономастики дозво-
ляє їм зберегти набутий ономастичний статус.

Власні назви, утворені шляхом субстантивації та онімізації займен-
ників, — це поодинокі вкраплення в ономастичні системи. До відзай-
менникових онімів присвійного розряду, що своєю доонімною семан-
тикою вказують на належність об’єкта певним особам, відносяться 
такі пропріальні лексеми, як назва лісу Свій с. Столенські Смоляри, 
назва лісу Своя біля с. Піщане на Волині [Сл. ММ 2007: 322, 323]. 
Назва с. Котра, яка зафіксована в [Сл. ММ 2006: 370], збігається 
із займенником питального розряду жіночого роду, проте мотивація 
назви невідома. Американський ойконім It (MS) можна тлумачити як 
такий, що походить від особового займенника it  із значенням ‘він’, 
‘вона’, ‘воно (про предмети і тварин)’, або такий, що походить від 
вказівного займенника зі значенням ‘це’. В основі назви населеного 
пункту None (MO) лежить заперечний займенник none ‘ніхто’, ‘ніщо’, 
‘жоден’, ‘ніякий’.  У черговий раз  підкреслюємо необхідність етимо-
логічної експертизи для коректного тлумачення власної назви. Ойко-
нім  Mіo  (MI) сприймається як такий, що походить від італійського 
присвійного займенника mio зі значеням ‘мій’. У дійсності ця назва 
виникла у 1883 р. як результат опущення кінцевого -е у відантропо-
німній назві Mіoе  (від імені Mioe Dongola). Не існує пояснень цього 
факту [Blevins: 169].

онімна субстантивація вихідних 
прислівникових одиниць

Власні назви, що утворюються шляхом субстантивації та онімізації 
прислівників, — це крихітний, але достатньо виразний шар пропріаль-
них лексем. Виділяється, зокрема, група відприслівникових онімів, які 
утворені від обставинних прислівників місця, пор. назву населеного 
пункту Звідки  (Хрк), назву лісу Близько, який знаходиться близько 
від с. Невір (Вл) [Сл. ММ 2006: 55], назва кутка Осеред, який роз-
ташований всередині між іншими кутками с. Дроздні (Вл) [Сл. ММ 
2007: 148]. До локативних відадвербіальних власних назв зараховує-
 мо також назву кутка Тойбік, який розташований на іншому березі 
річки с. Черсак (Вл), а також назву с. Тойкут, що в кутку [Сл. ММ 
2007: 404]. До відадвербіальних топонімів, в основі яких лежать якісно-
означальні прислівники, відносимо русифіковану назву сінокосу Не 
удобне, куди незручно добиратись [Сл. ММ 2007: 123]. З синхронної 
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точки зору назви річок Напрасна,  Нужна  [СГУ: 383, 392] сприйма-
ються як оніми, що своєю доонімною семантикою пов’язані з модаль-
ними прислівниками, які передають ставлення мовців до об’єктів, що 
отримують найменування. В основі американського ойконіма Not (MO) 
лежить заперечний прислівник not  ‘не’, ‘ні’. В основі американського 
ойконіма Why  (AZ) лежить питальний прислівник why ‘чому’, пор. 
ойконім Whynot (NC) із заперечно-питальним доонімним значенням 
‘чому ні’. Ойконім Shortly (DE) походить від прислівника shortly, який 
має кілька значень, зокрема, як прислівник часу зі значеннями ‘неза-
баром’, ‘незадовго’. Відабвербіальний ойконім Enough (MO) перекла-
дається як «Досить», «Доволі» [Blevins: 193].

онімна субстантивація вихідних 
прийменникових одиниць

Інколи у сферу пропріальної лексики потрапляють і прийменни  ки. 
Один із таких поодиноких випадків — назва населеного пункту в США 
Between (GA) «Між». Ця назва мотивована тим, що поселення розта-
шоване між двома містами — Monroe та Loganville [Blevins: 77]. Назва 
швейцарського міста Davos походить від слова davo, davous, що на 
діалекті романш ретороманської мови має значення ‘за’, ‘позаду’. Наз-
ва мотивована розташуванням міста стосовно долини [Cherрillod: 138]. 
В основі назви історичного регіону в східній частині Йорданії Peralea 
лежить грецьке слово peran — ‘за’, яке позначає землю за (або на схід) 
від річки Йордан [Room 2006: 292]. Те ж саме грецьке слово peran ‘за’ 
лежить в основі назви грецького міста Pіraeus, яке було засноване 
ще у V ст. до н. е. як порт, що за межами м. Афіни [Room 2006: 296].

онімна субстантивація 
полімовночастинних одиниць

У деяких випадках морфологічна форма вихідних мовних одиниць, 
що лежать в основі пропріїв, не дозволяє чітко зрозуміти, до яких 
частин мови належать ці слова. Зокрема, назва поселення Plenty 
(AZ) сягає слова plenty, яке є: 1) іменником, із значенням ‘велика 
кількість’; 2) прикметником, амер. ‘рясний’, ‘численний’; 3) прислівни-
ком, розм. ‘цілком’, ‘досить’, ‘дуже’, надзвичайно’; ‘міцно’, ‘ґрунтовно’ 
[Blevins: 22]. Слово alone, що лежить в основі ойконіма Alone  (SC), 
можна зрозуміти як прикметник із значенням ‘один’, ‘самотній’ або як 
прислівник із значенням ‘тільки’, ‘виключно’. Ойконім Onward  (MS, 
IN) походить від слова  onward, котре можна розуміти як прикмет-
ник із значенням ‘що просувається’, ‘що йде уперед’ або як прислів-
ник ‘уперед’, ‘попереду’, ‘далі’.
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онімна субстантивація вигуків

Інколи субстантивуються і перетворюються на власні назви вигуки. 
До таких онімних утворень належить назва населеного пункту Bravo 
(MI) «Браво». Назва поселення Okay (OK) пов'язується зі специфічним 
словом okay, яке може сприйматися як іменник ‘схвалення’, як при-
слівник «Все гаразд», «Добре», «Правильно» або як вигук «Добре!», 
«Гаразд!» [Скляренко 2012: 118]. В основі ойконіму  Welcome  (NC) 
лежить слово welcome, яке можна розуміти як іменник ‘вітання’, як 
прикметник «Бажаний», «Приємний», як дієслово «Вітати», «Радо при-
ймати» або як вигук «Ласкаво просимо!». В основі ойконіму  Farewell 
(AR) лежить слово farewell,  яке можна розуміти як іменник ‘про-
щання’, як прикметник «Прощальний» або як вигук «До побачення!», 
«Щасливої дороги!».

Таким чином, існування розглянутих у цьому розділі топонімів 
свідчить, що апелятив і загальна назва — не одне й те ж, що гене-
тична частиномовна належність і ономастично-функційна частиномовна 
належність можуть не збігатися. Вищенаведені пропрії не стосуються 
категорії загальних назв, іменників. Вони генетично пов’язані з апе-
лятивами, що відносяться до різних частин мови. Проте функційно 
всі вони є онімними субстантивами, ситуативними іменниками.
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Загальні положення

Мова є соціальною за самою своєю природою, а з усіх її  частин 
найбільш соціальною виступає ономастика. Американські золо-
тошукачі, наприклад, давали своїм таборам колоритні, проте 

зниженої семантики найменування. Коли ж ці тимчасові поселення 
перетворювались на перманентні населені пункти та їх заселяли люди 
інших соціальних шарів, первісні назви замінювались назвами з іншою 
семантикою.

Будь-який етнос можна уявити собі як макросоціум, що складається 
з безлічі мікросоціумів, соціальних шарів, соціальних груп тощо. Хоч 
кожний мікросоціум має свої ономастичні преференції, на загальнона-
ціональному рівні виділяються загальнонародні ономастичні погляди, 
ономастичні смаки та традиції, ономастичний менталітет. У загальнона-
родній ономастиці відбиваються почуття, думки, погляди, саме життя 
народу, який творить свій ономастикон. Саме в цьому криється соці-
альний характер ономастики. Ономастична система японського або 
китайського етносу, як відбиття та вираження життя цих народів, від-
різняється від ономастичної системи французів чи англійців. Ономас-
тикон кожного народу історичний. Поряд з постійним, мало схильним 
до соціальної несталості, нестабільності національним ономастичним 
ядром він містить широку ономастичну периферію, яка чутко реагує 
на соціальні зміни у житті етносу зміною та оновленням своєї про-
пріальної лексики.

У суспільстві постійно киплять соціальні пристрасті, то з більшим, 
то з меншим жаром. Вони пронизують всі сфери буття, в тому числі 
і лінгвальну сферу та ономастику, як її складову частину. Суспільство 
ніколи не було однорідним. Соціальні групи, які тріумфували в певний 
період історії, завжди прагнули вплинути на всі сторони життя сус-
пільства, серед них і на мовну, а особливо на її ономастичну складову.

Клерикальні шари суспільства, які були у вищих ешелонах влади 
в різних країнах Європи, протягом тривалого періоду мали  постійний 
вплив на різні сфери громадського та приватного життя. Цей вплив 



Ч а с т и н а  III.  КРЕАТИВНИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ СЛОВОТВІР

— 274 —

з усією силою виявився і в ономастиці. Обов’язкове іменування 
людей за певними релігійними канонами, жорстка регламентація осо-
бових імен є яскравим тому прикладом. Надання різним географічним 
об’єктам назв із релігійного лексикону, найменування об’єктів за іме-
нами святих — інший тому доказ.

Домінуючі соціальні групи нав’язують суспільству свої ономас-
тичні уявлення, свої ономастичні смаки, свої номінаційні принципи, 
вони намагаються створити свої ономастичні традиції. Інколи сус-
пільство приймає ономастичні принципи домінуючих соціальних груп 
і вони перетворюються на всенародне загальне надбання. У США з 
самого початку країною керували протестанти англосаксонського по -
ходження. Процес американізації усіх інших соціальних і  національних 
груп відбувався під їхнім тиском. Вся політика країни була скеро-
вана на поширення англосаксонської культури, на соціальні норми та 
мову цього шару. Тому сучасні американці (які історично належать 
до різних етносів) віддають перевагу британським (або псевдобритан-
ським) іменам при утворенні назв місць проживання (готелів, коте-
джів, заміських будинків, житлових комплексів).

У сучасних назвах використовуються численні британізми — тради-
ційні елементи англійської географічної номенклатури, котрі як само-
стійні слова вже не вживаються в сучасній літературній англійській 
мові і виступають як архаїзми, або як діалектизми. Використання цих 
елементів, як правило, не відбиває реальних характеристик об’єктів, 
які іменуються, проте вони надають назвам «британського» звучання 
[Леонович: 212—213].

Інколи суспільство певний час терпить ономастичні номінаційні 
принципи домінуючих груп, а потім відкидає їх, як здоровий організм 
виштовхує скалку. Деякі назви живуть тисячоліттями, переживаючи 
мови й народи, які їх утворили. Існують також численні назви- «одно-
денки», які приходять на хвилі моди, створеної певною соціальною 
групою, і відмирають разом з нею. Назви, прийнятні в одну епоху, 
одним соціальним колективом, здаються абсолютно неможливими, не -
припустимими на іншому відрізку часу, в іншому колективі. Оно-
мастична сфера різнопланова та різнорідна у соціологічному вимірі. 
Таким чином, погляди та почуття народу, його світогляд та ідеологія, 
його менталітет, його сприйняття життя формують специфічну оно-
мастичну систему.

Соціальний характер ономастики пропонує також інший аспект вза-
ємодії соціуму та його ономастикону: ономастична система сама впли-
ває на менталітет, на світогляд, на ідеологію, на ставлення до життя 
народу, який сформував цю ономастичну систему. Власні імена здатні 
впливати на людину, на її свідомість, волю, на її почуття. О. Ф. Лосєв 
підкреслював, що власне ім’я — це «енергетично-особистий символ, 
який містить у собі більш чи менш яскравий образ ‹...› і певне зна-
чення» [Лосев: 878—880] Власне ім’я має «якусь примусовість, якусь 
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імперативність», «воно ‹...› наступає на нас. Ім’я речі наступає на саму 
річ» [Лосев: 830].

Об’єкт отримує назву не лише з чисто утилітарною ономастичною 
метою. Отримана назва, як і будь-яке інше слово, входить до кому-
нікативної сфери та виконує функцію мовленнєвого впливу. Іншими 
словами, власне ім’я в соціальному середовищі виконує не лише номі-
нативну функцію, але і функцію комунікативну. У значення власного 
імені крім лінгвістичного, лексичного компонента входять екстралінг-
вістичні компоненти, серед них естетичний, афективний, моральний, 
соціальний та оцінювальний [Суперанская 2007: 266]. При певних 
умовах основна, номінативна функція власного імені може бути реду-
кована і поступається іншим аспектам комуникативної функції. Нові 
власні імена можуть виникнути у співвідносності з прагматичними 
потребами окремого індивіда, окремої соціальної групи з чітко запла-
нованим функціональним призначенням вплинути на оточуючий соціум 
ономастичними засобами.

топонімні переосмислення слів 
З абстрактним Значенням

В американському суспільстві замовниками нових назв часто висту-
пають рекламодавці, продавці земельних ділянок, окремих будинків, 
житлових комплексів і т. п. Функції нових географічних назв набли-
жаються до функцій словесних товарних знаків. Творців нових назв 
менш за все турбує адекватність найменувань, виконання ними основ-
них номінативних функцій. Вони керуються прагматичними спряму-
ваннями — продати іменований об’єкт з максимальним зиском. Нові, 
штуч  но створені, назви малюють ідеалізовані картини, які ваблять 
своєю сільською ідилією, обіцяють спокійне безтурботне буття. При 
формуванні таких назв використовуються слова з яскравим позитив-
ним забарвленням, щоб максимально вплинути на емоційну, психоло-
гічну сторону потенційних покупців, підкорити їхню волю і примусити 
назвою, спеціально підібраними власними іменами купити рекламова-
ний об’єкт, пор. такі назви, як Bestever  Homes «Найкраща з усіх 
коли-небудь існувавших домівок», Ideal  Homes «Ідеальні домівки», 
Practіcal Homes «Практичні домівки», Cosy Cottages «Затишні коте-
джі» [Леонович: 206].

У штаті Нью-Мексико переважають похмурі пустельні безлюдні 
краєвиди. Щоб замантити переселенців, було прийняте офіційне пріз-
висько «The Land of Enchantment» «Країна чарівності» [ТCAN: 202]. 
Сенат штату Арканзас в 1923 р. з явно рекламною метою прийняв 
рішення присвоїти йому офіційне прізвисько «The  Wonder  State» 
«Штат чудес». Особливо контрастним виглядає його багатообіцяюче 
офіційне прізвисько «The Land of Opportunіty» «Край можливостей» 
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на тлі хронічного безробіття та економічного занепаду цього одного 
з найвідсталіших штатів США [TCAN: 202].

В Україні певні політичні сили, які на початку ХХ ст. захопили 
владу, намагалися радикальним способом змінити країну та її народ, 
трансформувати його світобачення, світосприйняття. Важлива роль 
у цих трансформаційних потугах надавалася мові та особливо її оно-
мастикону. В соціально-політичному плані була висунута концепція 
створення людини нової формації, «радянської людини». Відповідно 
до цієї соціально-політичної настанови була розроблена і спеціальна 
ономастична концепція з формування нового відповідного ономасти-
кону. Нові топонімні утворення мали відповідати ряду вимог. Вони 
мали бути зрозумілими і сприйнятими місцевим населенням. Тому 
нові топоніми мали бути створені на базі слів мови міжнаціональ-
ного спілкування (російській мові) або зі слів місцевої національної  
мови.

Нові топоніми повинні були мати логічне підґрунтя та високий 
моральний і емоційний потенціал. Відбувся відрив топонімії від геогра-
фічних реалій. Адресно-вказівна функція топонімів, яка сприяє орієнта-
ції у просторі, ігнорувалась. Місце топонімного простору зайняв полі-
тико-ідеологічний простір. Топонімна система перетворилась в один із 
засобів ідеологічної пропаганди. Керуючі шари суспільства намагалися 
сформувати нові принципи топонімної номінації, створити нові ономас-
тичні традиції. Одна із ономастичних інноваційних технологій полягала 
у новому номінаційному принципі: створенні нових власних імен залу-
ченням до ономастичної сфери нових, нетрадиційних джерел номінації.

топонімні переосмислення  
З підвищеним емоційним Забарвленням

В українській топонімії, як і у топонімії інших народів колишнього 
СРСР, широко використовувалося топонімне переосмислення апелятив-
них лексем з абстрактною семантикою. До ономастичної сфери залу-
чалися слова з чітко вираженою ідеологічною спрямованістю, з підви-
щеним емоційним забарвленням та позитивними конотаціями. Процес 
номінації у цих випадках перетворювався на процес присвоєння імені 
і був сурово регламентованим.

Так з’явились численні назви населених пунктів, наприклад, Труд 
(Хрс), Сила  (Мк), Свобода  (Зк — 2 назви, Зп, Кв, Мк, См), Надія 
(Лг, Днп — 2 назви, Зп, Од), Надежда  (Крм, Од, Пл), Майбутнє 
(Чрг) тощо. Пор. російські назви: Труд (Тве, Кда), Свобода (Ниж, 
Крс, Рос), Свободное (Лен, Кда, Рос, Са), Свободный (Сар, Кда, 
Све, Аму). Назви зі значним ідеологічним та емоційним потенціалом 
отримали особливо широке розповсюдження. Ойконім Правда зустрі-
чається  у п’яти областях, ойконім  Світанок  зустрічається 11 разів 



Розділ IV. Соціально-функційний вимір онімного простору

— 277 —

у 10 областях, а Зоря  зустрічається 24 рази в 12 областях. Пор. 
російські назви Правда (Тве, Тул, Сар), Заря (Сар, Вгг — 2, Кір), 
Рассвет (Лен, Вгг — 3, Кда, Кл, Тюм, Кяа). За кількістю однакових 
назв можна було визначати їхню ідеологічну значимість. 

Політична настанова на утворення у людей уявлення про швидкий 
прогрес країни в усіх напрямках обумовила появу ойконіму Прогрес 
та його широкого розповсюдження  (11 назв у 8 областях).  В умо-
вах багатонаціональної держави дружбі представників різних націо-
нальностей приділялась особлива увага. Тому не визиває подиву існу-
вання 19 ойконімів Дружба у чотирнадцяти областях України. Народу 
постійно прищеплювалася думка про постійні перемоги держави у різ-
них сферах, про швидку і остаточну перемогу існуючого політичного 
ладу країни в усіх країнах світу.

Ідеологізована назва Перемога була присвоєна 27 населеним пунк-
там у 14 областях При цьому ця назва повторювалася неодноразово 
у різних областях. Російське слово победа  ‘перемога’ зафіксована як 
ойконім Победа (Клу, Лен, Са, Омс, Хаб) у 5 областях. Такі ідеоло-
гізовані назви часто мали зовсім крихітні селища, що своїм статусом 
аж ніяк не відповідали гучній назві. Назву Щастя  (Од) має одне з 
13 маленьких селищ з населенням 687 чоловік, що були підпорядко-
вані сільраді с. Перехрестове [ІМіСУ Од: 844].

У цей історичний період аналогічні назви були популярними і 
у межах розповсюдження інших мов на теренах колишньої країни, 
наприклад у Молдові, пор. Бируница «Перемога», Букурия «Радість», 
Виктория «Перемога» [Еремия: 71].

Мода на назви з абстрагованим значенням зафіксована і в інших 
країнах. У Росії аналогічні назви накочувалися хвилями і раніше. 
У XVIII—XIX ст. у Росії в середовищі панівних класів з’явилася тен-
денція давати панським маєткам та селам «сентиментально- ідилічні» 
назви, наприклад Благодать,  Отрада,  Радость,  Утеха,  Убежище, 
Затишье, Рай. «Ці назви з панських садиб переходили і на убогі чорні 
хатинки селян» [Селищев: 66—67, 94—95].

Як спорадичні назви аналогічні найменування з’являлись і в давній 
Україні. У середині XVIII ст. на лівому березі Сів. Дінця (бас. Дону) 
сіляни-кріпаки, які тікали з Правобережної України від гніту поль-
ських та українських поміщиків, заснували поселення Щастя  в знак 
порятунку від гніту [Янко: 396].

Зазначимо, що в ойконімії комуністичного Китаю за останні роки 
також з’явилось чимало нових найменувань абстрактного характеру, 
на зразок Хепін («Мир»), Юі («Дружба»), Хецзо («Співробітництво») 
тощо [Миропольский: 154], пор. ще такі назви географічних об’єктів, 
як Шенлі «Перемога», Цзефан «Визволення» [Мурзаев Синьцзянь: 18].

Топонімна думка, яка прийшла в голову одній людині, може неза-
лежно з’явитися у іншої людини, причому за умов зовсім іншої моти-
вації. На Північноамериканському континенті у людей також іноді 
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виникало бажання назвати своє поселення словом з абстрагованою 
семантикою. У топонімії США та Канади цей номінаційний прин-
цип викликав до топонімного життя певний шар найменувань. Проте 
шляхи топонімної реалізації абстрагованих слів були зовсім іншими. 
На загальному сході місцевої громади нового поселення пропонувались 
різні варіанти його найменування. Кінцевий варіант імені затверджу-
вався загальним голосуванням і направлявся до відповідних держав-
них установ для реєстрації, де прийнята громадою назва фіксува-
лася як офіційна. Інколи назву повертали з проханням внести у неї 
певні зміни, або назва корегувалася чи відхилялася на офіційному  
рівні.

Мотивації топонімних назв від лексем абстрагованої семантики 
були різними. Так, назва населеного пункту Vіctory (OK) «Перемога» 
символізувала перемогу мешканців, які домоглися права мати пошту 
в своєму поселенні [Stewart 1970: 512]. У США передусім назву отри-
мував не сам населений пункт, а його поштове відділення і лише 
згодом назва переходила на саме поселення. Мешканці іншого посе-
лення з радісними посмішками зустріли повідомлення про відкриття 
пошти — відтепер їм не треба буде йти за 8 миль у сусіднє селище 
за кореспонденцією. Тут же було прийнято рішення назвати своє 
поштове відділення (і, відповідно, поселення) Smіle (KY) «Посмішка» 
[Quimby: 310]. Мешканці одного поселення, отримавши поштове відді-
лення, ніяк не могли визначитися у виборі назви і звернулися за допо-
могою в офіційний орган — департамент поштових відділень. Там не 
забарилися з відповіддю і запропонували назву Choіce  (TX) «Вибір», 
яка й була прийнята мешканцями поселення [Quimby: 85]. Мешканці 
одного поселення після посухи відчували потребу в усьому, звідки 
ойконім Necessіty  (TX) < англ. necessity  ‘необхідність’, ‘потреба’, 
‘нужда’ [Quimby: 227].

символічні топонімні наЗви

Назва поселення Comet  (KS) «Комета» виникла як символічна 
назва у вдячність за швидке зростання добробуту [Blevins: 115]. Посе-
ленці назвали своє нове місце помешкання Symbol  (KY) «Символ», 
як символ прогресу і процвітання [Blevins: 136].

Численні ойконіми Hope (MN, OK, ID, MA, TX, ND, RI, IN, AR) 
< англ. hope ‘надія’ втілювали у своїй семантиці надію новопосе-
ленців на добре майбуття, пор. ойконім Good  Hope  (GA) «Добра 
надія». У внутрішній формі ойконімів Luck  (WI) «Удача», Success 
(AR, MO, VA) «Успіх»,  канадська назва  Hope  (Sask) «Надія» [див. 
Скляренко Канадська] поселенці висловлювали надію на успіх, на те, 
що доля буде до них прихильна. Група поселенців вирішила осели-
тися біля місця, де проводилися іригаційні роботи, з надією на спри-
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ятливі у майбутньому можливості. Вони назвали своє нове поселення 
Opportunіty (WA) «Сприятлива можливість» [Quimby: 243]. Біля місця 
розташування нового поселення перехрещувалися дві залізниці, які 
почали будувати, що явилося для мешканців справжнім благословен-
ням, звідки назва їхнього поселення Blessіng  (TX) < англ. blessing 
‘благословення’, ‘щасливий дар’ [Quimby: 52]. Назвою свого посе-
лення Paragon (IN) «Зразок, взірець» [Blevins: 103] мешканці вислов-
лювали надію, що їхній населений пункт стане зразковим для інших  
поселень.

Канадські ойконіми Reward  (Sask) «Нагорода», «Винагороджен-
 ня»), Patіence  (Alta)  «Терпіння», Progress  (B. C.) «Прогрес», Pros 
perіty  (Alta) < англ. prosperity ‘процвітання’, ‘успіх’ семантикою 
своїх основ передавали впевненість, що наполеглива праця поселенців 
буде винагороджена і на них чекає економічне процвітання. Ойконіми 
Hazard (NB, TX) < англ. hazard ‘риск’, ‘небезпека’, ‘шанс’, ‘можли-
вість’, Defіance  (OH, PA) < англ. defiance ‘виклик’ своєю внутріш-
ньою формою яскраво свідчать про бажання новопоселенців риск-
нути, кинути виклик долі. В назвах поселень на зразок Prіde  (LA) 
< англ. pride ‘гордість’ [Quimby: 268]. Comfort (TX) < англ. comfort 
‘комфорт’, ‘затишок’ [Quimby: 92], Tranquіlіty  (CA, OH) «Спокій», 
Delіght  (AR) < англ. delight  ‘захоплення, насолода’ [Quimby: 108], 
Qualіty  (KY) «Якість» [Gallant: 91] новопоселенці висловлювали свої 
почуття до місць свого нового помешкання.

У семантиці основ назв поселень Energy (TX, IL) < англ. energy 
‘енергія’, Vіm  (NB) < англ. vim ‘енергія’, ‘сила’, ‘натиск’, ‘наполег-
ливість’ [Blevins: 211], Pluck  (TX) < англ. pluck ‘сміливість’, ‘від-
вага’, мужність’ [Gallany: 228], Harmony  (ME, PA, NC, IN) < англ. 
harmony ‘гармонія’ відбивається духовний та фізичний стан мешкан-
ців, а в назві Justіce (IL), пор. канадcьку — Justіce (Man) «Справед-
ливість», відбита надія на справедливе вирішення усіх проблем. Ойко-
німи на зразок Frіendshіp (AR, ME) < англ. friendship ‘дружба’, Unіty 
(ME, OR, MD, WI) < англ. unity ‘єдність’, Allіance (NB, OH, SC, 
MN) [Stewart 1970: 9] < англ. alliance ‘союз’, ‘об’єднання’, Concord 
(NB, TX) < англ. concord ‘згода’ своєю вихідною семантикою закли-
кають мешканців жити у дружбі, злагоді та єдності.

За спостереженнями Дж. Стьюарта, найбільш популярною із усіх 
слів абстрактної семантики в ойконімії США є лексема union ‘об’ єд -
нання’, ‘союз’ [Stewart 1970: 503], пор. Unіon (ME, OR, WV, NB, 
ND, TX, MS), пор. назву канадського міста Unіty «Єдність» (Sask) 
[EC (V. 10: 194)]. Цікаво зазначити поширеність у Канаді ойконімів 
українського походження, наприклад, Pravda,  Slawa,  Zhoda,  Zorіa 
[Рудницький]. Кілька населених пунктів у США отримали наймену-
вання Freedom < англ. freedom ‘свобода’, ‘незалежність’ (NH, ME), 
ще більше поселень назвали словом liberty ‘свобода’: Lіberty  (PA, 
NC, NB, TX, MO). Понад 20 поселень мають назву Independence 
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[Stewart 1970: 219]  < англ. independence ‘незалежність’, ‘самостій-
ність’, слово — абсолютно неможливе в ойконімії України у колиш-
ніх політичних умовах.

Український ойконім Світанок (11 назв у 10 областях) зовсім не був 
пов’язаний з позначенням певного часу дня; він був присвоєний посе-
ленням з ідеологічною метою, символізуючи прихід нового життя. Аме-
риканську назву Dawn (TX) «Світанок» запропонував місцевій громаді 
власник крамниці, як символ початку нового століття [Stewart 1970: 
129] Деякі аналогічні за вихідною семантикою слова запропонували як 
назви поселень за естетичними мотивами, пор. ойконіми Sunshіne (LA) 
«Сонячне сяйво», Daylіght  (TN) «Денне, сонячне сяйво», Sunburst 
(MT) < англ. sunburst ‘сонячне проміння, що несподівано зявилося 
з-за хмар’ [Blevins: 205]. Ойконім Sunset (UT, SC, LA) < англ. sunset 
‘захід сонця’ також мотивований захопленням заходом сонця, пор. ще 
Sundown  (TX) < англ. sundown ‘захід сонця’ [Quimby: 322]. Місто 
Twіlіght  (WV) < англ. twilight ‘присмерки’, ‘сутінки’ розташоване 
у долині між горами, і час сутінок був чудовою нагодою для спогля-
дання краси місцевості, звідки і назва [Quimby: 350].

Деяким громадам більш до вподоби пишномовні назви на зра-
зок Benevolence  (GA) < англ. benevolence  ‘доброзичливість’, ‘при-
хильність’ [Gallant: 61] або Enіgma  (GA) < англ. enigma ‘загадка’, 
‘загадкове, незбагненне явище’ [Gallant: 61]. Деяким громадам сподо-
балося слово love ‘любов’ як назва їхнього поселення, пор. Love (OK, 
MS), канадську назву Love  (Sask); інші громади полюбляють назви 
Beauty (TX, KY) < англ. beauty ‘краса’, чи Desіre (PA) < англ. desire 
‘(сильне) бажання’, ‘пристрасть’, ‘хтивість’ [Gallant: 33], чи Faіth 
(NC) < англ. faith ‘віра’. Численні назви поселень на Заході США 
Surprіse [Stewart 1970: 466], канад. Surprіse (Sask) < англ. surprise 
‘подив’, ‘здивування’, Wonder (OR) < англ. wonder  ‘подив’ переда-
ють семантикою своїх основ певні емоції першопоселенців [Sklyarenko  
2002b: 280].

Засновники поселення Pep (NM) намагалися передати в його назві 
свою енергію, надію на майбутнє < pep розм. ‘стійкість духу’, ‘енер-
гія’, ‘жвавість’. Зараз це місто знаходиться біля автостради № 18 
і є дійсно peppy town — веселим, енергійним містом < англ. peppy 
жарг. ‘веселий’, ‘енергійний’ [Quimby: 255]. Назву американського 
села Unіncorporated  Town  № 1  замінили на  Jackpot,  тому що 
азартні ігри були головним заняттям його мешканців (NV) [Alotta  
1994: 467].

Певний семантичний ряд назв, дотопонімна семантика яких вира-
жає почуття людей, є і в українській топонімії. Тяжіння українців 
до спокою, мрійництва, до терплячості відбито в таких назвах насе-
лених пунктів з абстрактною семантикою, як Мрія  (Кв), Терпіння 
(Зп), Спокойствіє  (Днп). Пор. ще такі ойконіми, як Любов  (Днп), 
Заздрість  (Тр), Журба  (Жт).
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Стосовно внутрішньої форми ізоморфними назвами виступають 
то понімні утворення у країнах Південної Америки, на зразок іспа-
номовних ойконімів Soledad — «Самотність», Trіstezza — «Печаль», 
Sіlencіo — «Тиша», Delіcіas — «Насолода», Descanso — «Відпочинок», 
Alegrіa — «Радість», Tranquіlіdad — «Спокій» [Литвин: 11]. Особли-
во часто в іспаномовних країнах Південної Америки зустрічають-
ся ойконіми із значенням основи ‘надія’. Ойконім Esperanza  існує 
в Аргентині, Мексиці, Перу, Пуерто-Ріко, а також у США, Південній 
 Африці і на Філіппінах. Назва із графікою Esperanςa  існує у Брази-
лії, з графікою Esperance — в Австралії і в США [Everett: 158]. На-
селені пункти La Esperanza < ісп. ‘надія’ існують у Болівії, на Кубі, 
в Еквадорі, Гондурасі, Перу і Пуерто-Ріко [Everett: 282]. Іспанська 
наз  ва La Lіbertad «Свобода» зафіксована в ойконімії Еквадору, Саль-
вадору, Гватемали, Гондурасу, Мексики, Нікарагуа, Перу і на Філіп-
пінах [Everett: 284].

Топоніми, що походять від слів з абстрактною семантикою, як 
результат певних номінаційних процесів можуть зявитися як оказіо-
налізми у будь-якій мові, пор., наприклад, ойконім Avontuur  «Аван-
тюра» у Південній Африці на мові афрікаанс (бурська мова). Назва 
виникла із назви фруктової ферми, яку заснували без гарантії на її 
процвітання [Everett: 40].

Вихідна семантика деяких назв поселень США була абсолютно 
неприпустима на теренах колишнього СРСР, пор. назву селища War 
(WV) «Війна», як ремінісценція боїв з індіанцями [Stewart 1970: 521], 
і ‘мирну’ назву міста Мирный  (Арх) у Росії, яке виникло як селище 
при базі міжконтинентальних балістичних ракет [Поспелов: 270].

Назва поселення Osakіs (MN) мовою індіанців сіу значить «Небез-
пека» і відбиває характер стосунків із племенем чіпевьян [Quimby: 
244].

Слова з абстрактною сематикою, які лягали в основу топонімів, 
характерні не лише для новітньої топонімії. Вони вживалися і у старо-
давні часи. А. Бах наводить низку слів з абстрактною семантикою, які 
стали частиною німецьких композитних топонімів. Найстародавнішими 
у топонімії Німеччини, за свідчення А. Баха, були слова з семанти-
кою «боротьба» на позначення місць, де колись відбувались зіткнен  ня 
людей, вирішувались суперечки шляхом боротьби. З цим загальним зна-
ченням виступають такі слова, як дав.-в.-нім. wig: Wіgahaіm (VIII ст.), 
Wіgbeke  (IX ст.);  ср.-в.-нім. hilti: Hіldbrunnus  (VIII ст.), Hіldіbach 
(IX ст.),  Hіldeberc  (XI ст.); дав.-в.-нім. hadu (яке засвідчено тільки 
в іменах): Haduloha (Loh ‘гай’, ‘діброва’), Hadamar (X ст.), Hadastat 
(XI ст.), Hademіnnі  (1007 р.). Пізніше у топонімію приходить слово 
span із значенням ‘суперечка’: Spanwіese, Spohnplatz. Слово Streit 
з цим же значенням приходить у топонімію Німеччини ще пізніше: 
Strіtwіsen (1160 p.), Strіtperch (1165 p.), Strіthagіn (1187 p.). Давньо-
верхньонімецьке слово wuot ‘лють’, ‘розлютованість’; ‘скаженість’, 
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шаленість’ зустрічається у топонімах: Wodaha (960 p.), Wůta (1111 p.), 
Wůta  (1112 p.) [Bach].

Слово Freiheit  ‘свобода’, ‘воля’ у топонімії Німеччини вживається 
у конкретному значенні: на позначення місцевостей, населених пунктів, 
які мали певні привілеї або були звільнені від сплати певних податків. 
Слово Freiung виступає у топонімії Німеччини синонімом до Freiheit. 
У наші часи словом Freiheit позначають місця перед собором, замком, з 
яких ці будівлі видно найкраще, на зразок: Scloßfreіheіt, Domfreіheіt. 
Словом Ewigkeit  ‘вічність’ називають земельні ділянки для «вічного» 
користування їхніми власниками [Bach: 252].

З початку XVII ст. у Німеччині виникають численні композитні 
ойконіми з абстрактним словом в їхньому складі, на зразок: Karlsruhe 
«Спочинок Карла», Ludwіgslust  «Насолодження (утіха) Людвига», 
Karlsfreude  «радість Карла», Johanneswunsch  «Бажання Йоганна», 
а також назви типу Gottesgnade «Божа милість», Gutehoffnung «Доб-
 ра надія» тощо. Інший лексико-семантичний ряд ойконімів становлять 
назви від слів з абстрактною семантикою, на зразок Eіntracht  «Од-
ностайність», «Однодушність», «Згода»;  Konkordіa  «Згода», «Мир»; 
Abfіndung «Примирення», «Домовленість»; Vorsіcht «Обережність», 
«Обачливість»; пор. також назви Abenteuer «Пригода», Ärgernіs «Не-
приємність», «Досада», «Обурення»; Unruhe «Неспокій», «Занепоко-
єння», «Тривога»; Armut «Бідність», «Нестаток», «Злидні». В сучасній 
топонімії Німеччини з рекламною метою виникають назви населених 
пунків на зразок Freudenberg  «Гора радості»,  Freudental «Долина 
радості» тощо [Bach: 253].

топонімні переосмислення  
наЗв морських суден

У різні історичні епохи спостерігаються різні мотиви трансонім-
ній номінації. В епоху бурхливого розвитку мореплавства, відкриття 
віддалених заморських територій та їхнє освоєння одним з номінацій-
них мотивів було присвоєння об’єктам назв кораблів, морських суден. 
Данський мандрівник В. Берінг, який був на російській службі, засну-
вав місто ПетропавловскнаКамчатке і назвав його за назвами двох 
морських суден своєї експедиції — «Св. Петр» та «Св. Павел» [Фас-
мер III: 253]. Пор. американські географічні назви у штаті Вашинг-
тон: миси Arіel Poіnt, Arіels Poіnt — за назвою судна «Ariels»; про-
тока Florіc Straіt — за назвою бригантини «Floric»; гавань Hornet’s 
Harbor — за назвою фрегата «Hornet»; гавань Penguіn  Harbor — 
за назвою морського судна «Penguin»; бухта Ironsіdes  Inlet та 
гора Mount Constіtutіon — за назвами «Old Ironside» та «Constitu-
tion» — відомих фрегатів за часів війни 1812 р.; канал Presіdent 
Channel — за назвою морського судна «President»; острови Wasp 
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Islands — за назвою морського судна «Wasp» [Expedition: 99, 104, 105,  
107, 116].

топонімні переосмислення 
відтемпоральних апелятивів

Oйконімні переосмислення апелятивних лексем стосуються широ-
кого семантичного поля, зокрема відтемпоральних топонімних пере-
осмислень. Діапазон відтемпоральних топонімів дуже широкий, пор. 
американський ойконім Era  (KY) < era ‘ера’, ‘епоха’, Century  (FL) 
«Століття» (поселення було засноване на початку століття, в 1900 р.) 
[Quimby: 78]; Centenary  (SC) «Сторіччя» (поселення було засно-
ване в 1836 р. на сторіччя церкви методистів в Англії) [Gallant: 211]. 
Ізоморфними можуть виступати топонімні переосмислення позначень 
сезонів, український ойконім Весна [УАТП 1947: 716]; американський 
El Verano  (1890 р.) (СА) < ісп. verano  ‘літо’, бо, на думку номіна-
тора, ця назва найкраща для відображення погодних умов Каліфор-
нії, Wіnter  (TX) «Зима» [Alotta 1994: 278].

Зазначимо ще раз необхідність доповнювати синхронічний розгляд 
топонімів етимологічним аналізом. У Росії назва поселення Зима (Ірк) 
сприймається як похідна від апелятива зима, тоді як у дійсності ця 
назва походить від бурятського слова зі значенням «вина, провина», 
тобто «місце для проживання винних» [Мельхеев: 38]. Пор. також 
назви місяців року, американський ойконім May (ID) «Травень»; пор. 
ще May  Day (KS) «День травня» (мешканці поселення зібрались 
для вибору назви поселення 1 травня 1871 р.) [Blevins: 116]. Наведемо 
також іспаномовний приклад. Острів Maіo  (порт. ‘травень’) отримав 
цю назву, бо його вперше побачили португальські моряки 1 травня 
1460 р., які і дали цю назву [Everett: 316].

Пор. позначення тижня американський ойконім Week  (NV) «Тиж-
день» або назви днів тижня, укр. П’ятниця (Лв), Середа (Лв); амер. 
Monday (OH) «Понеділок» (в цей день дали таку назву річці) [Stewart 
1970: 303]; Thursday (WV) «Вівторок», російські ойконіми: Пятница, 
Середа (Мос, Ярс, Смо). Російське місто Фурманов (Іва) раніше нази-
валося Середа, тому що там по середам збиралися базари [Поспе-
лов: 443]. Пор. м. Суботица (Югославія) — від апелятива субота — 
щосуботи тут був базар [Поспелов: 329].

Назва столиці Таджикистану Душанбе походить від назви колиш-
нього кішлака Душанбе «Понеділок» (від таджик.  ‘два’  і ‘субота’, 
тобто «Два дні після суботи») на ознаку того, що там бував базар 
щопонеділка [Everett: 145; Поспелов: 148]. Пор. американські назви 
Chrіstmas  (AZ) «Різдво» [Gallant: 14], Valentіne  (1882 p.) (TX) від 
Valentine’s Day [Gallant: 229] або позначень частини дня Mіdnіght 
(MS) «Північ (про час)» (назву було прийнято опівночі) [Blevins: 185]; 
Noonday (TX) «Південь», «Полудень» (спочатку назва була Shortvіew, 
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а в 1876 р.  опівдні, у середині дня, на загальних зборах мешканців 
поселення була прийнята нова назва) [Quimby: 232]. Регіон в Іта-
лії, який приблизно збігається із колишнім Неаполітанським королів-
ством, має назву Mezzogіorno «Південь», «Полудень». Південну Іта-
лію називають Mezzogіorno,  тому що, на думку етимологів, сонце 
пече найсильніше в цю пору дня [Everett: 337], пор. назву Південної 
Франції Mіdі  від франц. midi  ‘південь’, ‘полудень’, за тих же номі-
наційних мотивів.  Назва річки Bіrthday  (AK) «День народження» 
мотивована тим, що в день, коли давали назву річки (1924 р.), два 
члени геологічної експедиції мали свій день народження [Stewart  
1970: 47].

Іноді назви поселень пов’язані з позначенням сторін світу, або 
горизонту: українська назва Схід  (Крв); американська — Southwest 
(IN) «Південний за  хід» — поселення, розташоване в південно- захід-
ному напрямку від міста Goshen [Blevins: 105]; Orіent (WA, TX, ME) 
(orient поет. ‘схід’); Nord  (CA) (від німецького слова Nord  ‘північ’) 
[Alotta 1994: 357]. М. В. Григорьєва нарахувала 20 назв уральських 
золотих копалень 1745—1917 років від слів їхніх «міст розташування»: 
Восточный (1895 р.), Западный (1906 р.), Крайний (1906 р.), Север
ный (1902 р.), Промежуточный (1903 р.), Смежный (1893 р.), Южный 
(1906 р.) та ін. [Григорьева: 72]. Пор. російські назви: Восток (Тве, 
Аст, При), Север (Там), Юг (Пер).

топонімні переосмислення апелятивів 
на поЗначення грошей, грошових операцій, 

економічних термінів

Дослідники української ментальності одностайно говорять про її 
кордоцентричність, про перевагу емоційного над раціональним (див., 
наприклад, [Онацький]). Тому для української ойконімії не властиві 
лексико- семантичні ряди, пов’язані з грошима, комерційними опера-
ціями, торгівлею. Інша справа — американці. У цілому американське 
суспільство звикло жити у кредит. Сума споживчої заборгованості 
пересічного американця, борги на кредитних картках здебільшо  го до -
рівнюють зарплатні всієї родини за рік. Меркантильні американці, які 
з особливим пієтетом ставляться до грошей та різного роду комер-
ційних і банківських операцій, трансформують свій національний мен-
талітет у менталітет топонімний, даючи найменування своїм поселен-
ням за допомогою позначень грошей, валютних операцій.

У відповідності до ономастичних смаків формуються такі ойконіми, 
як Money  (MS) «Гроші», пор. український ойконім Копійки  (СМ), 
Hardmoney (KY) «Тверда валюта», Cash  (MI, SD, TX) «Готівка», 
«Готові гроші», Hard  Cash  (MI) «Готівка в твердій валюті», Cash 
Corner  N2  (NC)  «Куток готівки № 2»  (у цьому поселенні власник 
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крамниці продавав свій товар за готівкою дешевше, ніж у кредит) 
[Blevins: 247]; Coіn  (IA) «Монета» [Gallant: 81], Dіme  Box  (TX), 
Tencemt  Lake  (OR) Exchange (WV) < англ. exchange ‘іноземна 
валюта’, ‘обмін’ [Gallant: 251], пор. Dіnero (TX) < ісп. dinero ‘гроші’. 
У деяких селищах, заснованих фірмою, крам у крамницях продавали 
не за гроші, а за купони, які випускала ця фірма, звідки ойконіми 
на зразок Coupon  (PA) [Gallant: 202].

Численні назви населених пунктів на зразок Credіt  (AR) «Кре-
дит» [Gallant: 98], Bond  (GA) «Облігація», Equіty  (KS) < англ. 
equity ‘звичайна акція’, ‘акція без фінансового дивіденду’, Deposіt 
(NY) «Депозит» [Blevins: 238], Dіvіdend  (UT) «Дивіденд» [Gallant: 
232], Commerce  (GA, OK, TX)  «Торгівля», «Комерція», Deal  (NJ) 
«Угода» [Blevins: 223], Treaty (IN) «Договір», «Угода» [Blevins: 105], 
Contract «Контракт», Supply «Поставка», «Постачання», Export (PA) 
«Експорт», Purchase  «Закупка», «Купівля»  тощо. Пор. українську 
назву Прибуток  (Жт), яка за семантикою основи входить у це лек-
сико- семантичне коло. Faіrdealіng  (KY) < англ. fair dealing ‘чесні 
торговельні угоди’ [Blevins: 126]. Пор. ще такі назви, як Bargaіntown 
(NJ) «Місто торгових операцій», «Місто ділових угод» [Gallant: 157], 
Dollarvіlle  (MI) «Місто долара», Cashtown  (PA) «Місто готівки», 
«Місто готових грошей», Dollar’s Corner (WA) «Доларовий куточок», 
Dollar  Bay  (MI), Dollar  Lake  (CA, OR), Dollarhіde  (TX), Dollar 
Mountaіn  (CO), Cashtown  (PA), Last Dollar Mountaіn  (CO) «Гора 
останнього долара».

До цього лексико-семантичного поля можна віднести ойконіми із 
значенням основи, такі як Thrіft  (TX) < англ. thrift ‘бережливість’, 
‘економність’, ‘багатство’, ‘достаток’, ‘заможність’ [Quimby: 336], або 
навіть такі ойконіми, як Preemtіon (IL) [Gallant: 69] (амер. preemption 
‘переважне право купити освоєну земельну ділянку’ — не більш ніж 
160 акрів) [БАРС 2: 202] чи Suspensіon (AL) < англ. suspension ‘тим-
часове припинення платежів’, ‘банкрутство’ — залізниця призупинила 
будівництво поселення за браком коштів [Blevins: 10].

Ці та подібні назви виникли у результаті різних мотивацій, пси-
хологічних та лінгвістичних асоціацій. На синхронічному рівні вони 
сприймаються об’єднаними в єдиний лексико-семантичний простір. 
Важливий той факт, що американське суспільство, американський мен-
талітет визнають і приймають ці утворення як повноправні, повно-
важні топоніми (що відбувається далеко не з усіма топонімними 
інноваціями), бо назви з такою внутрішньою формою співзвучні з 
топонімними смаками американського суспільства, з його топонім-
ним мисленням. Відбір семантем для їхньої подальшої онімізації тісно 
пов’язаний з національним духом етносу, який дає назви об’єктам, з 
особливостями його загального менталітету, з пріоритетами духовних 
цінностей.  Такого роду назви не властиві топонімним системам мов  
Старого Світу.
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топонімні переосмислення апелятивів 
на поЗначення теологічних термінів

У топонімії деяких країн виділяється окремий шар назв, які похо-
дять від певних теологічних термінів і виникли у результаті їхньо-
 го топонімного переосмислення, пор. українські назви:  Троїця  (ІФ), 
Троїць  ке (Днп — 3 назви) [Горпинич 2001: 147]; Різдвяни (ІФ), Різд
вяне  (Хрк), Різдв’янка (Зп, Хрк) [Горпинич 2001: 353]; російські: 
Троица (Тве, Мос, Влд, Ряа — 2, Ярс, Тюм),  Троицкое — 34 назви 
(Мос — 5, Оре — 2, Алт, Хаб, Клу та ін.), Рождество (Тве — 2, Влг), 
Вознесенье (Клу, Лен, Іва) [Атлас: 188, 175, 123]. Пор.: Богини, 
Богомолы, Воскресенское [Лебедева АКД: 8]. Такими є ряд ойко-
німів Південної Америки: Trіnіdad  (Болівія, Куба, Трінідад, Колум-
бія, Уругвай) «Зелена неділя», «Трійця», «Зелені свята (святки)», 
Asuncіón «Перша Пречиста», Belen  «Зображення Різдва Христо-
вого», El Rosarіo «Молитви, спрямовані до Богородиці, Діві Марії», 
Trіnіdad (U. S. A., W. Indies), Trіnіdad & Tobago, Trіnіty «Трійця» 
(TX, CA) [PNWA index: 88, 20, 7, 10, 72].

вербальні поЗначення відсутності імені — 
це теж імена

Деякі об’єкти мають назви, в яких відбито поняття відсутності 
назви. Так, назва каньйону No  Name  Canyon  (CA)  «Каньйон без 
імені» свідчить, що місцеві жителі не змогли найти адекватної назви 
або в них бракувало уяви або творчоської наснаги придумати справж-
 нє ім’я [Gudde: 263].

Часто у доповідях, вказуючи на якийсь неназваний об’єкт, робилась 
приписка unnamed ‘без назви’. Інколи такі слова топонімізувались, 
на зразок Unnamed Wash  (CA). Цю назву можна передати у пере-
кладі як «Не назване старе русло річки» [Gudde: 407].
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р о З д і л  V

брендовий принцип номінації

Як відомо, найменування, присвоєння назв об’єктам — це насам-
перед акти пізнання довкілля, навколишнього світу, які реалізу-
ються через називання об’єктів, явищ реальної дійсності. Сут-

ність номінації міститься в процесі трансформації фактів позамовної 
реальності в мовні факти, в залученні їх до системи і структури мови.

Найменування об’єктів відбувається у відповідності з усталеними 
номінативними принципами, способами і мотивами. Принципи номінації 
визначаються різними чинниками, серед яких суттєве значення припа-
дає на економічні, соціо-культурні фактори, на національну менталь-
ність номінаторів тощо. Зазначені чинники можуть настільки потужно 
впливати на номінаційний процес, що змінюють природну кореляцію 
між навколишнім світом і світом назв.

При огляді сучасної карти США впадає в очі безліч назв, які за 
формою різко відрізняються від європейських (детальніше про це див. 
[Скляренко Ізоморфізм; Скляренко 2009; Скляренко Топоформанти; 
Sklyarenko 2002a]). У сучасному суспільстві США відбувається тіс-
ний зв’язок соціальних і морально-етичних змін з економічними проце-
сами, які мають свою мовну репрезентацію і відбиваються в топонім-
ній сфері. Взаємодія і взаємовплив економіко-соціальних чинників, з 
одного боку, і лінгвально-ономастичних, з другого, призводять до зміни 
національної ономастичної ментальності, до формування нових прин-
ципів номінації, появи специфічного шару неотопонімів.

У сучасному американському суспільстві споживання формується 
нова економічна свідомість з максимальним проявом утилітаризму, 
прагматизму, гедонізму, спрямована на володіння матеріальними цін-
ностями, на максимальне задоволення власних потреб. Цей світо-
гляд супроводжується появою нової лексики та фразеологічних зво-
ротів на зразок відомого американського вислову Розумний бідним 
не буває. За таких умов «продавець» маніпулює потенційним «покуп-
цем», приховує недоліки і перебільшує переваги свого товару. Певне 
місце в цій новій соціокультурній дійсності посідає і неотопонімія.

Сучасні топонімні назви в США часто ніяк не пов’язані з реальним 
довкіллям, відбиттям явищ об’єктивної реальності. Навпаки, сучасні 
топонімономінатори намагаються внутрішньою формою неотопонімів, 
їхнім апелятивним доонімним змістом приховати реальність, дезорієнту-
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вати людей. Марно будуть сподіватися переселенці-аграрії на широкі 
пшеничні простори в краю під промовистою назвою Wheatland «Пше-
ничний край» [Stewart 1970 : 532]. Немає там пшениці. Їх заманили 
туди красивою назвою, яка багато обіцяє серцю хлібороба, але не 
має нічого спільного з реальністю. Назвемо такий принцип номінації, 
ніяк не пов’язаний з реаліями, який має суто прагматичну, рекламну 
функцію, брендовим принципом номінації (від англ. brand — ‘сорт’, 
‘якість’, ‘марка’) [БАРС 1987 : 212].

Справедливість вимагає констатування того факту, що брендовий 
(а також антибрендовий) принцип номінації подекуди використову-
вався і раніше. Ще в 985 р. з’явився топонім Greenland «Гренландія», 
буквально «Зелена земля». Ця назва мала на меті заманити пересе-
ленців із Скандинавії в цей холодний, неродючий край. З іншого боку, 
назва краю Iceland «Ісландія», буквально «Льодова земля», виступала 
як антиреклама з метою запобігти переселенню туди нових груп людей.

Але особливого розмаху брендовий принцип номінації набув у США, 
де існують фахівці з виготовлення рекламних онімів будь-яких кате-
горій, у тому числі і нових географічних назв. Неономінатори уника-
ють використання колись вельми популярних топонімних компонентів 
типу city, center. Ці слова нагадують людям про сучасні проблеми 
великих міст з їхнім перенаселенням, нездоровою екологією, кримі-
ногенною ситуацією. У неотопоніми залюбки потрапляють такі слова 
як, acre (‘акр’ — 0,4 га) або estate ‘маєток’, ‘садиба’ [Stewart 1975 : 
129]. Ці та подібні терміни широко використовуються при називанні 
земельних ділянок і містять у собі уявлення про невеликі, але багаті, 
процвітаючі володіння.

Серед топонімних брендів вельми популярні назви з компонен-
том home ‘рідний дім’, ‘домашнє життя’, ‘домівка’, ‘затишок’. Цей 
компонент легко поєднується з іншими брендовими словами на зра-
зок wood ‘ліс’, mountain ‘гора’ тощо, які в конкретних ситуаціях не 
мають жодного стосунку до реальних лісу чи гори, пор. ойконіми: 
Homewood,  Mountaіn  Home,  Home  on  the  Range,  Homeland, 
Homeplace, Homestead  [Stewart 1970 : 209]. Ср. брендові неотопо-
німи оронімного різновиду типу: Vіsta Heіghts, The Uplands, Rollіng 
Hіlls  [Stewart 1975 : 129] мають на меті викликати у людей асоціа-
ції з височиною, прохолодою, свіжим повітрям, чудовим краєвидом і 
спонукати їх до певних дій: переїхати в названу місцевість, придбати 
будинок чи квартиру в поселеннях з такими найменуваннями тощо.

Особливою популярністю у сучасних американців користуються 
брендові назви поселень, які пов’язані з позначеннями озер і асоцію-
ються з прохолодним повітрям, красивою місцевістю, тишею і взагалі 
з приємним життям. У США багато таких брендових неотопонімів: 
Lakevіew,  Lake  Vіsta,  Lakevіlle,  Lakeland, Lakesіde,  Lakewood 
[Stewart 1970 : 248]. Слово brook ‘ручай’ в неоойконімії виконує не 
індикативну роль, указуючи на існування поблизу невеличкого водо-



Розділ V. Брендовий принцип номінації

— 289 —

току, а брендову функцію, імплікуючи спокійне, тихе місце, далеке 
від мегаполісу. В сьогоденні, коли в США залишилось обмаль лісів, 
особливою популярністю користуються брендові ‘лісові’ назви типу 
Mapplewood  «Кленовий ліс», Greengrove  «Зелений гай», дарма що 
там більше немає в дійсності ні кленового, ні дубового, ні березо-
вого лісу, а бульдозерами давно викорчували гай [Stewart 1975 : 129].

Мова взагалі та її ономастична система зокрема — живий організм, 
який не тільки функціонує, а й розвивається. У ньому безперервно 
виникають нові лексеми, нові словотвірні моделі. Але мова розвива-
ється не лише сама по собі завдяки своїм чисто лінгвістичним чинни-
кам. У ній відбивається і творча діяльність її носіїв. У сфері власних 
імен з’являються та змінюються ономастичні смаки, ономастичний мен-
талітет, ономастична енергія, ономастична творчість етносу, що корис-
тується даною ономастичною сферою. Так нові економічні відносини, 
нова економічна свідомість породжують нові ономастичні смаки, нові 
номінаційні принципи 1.

1 Скляренко О. М. Топонімний бренд як відбиття новітнього американ-
ського мислення // VII Міжнародна науково-практична конференція з питань 
методики викладання іноземної мови пам'яті проф. В. Л. Скалкіна: 19—20 квіт-
 ня 2013 р.: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки; Одеський нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова; Ред. кол.: Л. М. Голубенко (голова); С. В. Плотницька 
(відп. ред.) та ін. — Одеса, 2013. — С. 532—536.
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р о З д і л  V I

відантропонімні топоніми 
як специфічний вид  

топонімотворення

Загальні положення

Ономастика — це відображення духовних цінностей кожного на -
роду, величезне джерело інформації про сам народ, про творця 
своєї ономастики, про його людей. Різноманітна інформація міс-

титься не лише у вихідній семантиці власних назв, а і в мотивах та 
принципах ономастичної номінації, у способі функціонування власних 
імен. Особливий різновид вторинної ономастичної номінації станов-
лять абсолютні відантропонімні топоніми, тобто такі власні гео-
графічні назви, які походять від непереоформлених топонімними засо-
бами антропонімів (особових імен, прізвищ або прізвиськ).

Топонімні назви можуть у принципі утворюватися в результаті 
трансонімного переносу будь-яких власних імен мови. Цьому сприяє 
та обставина, що всі власні імена — це єдина специфічна ономастична 
категорія, складова частина ономастичної сфери, на відміну від не -
ономастичної сфери мови. Перехід назв з одного ономастичного класу 
до іншого — це внутрішньокатегоріальний процес, він є однією із го -
ловних універсалій всіх мов світу.

Найчастіше трансономастична конверсія антропонімів відбувається 
в ойконімній сфері. Антропонімна трансонімізація універсальна. Цей 
різновид топонімотворення відомий з давніх часів і зустрічається у різ-
них народів. Будучи вельми соціальними, найтісніше пов’язаними з 
народом, що формує свою топонімію, з його історією, культурою, оно-
мастичними традиціями та ономастичними смаками, цей ономастичний 
шар є надзвичайно специфічним і неповторним. Тим цікавіше типоло-
гічне зіставлення відантропонімних трансформ в ойконімних системах  
різних мов.

відантропонімні топоніми  
на теренах україни

На теренах України абсолютні відантропонімні топоніми відомі 
із найдавніших часів. Ще від «язичницького» періоду, за словами 
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М. Т. Янка, збереглися назви н. п. Перун, Свараж, Данине, Стрибіж, 
Святець, Волос, Хоросна та ін. [Янко: 9]. У Давній Русі численним 
розрядом географічних назв є ті, котрі походять від особових імен 
першопоселенців, засновників міста і власників: Ярославль,  Влади
мир, Житонег, Житобудь, Любонег [Скляренко Переосмислення: 82].

Відантропонімні топонімні трансформи зустрічаються у різних ре-
гіонах України. Зокрема, серед назв поселень Волинсько-Ровенського 
Полісся, за словами В. П. Шульгача, «де присутність слов’янського ет-
носу ніколи не переривалася ‹...› законсервовано й збережено до сього-
дення чимало ономастичних архаїзмів ‹...›, які репрезентують усі класи 
пропріальної лексики, однаковою мірою маніфестуючи те, що було ак-
туальним для співжиття наших далеких предків: укр. Біловіж (Рв) < 
*Bělovidъ, Вітоніж (Вл) < *Vitoněgъ, Озденіж < *Sъděněgъ, Бутмер 
(Вл) < *Butъměrъ, Ждань, Клевань, Познань (Рв) < *Ждан *Клеван 
*Познан < *Žьdanъ, *Кlьvanъ, *Poznanъ» [Шульгач 2007: 274—276].

У сучасній українській топонімії відантропонімні конверсії досить 
численні та різноманітні. Для українського ономастичного менталі-
тету цілком природно називати невеличке село, хутір, виселок патро-
німом, тобто іменем голови великої родини, або прізвищем чи (рідше) 
прізвиськом, яким називають мешканців даного поселення їхні сусіди. 
Зазвичай такі відантропонімні утворення використовуються у мно-
жині. Так, в основі ойконіма Біличі  лежить патронім Білич, ойко-
німа Бобичі — патронім *Бобичь, в основі найменування Козлиничі — 
патронім *Козлиничь (Вл)  [Шульгач 2001: 14, 65].  Ойконім  Хомичі 
(Вл) — мн. форма від патроніма Хомич [Шульгач 2001: 143]. Назва н. п. 
Адамчуки  (Вл) мотивована прізвищем Адамчук, відомим на Волині й 
Ровенщині. Буквально «поселення родини Адамчуків» [Шульгач 2001: 
9]. Ойконім Шменьки  (на сьогодні як кут села Гута)  (Вл) — оче-
видно, мн. форма від антропоніма *Шменько [Шульгач 2001: 152].

Звичайно, роль відантропонімного словотворення в українській 
ойконімії величезна. Її в ніякому разі не можна недооцінювати. Начебто 
семантично цілком прозорі ойконіми, які корелюють з назвами тва-
рин, здебільшого мають відантропонімний характер, пор. такі зоонімні 
назви, як кутки Горобці і Коршуни с. Малої Білозерки (Зп), які утво-
рились від прізвищ мешканців [Князьков 2004: 23, 30], назву за пріз-
вищем х. Жуки  (Зп) [Князьков 2004: 244] тощо.

Зазначимо, що в гідронімії чимало слів, які збігаються по формі 
з назвами тварин, але мають зовсім іншу етимологію (не відантропо-
німну!). Назву ріки Баран, п. пр. Південного Бугу, виводять від баран 
‘піниста хвиля у вузькому місці річки’ [Янко: 34]. Назва річки Оса, 
притоки Ангари, походить від бурят. слова уса ‘річка’, ‘вода’ і не 
має нічого спільного з осами [Мельхеев: 59]. Назву річки Бык (п. пр. 
Дністра) виводять із тюркськ. büjük ‘великий’ [Еремия: 82]. Назва 
села Бык (Сар) походить від позначення бикоподібного виступу землі 
у річку, на березі якої розташоване поселення [Горцев: 33], пор. амери-
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канську назву затоки Ostrіch Bay (WA), географічні риси якої нагаду-
ють страуса (англ. ostrich ‘страус’) [Expedition: 108]. А, скажімо, назва 
столиці Гани Аккра  (Accra) — це трансформоване слово на одному 
із діалектів банту nkran, що значить ‘мурашки’, ‘мурахи’ — так або-
ригени лісової зони називають мешканців міста [Deroy & Mulon: 3].

Проте не можна заперечувати випадки ойконімізації назв тварин, 
пор. назву кутка Качки с. Малої Білозірки (Зп). У цій місцевості біля 
річки було багато домашньої птиці, звідки й назва [Князьков 2004: 28]. 
Назва смт Чаплі  (Днп) пов’язана з поширенням у минулому чапель 
(рід птахів). Назву подано у формі множини [Янко: 380]. Пор. назви 
річок Жеребець, Селезень, які являють собою опосередковане відобра-
ження місцевої фауни [Янко: 34], пор. назву американського острова 
Peacock  Island (WA) < peacock ‘павич’ [Expedition: 108].

Інколи такі назви мають кілька можливих мотивацій. Назва кутка 
Барани с. Малої Білозірки може бути мотивована тим фактом, що 
частина мешканців — переселенці з села Баранівка на Полтавщині. 
Вона може бути також за прізвищем мешканців. Згідно з іншою вер-
сією, у кутку жили люди, які тримали баранів (худобу), звідки й назва 
[Князьков 2004: 14]. Ойконім Лебеді  походить від слова лебідь, що 
має значення ‘птах’, або вживається «як пестливе звертання до чоло-
віка або жінки» [Пура: 117]. Назва річки Комарня утворена від апе-
лятива комарня. Річка протікає по заболоченій місцевості, де в мину-
лому було багато комарів [Янко: 184] 1.

Це ж стосується і відфлористичних топонімів. Інколи семантика 
їх твірної основи пов’язана з реаліями оточуючого середовища. Назва  
хутора Барвінок  (Зп) мотивована назвою квітів і мала позитивний 
зміст [Князьков 2006: 132]. Від слова верба в Україні утворено багато 
назв балок, долин, урочищ та сіл [Янко: 73]: пор. Верба  (Вл, Рв, 
Чрг), зокрема, с. Верба (Од) — поселення отримало назву від апеля-
тива: його засновано в долині, де росла верба [ТПСО 1975: 15]. Назва 
річки Рокита  походить від апелятива рокита, вона ж верба, вербо-
ліз [Янко: 303]. Річка Конопелька утворена від конопля — прядивна 
й олійна культура [Янко: 185]. Назва річки Осока походить від осока, 
рід рослин, ймовірно, за поширення осоки в долині річки [Янко: 263] 2.

1 Докладніше про зоонімні назви див.: Скляренко О., Скляренко О. Час-
тина III. Ономастичні етюди. Розділ I. Топонімізація назв тварин в ономастич-
них системах різних мов // Скляренко Олексій, Скляренко Ольга. Типологічна 
ономастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особли-
вості онімного простору. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 229—279.

2 Докладніше про флористичні назви див.: Скляренко О., Скляренко О. 
Частина III. Ономастичні етюди. Розділ II. Топонімізація назв рослин в оно-
мастичних системах різних мов // Скляренко Олексій, Скляренко Ольга. Типо-
логічна ономастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні 
особливості онімного простору. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 280—328.
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Спочатку на повсякденному комунікативному рівні такі номіна-
ції мали характер ойконімних прізвиськ. При частому та постійному 
використанні ці вихідні імена отримували офіційний статус і перетво-
рювались на законні назви населеного пункту. Підкріплена ономастич-
ними традиціями, ця ойконімотворча модель стала одним із продук-
тивних способів номінацій в Україні. Нові назви могли утворюватися 
вже по аналогії.

Звичайно, це лише один із мотивів виникнення відантропонімних 
назв поселень. Трансантропонімні утворення могли бути результатом 
різноманітних мотивів, онімних імпульсів. Назву Мирони  (Од) село, 
засноване в 1758 р., дістало від імені одного з учасників боротьби з 
турецькими загарбниками — Мирона [ІМіСУ Од: 245]. Ойконім Дар’я 
утворився від прізвища Дарій [Карпенко 1964а: 26].

В ойконімії України існує ще один різновид відантропонімної номі-
нації, структурно ідентичний з тими, що розглянуті вище, проте 
зовсім іншої ономасіологічної природи. Це так звані комеморативні 
ойконіми з яскраво вираженою соціальною спрямованістю — присво-
їти прізвища видатних людей населеним пунктам, вічну пам’ять про 
них. Такою є назва населеного пункту Шевченко, яка зустрічається 
в ойконімії України, за даними одного джерела, 30 разів [УАТУ:  
452].

Внаслідок певних політичних, кон’юнктурних міркувань інколи в 
ойконімному полі України з’являлись імена популярних на той час 
політичних діячів, як вітчизняних, так і з інших країн тощо, пор. назви 
міст Торез  (Днц),  Готвальд  (Хрк) [УАТУ: 73, 276].

роЗмаїття мотивів  
відантропонімних трансформ  

у ріЗних країнах світу

Мотиви трансонімізації антропонімів бувають дуже різними. У Ки -
таї місто Zhіdan названо у 1936 р. на честь героя китайської Чер-
воної Армії Liu Zhidan, який тут народився [Everett: 581]. Столиця 
Мальти Valetta названа в честь Jean Parisot de la Valette, який збу-
дував це місто у 1565 р. [Everett: 581]. В Анголі місто Damba отри-
мало цю назву від імені вождя племені [Everett: 128]. У Нігерії місто 
Abuja названо на честь короля Abu Ja, який заснував це місто в 1828 
р. [Everett: 3]. В Єгипті місто Abukіr названо за іменем християнина 
Abu Kyr, який прийняв тут смерть мученика у IV ст. [Everett: 3]. 
Турецьке місто Hacіbektaş  отримало назву від імені дервіша, який 
заснував одну із  організацій мусульманських монахів [Everett: 202]. 
У 1973 р. президент країни Заїр Сесе Секо Мобуту зробив спробу 
перейменувати на свою честь одне з найбільших озер Африки [Everett: 
12]. Не так давно назву міста  Opon на острові Мактан (Філіппіни) 
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було заміщено назвою  LapuLapu  від імені вождя племені абориге-
нів Lapulapu, який вбив тут у травні 1521 р. португальського море-
плавця Магеллана [Everett: 286].

відантропонімні топонімні трансформи 
на теренах франції

В ономастиці Франції ойконіми відантропонімного походження за с-
відчені протягом усієї її топонімної історії, починаючи ще з дофран-
цузького періоду розвитку топонімії країни. Так, імператор Костян-
тин ще у IV ст. перейменував місто Illіberіs, назвавши його Helena, 
за ім’ям своєї матері (сучасне Elne) [Dauzat 1963: 262].  Латинські 
прізвиська Catullus, Crispinus, Lentus, Lupercus, Primus перетвори-
лись в ойконіми, звідки сучасні Cadoul, Crespy, Lent, Louberc, Prіm 
[Nègre 1977: 72]. Проте такий авторитарний спосіб найменування не 
був типовим. Набагато частіше, починаючи з V ст., у назви населе-
них пунктів перетворювались численні латинські імена осіб у резуль-
таті скорочення вихідних посесивних конструкцій. У топонімних фор-
мулах, які складалися з апеллятива, що означав різновид володіння 
(villa, fundus, oppidum тощо) та особового імені власника (у гене-
тиві чи ад’єктивній формі), зникав загальний елемент і з’являвся одно-
слівний відантропонімний топонім. Із конструкції villa Albini виник 
топонім Aubіn  [Nègre 1977: 72]. Аналогічним шляхом із посесив-
них утворень, до складу яких входили латинські імена Antonius, 
Florentius, Pomponius, Romanius, Solemnius, виникли відантропонімні 
французькі топоніми Anthіen, Florent, Pontpoіn, Tomans, Solemmes 
[Nègre 1977: 72]. Французький топонім Campana утворився від латин-
ського імені Campanus [Dauzat 1963: 137]; Candas — від латинського 
імені Candius [Dauzat 1963: 140]; Candresse — від галльського імені 
Cantrius [Dauzat 1963: 141], Caro (Caroth, 833 р.) — від бретонського 
імені Caroth [Dauzat 1963: 149].

У наступні епохи відантропонімна топонімія Франції збагачувалася 
з різних джерел. Деякі топоніми Франції виникли від імен святих, що 
певним чином асоціювалися з місцем, що називалось, які були, зокрема, 
патронами місцевих церков. Так, від імен святих у старофранцузьку 
епоху виникли ойконіми Caouёnnec, Carantec, Cast, Caudan, Cavan 
[Dauzat 1963: 143, 146, 152, 156, 157]. А. Доза та Ш. Ростен ствер-
джують, що назва міста Cherbourg походить від  германського жіно-
чого імені Kerburg [Dauzat 1963: 186].

У феодальну епоху відантропонімний спосіб номінації набував ін  ших 
форм. Інколи відантропонімне перенесення мало ускладнену історію. 
Так, французькі знатні родини, що мали за родові імена назви своїх 
ленних володінь, переносили цей антропонім як назву на нові воло-
діння. Так виникли відантропонімні французькі топоніми  Montmorency, 
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 Arpajon,  Fleury,  Estіssac,  Carіgnan,  Chamarande,  Vіllequіers 
[Nègre 1977: 151].

Пізніше виникають топоніми відантропонімного походження у ре -
зультаті спрощення вихідних прийменникових (префіксальних) кон-
струкцій (шляхом опускання прийменника chez чи en). Такі відантро-
понімні топонімні трансформи існують по всій Франції: Guіchard, 
Bertrand, Bernard, Bonnaud, Garnіer, Clémence, Grіmaud,  Guіraud, 
Laurens, Maurіn  [Nègre 1977: 150].

У новітні часи володіння (маєток, фільварок, будинок) у Франції 
йменуються іменем власника у множині: les  Henrіs,  les  Bernards, 
les Mordants, les Alberts,  les Maurіns  [Nègre 1977: 150].

відантропонімні топоніми  
на теренах великої британії

Відантропонімні топоніми на теренах Великої Британії зустріча-
ються досить рідко.

У назві адміністративного району Шотландії Angus  зберігається 
пам’ять  про короля піктів на ім’я Angus, що правив тут у VIII ст. 
[Room 1988: 11]. Місто Hamіlton  названо іменем родини, що мала 
тут свої володіння; село Montgomery завдячує своєю назвою колиш-
ньому власнику Roger de Montgomery; назва міста Renton походить 
від імені родички відомого англійського письменника Smollett — Cecilia 
Renton [Room 1988: 160, 244, 294]. Ім’я родини Vintner, що колись 
мала тут ферму, лежить в основі ойконіма Ventnor, назва міста Wіgan 
походить від антропоніма Wigan  [Room 1988: 371, 393]. Адміністра-
тивний район Gordon отримав назву за прізвищем родини Gordon, 
що колись тут мешкала; назва адміністративного району Margan 
має в основі  трансформований антропонім  Morgan; район Лондона 
Pіmlіco  завдячує  своєю назвою колишньому власнику таверни та 
готелю Ben Pimlico [Room 1988: 149, 232, 276]. Район міста Glasgow, 
Maryhіll названо іменем колишньої власниці землі у цій місцевості 
Mary Hill [Room 1988: 234]. Граф James Duff перебудував неве-
личке селище рибалок та перейменував його на честь свого бать-
 ка, давши йому назву Macduff. Шотландське mac- значить ‘син’, 
так що цей ойконім семантично читається як «Син Duff-а» [Room 
1988: 226]. Назва міста Nelson  має більш складну історію. Іменем 
переможця у Трафальгарській битві — адмірала Нельсона був назва-
ний готель Lord Nelson. Назва готелю перейшла на місто [Room  
1988: 251].

Своєрідний номінацiйний принцип у топонімії Великої Британії 
міститься в онімізації назв-титулів. Місто Armadale  завдячує своєю 
назвою спадкоємному титулу, який мав William Honeyman, що меш-
кав тут, Lord Armadale [Room 1988: 14]. Назва широко відомого 
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американського міста Baltіmore  генетично сягає назви англійського 
маєтку родини Calvert, що мала спадкоємний титул Lord Baltimore 
[Room 1988: 24]. Назва села Renard була замінена на Caledon — за 
титулом власника Earl of Caledon (англ. earl ‘граф’) [Room 1988: 68]. 
Два англійські міста Rіchmond отримали назву за титулом короля 
Генріха VIII — Earl of Richmond [Room 1988: 296].

Ще один номінаційний відантропонімний спосіб найменування на -
селених пунктів Великої Британії складають назви-посвячення.

Історичне університетське місто St Andrews своєю назвою завдя-
чує St Andrew — Св. Андрію — покровителю Шотландії [Room 1988: 
306]. Відоме кафедральне англійське місто St Albans має назву-присвя-
чення святому мученику, що жив тут у III cт., — Alban [Room 1988: 
305]. Місто St  Blazey названо на честь святого мученика Blaise, 
який був також, як вважають, деякий час єпископом Вірменії [Room 
1988: 306]. Місто St Neots названо на честь корнуольського святого 
на ім’я Neot, a місто St Monance названо на честь ірландського єпис-
копа на ім’я Monans [Room 1988: 309].

У цілому відантропонімний спосіб номінації населених пунктів для 
топонімії Великої Британії мало властивий.

відантропонімні топоніми  
на теренах німеччини

У топонімії Німеччини абсолютні відантропонімні топоніми зустріча-
ються як поодинокі оказіоналізми на зразок колишніх назв міст: Karl
MarxStadt, WіlhelmPіeckStadt, KlaraZetkіnSіedlung з інкорпо-
рованими до складу назв номенклатурними термінами. Ці назви, обумов-
лені ідеологічними мотивами, залишилися чужими для ономастичного 
мислення німців і легко зникли зі зміною політичного режиму НДР.

відантропонімні топоніми  
на теренах сша

Зовсім інше становище склалося у топонімії США, де принцип від-
антропонімного найменування — один із основних і варіює у своїх  

Загальні 
положення

численних конкретних реалізаціях. У широко -
му використанні антропонімів без додаткового 
морфологічного оформлення для назв об’єктів 
(і перш за все для назв населених пунктів) 

 міститься одна із найхарактерніших топонімотвірних особливостей 
 американських найменувань. Приблизно 50 % усіх ойконімів США 
 походять від антропонімів [Беленькая: 132]. Цей номінаційний прин-
цип залишається вельми продуктивним протягом всієї історії топоні-
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мії США [див. Скляренко 2003: 221]. Виключна роль відантропонім-
ного принципу топонімної номінації у США пояснюється ментальні стю 
американців, національними рисами їхнього характеру. Американці 
практичні та прагматичні усе своє життя, до останніх днів свого 
 існування. Заможні люди намагаються залишити по собі згадку у 
 співвітчизників, часто у збиток своїм прямим спадкоємцям. Один 
із  способів залишити пам’ять про себе — зберегти своє ім’я у наз-
ві якогось об’єкта: гори, річки, озера і, звичайно, перш за все, у наз-
ві населеного пункту.

Посесивні  назви 
в  ойконімії  США

Значний шар в ойконіміїї США складають посе-
сивні назви 1, в яких фіксуються імена перших 
поселенців, засновників населених пунктів, влас-
ників земельних ділянок. За разюче короткі тер-

міни в Північній Америці були освоєні величезні сільськогосподарські 
простори, заснована величезна кількість населених пунктів, великих, 
малих та зовсім крихітних.

Найпростіший і звичайний спосіб номінації — назвати нове поселен-
ня іменем його фундатора, першопоселенця, власника земельної ділян-
ки. Н. п. Ashford (WA) має ім’я першопоселенця Walther A. Ashford, 
н. п. Bothell  (WA) — ім’я першопоселенця David C. Bothell, н. п. 
Brady (WA) — ім’я першопоселенця John Brady, н. п Brіnnon (WA) — 
ім’я першо поселенця Ewell P. Brinnon тощо [Alotta 1994: 8, 14, 15, 
17]. George B. Blanchard заснував поселення і назвав його своїм іме-
нем Blanchard  [Alotta 1994: 14]. Емігрант із Швеції John E. Carlson 
не лише був першим поселенцем, але й збудував лісопильню у по-
селенні, що носить його ім’я Carlson [Alotta 1994: 20]. Мешканці 
н. п. Brownbacks (PA) вимовляли так прізвище фундатора поселення 
Gerhart Brumbaugh, що і відбилось у назві поселення [Alotta 1992: 
131]. Joe Cusіck був засновником поселення Cusіck [Alotta 1994: 32]. 
Китайський робітник Chee Saw одружився з індіанкою та заснував 
поселення Chesaw  (WA) [Alotta 1994: 24].

Збудувати шпиталь або школу і дати їм своє ім’я, заснувати 
який- небудь фонд власного імені для американців велика честь. Міс-
та Dіllard, Dufur (OR) названі так за прізвищами родин, які подару-
вали землю для заснування поселень [Alotta 1994: 151, 152]. На місці 
поселення Hubbard (OR) Charles Hubbard перебудував свою хатину. 
Пізніше він подарував землю для будівництва міста, яке отримало та-
кож його прізвище [Alotta 1994: 163]. John Blair, великий землевлас-
ник, подарував земельну ділянку для будівництва залізничної станції. 
Селище, яке виросло біля цієї станції, отримало назву  Blaіrs  (VA), 

1 Див.: Посесивний принцип ономастичної номінації // Скляренко  Олексій, 
Скляренко Ольга. Типологічна ономастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга пер-
ша: Лексико-семантичні особливості онімного простору. — Одеса: Астропринт, 
2012. — С. 207.
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кінцеве -s було додано для того, щоб відрізнити від іншого ойконіма 
Blaіr (WV) [Alotta 1992: 416]. Theodore W. W. Winters половину  своєї 
землі подарував на будівництво міста, яке було назване його прізви-
щем Wіnters  (CA) [Gudde: 425].

Прізвища 
відомих  людей 
в  ойконімах

У географічних назвах фіксуються також імена 
відомих людей даної місцевості, керівників міс-
цевих церков, начальників філій банків, медиків, 
інженерів, фермерів тощо. Місто Preston (NV), 
яке заснували мормони, було так назване на 

честь їхнього єпископа W. B. Preston [Alotta 1994: 475]. Мешканці н. п. 
Durbіn  (WV) отримали від філії банку позику на розвиток поселен-
ня. Вдячні мешканці назвали своє поселення прізвищем банкіра Charles 
R. Durbin [Alotta 1992: 525]. Місто Throop (PA) так названо за пріз-
вищем місцевого лікаря Benjamin Henry Throop [Alotta 1992: 257]. 
У період швидкого освоєння нових територій у підтриманні комуніка-
цій між населеними пунктами важливу роль відігравали відділення 
пош  ти. Відкриття у населеному пункті поштового відділення було дуже 
важливою справою, а імена поштмейстерів часто ставали назвами по-
штових відділень, а згодом і назвами самих поселень. Місто Van Zandt 
(OR) так названо за прізвищем першого поштмейстера місцевого від-
ділення пошти J. M. Van Zandt [Alotta 1994: 122]. Прізвище на  чальника 
пошти James Chitwood лежить в основі назви по селен  ня Chіtwood 
(OR) [Alotta 1994: 145]. Н. п. Knappa  (OR)  та Mayger  (OR) також 
названі за прізвищами начальників поштових  відділень. Н. п. Wheeler 
(OR) отримав назву за прізвищем Henry H. Wheeler, який доставляв 
пошту в різні поселення між містами The Dales та Canyon City [Alotta 
1994: 208].

Винятково важливим для розвитку країни було будівництво заліз-
ниць. Залізничні станції та поселення біля них часто іменувались пріз-
вищами високопосадовців цих залізниць, інженерів, заслужених служ-
бовців. Н. п. Gaston  (OR) отримав назву за прізвищем начальни  ка 
місцевої залізниці Joseph Gaston [Alotta 1994: 158]. Н. п. Whіtmore 
(CA) названий за прізвищем місцевого коваля [Gudde: 422]. Н. п. 
Wіlson (CA) був найменований за прізвищем торговця, який володів 
великою фермою поблизу [Gudde: 424]. Н. п. Andrews (OR) названий 
так за прізвищем одного зі скотарів, який почав розводити худобу 
в цій місцевості [Alotta 1994: 134]. Місто Smіth (NV) було так названо 
тому, що це прізвище було найбільш поширеним серед прізвищ чле-
нів міської громади [Alotta 1994: 478].

Особове  ім’я 
в  ойконімії

Часто ойконімом ставало не прізвище, а особо-
 ве ім’я. Н. п. Leopold  (WV)  отримав назву за 
особовим іменем свого поштмейстера, Leopold 
Hinter [Alotta 1992: 548], а н. п. Carl  (WV) 

названо іменем сина місцевого поштмейстера [Alotta 1992: 515]. Інколи 
ойконімізується прізвисько. Н. п. Hundred (WV) названо за прізвись-
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ком місцевого діда Henry Church, який прожив 109 років і був відо-
мий за прізвиськом Old Hundred [Alotta 1992: 542]. Ойконім Blackbіrd 
(DE) виник не у результаті онімізації апелятива blackbird ‘дрізд’, а від 
прізвиська пірата, засновника поселення — Blackbeard — «Чорна Бо -
рода», з подальшою трансформацією прізвиська [Alotta 1992: 278]. 
Назва міста Wіnnemucca  (NV)  походить від  індіанського прізвиська 
керівника місцевої громади, охочого до спиртного, азартних ігор, 
а також любителя переодягатись у різний одяг, зокрема у форму гене-
рала або одяг індіанця. Це прізвисько перекладається з індіанської 
як «Один мокасин» [Alotta 1994: 483].

Фемінільні 
відантропонімні 

топоніми

Привертає увагу широке використання у США 
при топонімній номінації жіночих імен, що саме 
по собі свідчить про високий статус жінки в аме-
риканському суспільстві. Мотиви для номінації 
різноманітні.

Н. п. Wіllamіna  (OR) був названий іменем першої білої жінки в цій 
місцевості Willamina Williams [Alotta 1994: 209]. Н. п. Sattley  (CA) 
назвали середнім іменем найстарішої жінки місцевої громади Harriet 
Sattley Church [Gudde: 351). Н. п. Draper (VA) отримав назву за іме-
нем Mary Draper, яку викрали індіанці [Alotta 1992: 433].

Сім’я є культом пересічного американця. Понад 62 % людей, 
яким більше ніж 18 років, одружені й більшість з сімейних пар збе-
рігають вірність у своєму шлюбі [Америка: 32]. Любов до родини, 
до жінки і дітей знаходить відбиття і в ономастичній сфері. Амери-
канці часто називають географічні об’єкти, а також населені пункти 
іменами своїх жінок або дітей. Місцева влада прохала одного зем-
левласника подарувати земельну ділянку для будівництва залізнич-
ної станції. Той дав згоду при умові, що станція і село біля неї 
будуть названі ім’ям його дружини. Так з’явився ойконім Crіmora 
(VA) [Alotta 1992: 430]. Інженер-будівничий, який спланував май-
бутнє місто, назвав його Anacortes (WA) — іменем своєї жінки Anna 
Curtis. Він дещо змінив орфографію назви, щоб надати їй іспан-
ського звучання [Alotta 1994: 7]. Промисловець H. Sellers McKee 
збудував цукровий завод і назвав нове селище біля заводу іме-
нем своєї дружини Jeannette  (PA) [Alotta 1992: 183]. Місто Vesta 
(WA) отримало назву за іменем Vesta Dwinell — жінки чоловіка, який 
вперше дослідив цю місцевість та річку [Alotta 1994: 122]. Співробіт-
ники залізниці дали назву місту Zіllah на честь дочки свого началь-
ника — Zillah Oakes [Alotta 1994: 130]. Одна громада запропонувала 
поштовим властям як назву для свого поселення ім’я 11-річної доньки 
керівника громади Amie. Поштові власті прийняли цю пропозицію, 
проте з корегуванням назви. Так виник ойконім Amma  (WV) [Alotta  
1992: 500].

Часто назвами поселень ставали імена матерів, жінок, дітей пошт-
мейстерів. Н. п. Olga  (WA) отримав цю назву за іменем матері 
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першого начальника місцевої пошти [Alotta 1994: 84]. Начальник 
поштового відділення і власник місцевого магазину E. S. Druddie на-
звав пошту (і поселення) іменем своєї дружини — Addy (WA) [Alotta 
1994: 3]. Назву н. п. Rosalіa  (WA)  дав поштмейстер на честь сво-
єї дружини Rosalia Favorite [Alotta 1994: 102]. Начальник місцевої 
пошти D. A. Pearson назвав пошту і поселення дівочим прізвищем 
 своєї дружини — Stanwood  (WA) [Alotta 1994: 112]. Місто Stella 
(WA) було так названо за іменем дружини першого поштмейсте-
ра — Stella Packard [Alotta 1994: 112]. Ім’я дружини першого началь-
ника місцевої пошти Jean перейшло на назву пошти і поселення Jean 
(NV) [Alotta 1994: 465]. Н. п. Vіda  (OR) отримав цю назву за ім’ям 
доньки першого поштмейстера місцевої пошти Vida Pepiot [Alotta  
1994: 206].

Інколи поштмейстерами були жінки, імена яких переходили як 
назви поштових офісів і поселень: Bernice Arnold McCallun завіду-
вала місцевою поштою, звідки назва поселення Arnold (CA) [Alotta 
1994: 220]; Miss Bell також була поштмейстером, звідки назва посе-
лення біля пошти Bell  (WV) [Alotta 1992: 505]. Існують також інші 
мотиви ойконімної номінації. Феміністка Belva Lockwood, яка двічі 
балотувалась до місцевих структур влади, була настільки популярна 
серед місцевого населення, що на її пошану були названі два насе-
лених пункти. В основі назви першого поселення було її ім’я, звідки 
ойконім Belva (WV), а в іншому випадку — її прізвище, звідки назва 
населеного пункту Lockwood (WV) [Alotta 1992: 506, 550].

Індіанські 
відантропонімні 

топоніми

Інколи назвами населених пунктів ставали імена 
індіанських вождів місцевих племен або імена 
чимось відомих індіанців. Н. п. Nahcotta  (WA) 
названо за іменем вождя місцевого індіанського 
племені [Alotta 1994: 79]. Аналогічно, місто To 

nasket (WA) було названо за іменем вождя місцевого індіанського 
племені, якого звали Tonasket (Tonascutt) [Alotta 1994: 117]. Н. п. 
Chemult  (OR) отримав назву за іменем вождя місцевого племені 
[Alotta 1994: 145], як і н. п. Tatamy  (PA) [Alotta 1994: 257]. Місто 
Wahkіacus  (WA) отримало цю назву за іменем добре відомого в цій 
місцевості індіанця-землевласника Sally Wahkiacus [Alotta 1994: 123]. 
Н. п. Paxіnos  (PA)  названо за іменем індіанця, який товаришував 
з білими поселенцями [Alotta 1992: 227]. Громада одного поселення 
прийняла рішення назвати його Alloway (NJ) — іменем індіанця, який 
тут жив раніше [Alotta 1992: 2]. Н. п. Benhams  (VA) названо іме-
нем індіанського воїна, який у 1870 р. попередив білих про заплано-
ва ну атаку індіанців. [Alotta 1994: 414]. Ім’я ацтекського правителя 
Montezuma в той час, коли Кортес завойовував Мексику, було попу-
лярним у топонімії США, пор. назви: Montezuma Hіlls, Montezuma 
Landіng, Montezuma Creek, Montezuma Island, Monte zuma Slough 
тощо [Gudde: 246].
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Після війни за незалежність на карті США з’явилась велика кіль-
кість топонімних назв, в яких зафіксовані імена президентів, відо- 

Комеморативні 
відантропонімні 

топоніми

мих політичних, військових, церковних діячів, 
вчених, письменників, бізнесменів, героїв війни 
тощо. Комеморативні назви дуже поширені у 
то  понімії США 1.

Ім’я першого президента Washіngton зу стрі-
чається в топонімії  США 84 рази (назва столиці, штату, 30 окру-
гів, багатьох населених пунктів, озер, гірських вершин). Числен-
ними у топонімії США є імена інших президентів, пор. н. п. Lіncoln 
(DE) — на честь президента Abraham Lincoln [Alotta 1992: 288], н. п. 
Jackson  (PA) — на честь президента Andrew Jackson [Alotta 1992: 
183], н. п. Adams  (CA) — на честь президента John Quincy Adams 
[Alotta 1994: 213], н. п. Fіllmore (PA) — на честь президента Millard 
Fillmore [Alotta 1992: 163], н. п. Jefferson (PA) — на честь президента 
Thomas Jefferson [Alotta 1992: 183], н. п. Polk  (PA) — на честь пре-
зидента James K. Polk [Alotta 1992: 233]. Географічні назви у штаті 
Вашигтон: Poіnt Madіson Bay — на честь четвертого президента США 
James Madison, Poіnt Monroe — на честь п’ятого президента США 
James Monroe [Expedition: 110—111].

Місто Corbett (OR) названо на честь сенатора США H. W. Corbett 
із цього штату [Alotta 1994: 147]. Місто Canby (OR) названо на честь 
генерала Edward Richard Sprigg Canby, який тут загинув у бою 
[Alotta 1994: 143]. Місто Gіbbon (OR) названо за іменем генерала John 
Gibbon  [Alotta 1994: 158]. Місто Cornelіus (OR) названо за іменем 
полковника Thomas R. Cornelius [Alotta 1994: 147]. Н. п. Babbіt (NV) 
названо за іменем капітана H. S. Babbit, а н. п. Hazen  (NV) названо 
за іменем офіцера W. B. Hazen [Alotta 1994: 449, 463]. Н. п. Marconі 
(CA) названо на честь Guglielmo Markoni, знаменитого італійського 
винахідника радіозв’язку [Gudde: 227].

П’ятикілометровий гірський кряж у Каліфорнії було названо у 
1970 р. Gudde Rіdge на честь американського топоніміста E. G. Gudde, 
автора відомої книги «California Place Names» [Gudde: 155]. Назва гори 
Stewart Peak (CA) була офіційно затверджена у 1984 р. на честь аме-
риканського топоніміста G. R. Stewart (1885—1980 рр.), автора відо-
мої книги «American Place Names» [Gudde: 375]. Місто TwaіnHarte 
було так назване у 1924 р. за іменами великих американських пись-
менників Mark Twain та Bret Harte, які були пов’язані з цією місце-
вістю. Письменники ненавиділи один одного і ця назва сприймається 
дещо іронічно [Stewart 1970: 500].

1 Див. Комеморативний та дезидеративний принципи ономастичної номіна-
ції // Скляренко Олексій, Скляренко Ольга. Типологічна ономастика: [Моно-
графія]: У 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особливості онімного про-
стору. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 207—208.
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Топонімотворчі імпульси у американців іноді бувають цілком непе-
редбаченими. Мешканці м. Arthur  (NV) вибрали цю назву за іменем 
президента Chester A. Arthur лише на тій підставі, що його вибрали 
президентом того ж року, коли місцева громада отримала довгоочі-
куване поштове відділення [Alotta 1994: 449]. Мешканці  поселення 
Van  (PA) з іменної формули президента Marin Van Buren для номі-
нації вибрали середнє ім’я на тій підставі, що воно коротке і легко 
пишеться [Alotta 1992: 263]. На формування ойконімного поля поліет-
нічного соціуму в США великий вплив має і політичний фактор. Тен-
денція до уніфікації багатомовної, поліетнічної країни, перетворення 
її в єдину націю має відбиття у всіх аспектах життя і діяльності 
молодої країни і, зокрема, у тополексиці. Місто Shurz  (NV) названо 
на честь державного діяча і політика Carl Sсhurz, етнічного німця 
[Alotta 1994: 476]. Місто  Lafayette  (PA) названо на честь француза 
Marquis de Lafayette, який з двадцяти років боровся за незалежність 
країни [Alotta 1992: 189].

Ойконімами ставали прізвища відомих поетів, композиторів,  вчених, 
інших видатних осіб різних країн. Місто London  (OR) названо не за 
назвою столиці Великої Британії, а за прізвищем видатного амери-
канського письменника Jack London [Alotta 1994: 171]. Каньон Canyon 
Poe (CA)  назвали на честь американського поета Edgar Allen Poe 
[Gudde: 296] Місто Humboldt (PA) отримало свою назву за  прізвищем 
відомого німецького мандрівника і вченого Alexander von Hum boldt 
[Alotta 1992: 179]. Канал Agate  Passage  (WA) отримав свою назву 
за прізвищем художника та кресляра Alfred T. Agate, Hale Passage 
(WA) — за прізвищем Horatio Hale — філолога та етнографа, Dana  
Passage (WA) — за прізвищем James Dwight Dana — мінеролога [Ex-
pedition: 99, 104, 102]. Гавань Drayton Harbor (WA) та канал Draуton 
Passage (WA) отримали назви за прізвищем художника експедиції 
Joseph Draуton [Expedition: 103]. Стрімчак Brackenrіdge Bluff (WA) — 
J. D. Brackenridge, ботаніка та прохід Pіckerіng  Passage (WA) — 
Charles Pickering, натураліста [Expedition: 100, 109]. Острів Brown 
Island (WA) отримав свою назву за прізвищем математика John G. 
Brown, а острів Gedney Island (WA) — винахідника з Нью-Йорка Jo-
nathan Haight Gedney [Expedition: 100, 104]. Назву Mazeppa (PA) от -
римало місто на честь українського політичного діяча, якого оспівував 
англійський поет Байрон [Alotta 1992: 201]. Поселен  ня Garіbaldі (OR) 
назвали на честь патріота Італії Giuseppe Garibaldi [Alotta 1994: 157].

У топонімній номінації відбивається також американський сно-
бізм — дати, наприклад, крихітному селищу, що загубилося серед без-
крайніх просторів, гучну назву Napoleon (IN, ND). Невеличке селище 
у горах було названо Bonaparte (VA) (зараз це Galax) [Alotta 1992: 
440]. В американському суспільстві існує велика повага до знань, уче-
ності. Бажання похизуватися своєю ерудицією перед громадою часто 
було головним імпульсом у пропозиції найменувати поселення якимось 
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іменем. Табір лісорубів отримав назву Verdі (NV), за іменем великого 
італійського композитора Verdi [Alotta 1992: 481]. Н. п. Burns назва-
ний прізвищем шотландського поета Robert Burns [Alotta 1994: 142]. 
Н. п. Gіatto (WV) названо іменем знаменитого італійського художника 
Giotto. Поштові власті, які схвалили цю назву, вочевидь, не дуже розу-
мілись на живописі та замінили у назві букву о на букву a, намага-
ючись зробити назву більш звучною [Alotta 1992: 533].

Ад’юлаторні 
відантропонімні 

топоніми

Від комеморативних найменувань, пов’язаних 
із бажанням номінаторів зберегти в пам’яті сус-
пільства імена славетних людей, віддати їм оно-
мастичним способом належну шану, треба від-
різняти ад’юлаторні назви (від англ. adulatory 

‘улесливий’, ‘догідливий’), мотивовані підлесливими чинниками, бажан-
ням догодити «корисним» людям, назвавши їхніми іменами географічні 
об’єкти, населені пункти і мати з цього певний зиск. У прагматичних 
американців чимало власних імен мають ад’юлаторний характер, вони 
утворені саме на цій підставі. Інколи такі сподівання збуваються, 
інколи ні. Два міста Charties та Mansfield були об’єднані в одне місто, 
яке отримало назву Carnegіe  (PA) на честь Andrew Carrnegie, про 
що незабаром сповістили самого Карнегі. Коли йому стало відомо про 
таку шану, він подарував бібліотеці міста суму в 200 000 доларів 
[Alotta 1992: 137]. Мешканці одного із поселень вирішили замінити 
назву Three Forks  на  Pullman  (WA) — прізвище мільйонера — ви -
нахідника пульманівського вагона, сподіваючись отримати від нього 
за це гроші. G. V. Pullman віддячив за цю честь, надіславши чек 
на 50 доларів [Gallant: 246]. Мешканці одного фермерського поселення 
дали згоду назвати його прізвищем доктора E. Dix, який пообіцяв 
подарувати фермерам бібліотеку. Проте він надурив їх, надіславши із 
Бостона кілька старих підручників з медицини. Попри це ойконім 
Dіxfіeld (ME) існує й понині [Gallant: 246]. Н. п. Gіllette  (NJ) був 
так названий на честь винахідника безпечної бритви та лез Gillette 
[Alotta 1992: 134]. Місто Edіson  (PA) названо на честь винахідника 
Thomas Alva Edison [Alotta 1992: 156].

Відтеонімні 
топоніми

Ономастичні смаки людей не сталі. Вони зміню-
ються. У сфері топонімії, як і в будь-якій ін -
шій сфері людського буття, певну роль відіграє 
«мода», коли у людей виникають ономастичні 

пристрасті до якогось специфічного принципу номінації. Однією з таких 
тимчасових пристрастей у американців у XIX ст. була мода на «кла-
сичні» назви, коли вишукувались які-небудь мотиви, щоб дати посе-
ленню назву іменем античного бога, богині, музи чи німфи тощо.

Назву Apollo (PA) «Аполлон» отримав населений пункт в 1827 р., 
у період дії «класичного» принципу номінації [Stewart 1970: 18]. Назву 
Jupіter «Юпітер» отримала група пагорбів штату Вашингтон у 1841 р., 
напр., Jupіter  Hіlls (WA) [Expedition: 106], пор. також топонімну 
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назву Juno (IL) «Юнона» за імя’м римської богині, дружини Юпітера 
[Stewart 1970: 231].

Поселення Pomona (NJ), головним багатством якого були фруктові 
сади, названо іменем античної богині садів [Alotta 1992: 78]. Аналогічна 
номінаційна думка незалежно прийшла до мешканців інших поселень, 
пор. ойконіми Pomona (TN) [Quimby: 263], Pomona (СА) [Gudde: 298]. 
Майже десять американських комун у США мають назву Pomona. Фер-
мерська комуна Ceres (VA) названа за іменем античної богині, покро-
вительки сільського господарства [Alotta 1992: 423]. Поселення Athena 
(OR) було так названо в 1889 р. за іменем давньогрецької богині 
Афіни [Stewart 1970: 143] (не плутати з Athens назвою грецького міста 
Афіни). Ім’я грецької богині здоров’я Hygeia лежить в основі ороніма 
Mount Hygeіa (RI) [Stewart 1970: 215]. В основі гірської назви Mount 
Prometheus  (NV) лежить широко відоме ім’я Прометей із грецької 
міфології [Stewart 1970: 389]. Топонімні назви Eola, Eolіa, Eolіan похо-
дять від імені Aeolius — грецького бога вітрів [Stewart 1970: 155]. Гео-
графічна назва Trіtоn Head (WA) походить від імені грецького бога мо -
рей Tritоn [Expedition: 116]. Конкретні мотиви цих номінацій невідомі.

Н. п. Daphne  (AL) назвали так, тому що у цій місцевості росло 
багато лаврових дерев і за іменем німфи з давньогрецької міфоло-
гії — Дафни, яка, ховаючись від переслідувань Аполлона, перетвори-
лась у лаврове дерево [Quimby: 105]. Назву Dryad  (WA) (від дав-
ньогрецького слова на позначення лісної німфи) отримала залізнична 
станція, розташована у лісі [Stewаrt 1970: 143].

Інколи ці ономастичні пристрасті приймали гротескний характер. 
Мешканці одного населеного пункту дали йому привабливе, на їх -
ній погляд, найменування античного походження. Вони назвали його 
Medusa  (NY) — іменем страхітливого чудовиська із давньогрецької 
міфології [Stewart 1970: 288]. В іншому випадку поселенню дали також 
античну назву Argus  (NY) — за іменем стоокого монстра [Stewart 
1970: 21]. Невідомо, за яких мотивів маленьке поселення було нaзвано 
Bellona (NY) — на ім’я римської богіні війни [Stewart 1970: 42]. Навряд 
чи можна пояснити назву поселення Clіo  (SC) особливою любов’ю 
його мешканців до античної музи історії, ім’я якої лежить в основі 
цього ойконіма [Stewart 1970: 102]. Мешканці поселення Calypso (NC) 
навряд чи знали, що це ім’я німфи з «Одисеї» Гомера [Stewart 1970: 72].

Інші  види 
відантропонімних 

топонімів

Інколи відантропонімні назви давались з комп-
лексу різноманітних причин. Вибір назви Romeo 
(MI) не обумовлений ніякими зовнішніми фак-
торами, окрім того, що це імя «коротке, музи-
кальне, класичне і ще не зустрічалось серед 

назв поселень» [Quimby: 285]. Італійський топонім Stella має  чудовий 
апелятивний корелят — stella ‘зірка’. Одна з дороманських, індоєвро-
пейських гіпотез пов’язує  першоназву зі словом слов’янського похо-
дження — stelja (дослівно ‘під стилка для худоби’) [Queirazza: 511–512].
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антр опонімо центрич  на тен денція  
ойконімії сша

Загалом для ойконімії США минулого була характерна антропоні-
моцентрична тенденція: поступове витіснення із офіційного вжитку 
дескриптивно- вказівних колоритних назв та їхньої заміни офіційними, 
се  мантично безликими одноманітними відіменними утвореннями. Ця 
тенденція знаходила численні конкретні реалізації. Назва н. п. Wolf 
Hіlls  (VA) «Вовчі Горби» замінена на Abіngdon, на честь лорда 
Abingdon [Alotta 1992: 408]. Назва н. п. The Trap (DE) «Капкан» замі-
нена на McDonough [Alotta 1992: 289]. Назву н. п. The Corners (PA) 
«Кути» замінили прізвищем генерала Covington. Ойконім Sugar Tree 
Bottom (VA) «Цукрове дерево» змінили на назву McDowell на честь 
колишнього губернатора штату Вірджинія James McDowell [Alotta 
1992: 460]. Назву міста East Sugarloaf Townshіp  (PA), яку можна 
перекласти описово як «Східне місто гостроверхого горба у вигляді го -
ловки цукру», замінили на Drums, за прізвищем George Drums, влас-
ника таверни [Alotta 1992: 78]. Назву поселення Whіte Oak Run (PA) 
«Ручай білого дубу» замінили на Archbald [Alotta 1992: 114]. Ойконім 
Sunshіne  (MD) «Сонячне сяйво» замінили відантропонімною назвою 
Crellіn [Alotta 1992: 325]. Інколи поселення кілька разів міняють свої 
назви, доки не отримують остаточну відантропонімну, пор. ланцюжок 
назв одного і того ж міста: Osborne’s Landіng, Conwell’s Landіng, 
Upper  Landіng,  Head  of  Broadkіll.  Зараз це  Mіlton  (DE) [Alotta 
1992: 291]. Одне шахтарське селище дев’ять разів змінювало свою 
назву: Skunktown,  Peestown,  Hіghtown,  Newton,  Scrabbletown, 
Coalvіlle, Hendrіcksburg, Nantіcoke Junctіon і, врешті решт, Ashley 
(PA), на честь власника шахти H. H. Ashley [Alotta 1992: 115].

Відантропонімні назви легко з’являються і з такою ж легкістю 
зникають, замінюючись іншими назвами. Поселення Fowler’s  Store 
(TX) спочатку було названо за прізвищем власника місцевої крамниці, 
у 1881 р. назву замінили за прізвищем іншого мешканця O’Bar. Сварка 
між цим мешканцем і іншим мешканцем — медиком Azle  викликала 
таку реакцію, що в 1883 р. назву знову замінили на прізвище медика 
[Quimby: 30]. Поселення Mіnter (TX) названо за іменем Minter Parker. 
Спочатку воно мало назву Parker’s Votіng Box «Скринька для голо-
сування Паркера» [Quimby: 216]. Поселення, яке мало назву від пріз-
вища власника переправи через річку Fuller’s Crossіng (NV), змінило 
назву на користь мешканця, колишнього офіцера Reno [Quimby: 281].

Натомість колишній загальноамериканській тенденції до відантро-
понімних найменувань у сучасному ойконімотворчому процесі США 
все частіше виступають інші номінаційні принципи, зокрема, тяга 
до «приємних» назв, лексично пов’язаних з відображенням тихої при-
роди, лісу, мальовничих пагорбів, садів та назв порід дерев.



— 306 —

р о З д і л  V I I

хибність відантропонімного  
диктату

Загальні положення

Відомо, що ойконіми відантропонімного походження найчислен-
ніші за своїм складом у багатьох мовах і з’явились унаслідок 
загального суспільного розвитку, соціальної диференціації насе-

лення та інших причин 1.
При аналізі першовитоків найменувань виходять з думки, що у 

топонімії переважають назви, започатковані від прізвищ або влас-
них імен засновників поселень, першопоселенців, власників населених 
пунктів. Відантропонімний підхід до тлумачення ойконімів, надзвичайно 
корисний і плідний, дає вірну етимологію величезної кількості влас-
них географічних назв. Проте співвідношення відантропонімних основ 
у топонімії різних регіонів і різних мов вражаюче. Близько 20,43 % 
від усіх назв населених пунктів Правобережної України містять хрис-
тиянські імена [Мриглод: 13]. У Південно- Західному Поділлі кількість 
відантропонімних назв населених пунктів становить майже 40 % від 
загальної кількості ойконімів досліджуваного регіону [Торчинський: 12]. 
У топонімії деяких регіонів Росії відантропонімні основи сягають майже 
70 %, тоді як інші твірні основи (гідронімні, флористичні, фауністичні, 
на позначення професій людей тощо) займають від 2 % до 5 % (див., 
наприклад, [Морозова: 91]). Водночас А. К. Матвєєв наводить зовсім 
інші цифри для інших регіонів. За його підрахунками, у Західному 
Сибіру, в Північному Казахстані відантропонімні назви складають 
24 %, а флористичні і фауністичні назви — 21 %, назви за геогра-
фічними особливостями топооб’єктів — 43 %; у Карелії відантропо-
німні назви складають 22 %, флористичні і фауністичні назви — 18 %, 
а назви за географічними особливостями топооб’єктів — 34 % [Мат-
веев: 15]. В ойконімії Молдови відантропонімні назви мають 43 %, 
гідронімні — 4,8 %, оронімні — 9,6 %, флористичні — 5,4 %, фауніс-

1 Детальніше див.: Скляренко О. М. Деякі зауваження щодо топонімів  
відантропонімного походження (типологічний аспект) // Слов’янський збір-
ник: Збірник наукових праць. — Чернівці: Букрек, 2012. — Випуск XVI. — 
С. 220—233.
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тичні — 2,2 %, а на позначення людей — 0,4 % [Еремия: 42]. При-
близно 50 % усіх ойконімів США походять від антропонімів [Белень-
кая: 132].

Таким чином, діапазон питомої ваги відантропонімних топонімів за 
даними, отриманими різними дослідниками на різному за обсягом і 
мовною приналежністю матеріалі дуже різний і це свідчить, що зазна-
чене питання потребує подальшого різнобічного вивчення.

Ці факти можна також значно скорегувати, якщо зрозуміти, що 
вони включають різні структурно-словотвірні групи топонімів. Якщо ж 
проаналізувати лише топоніми, утворені шляхом топонімізації чистих 
антропонімів, — особових імен, прізвищ або прізвиськ, — то картина 
буде зовсім іншою. Ойконімізація антропонімів виключно трансфор-
маційним, конверсійним шляхом, без залучення інших топонімотвор-
чих засобів, трапляється не дуже часто. Наприклад, у Гомельській 
області (Республіка Білорусь), за спостереженнями Е. К. Бірилло, ойко-
німи, утворені «семантичним шляхом», які «не мають спеціальної 
ойконімної афіксації», лише «зрідка» сягають антропонімів [Бирил- 
ло: 7].

Антропонімний підхід до аналізу ойконімів має і свою негативну 
сторону: дослідники намагаються перш за все і понад усе дати відант-
ропонімну оцінку назвам, що розглядаються, і лише потім, з великою 
неохотою і дуже стримано звертаються до інших інтерпретацій. Цей 
підхід отримує і методологічну підтримку. На думку деяких топоніміс-
тів, з того факту, що поселення створюються людьми і для людей, 
випливає, що саме антропологічний чинник повинен братися до уваги 
в першу чергу, навіть коли основа ойконіма називає інші, дуже близькі 
й відомі носіям мови поняття чи реалії.

топонімні переосмислення слів  
на поЗначення професій 

і слів, семантично блиЗьких до них

Розглянемо в цьому ракурсі назви населених пунктів з прозорим 
походженням, зокрема, ойконіми, які збігаються за формою з апеля-
тивами на позначення професій, родів занять. Ойконіми такої групи 
існують в українській, російській, білоруській, а подекуди в інших 
мовах. Ці назви здебільшого мають форму множини. О. М. Селіщев, 
аналізуючи назви російських сіл за «промисловими ремеслами», наго-
лошує, що їх небагато і пояснює це тим, що «замкненість феодаль-
ного села з його укладом натурального господарства, домашнє ви-
робництво, яке обслуговувало потреби селянського побуту, не давало 
можливості розвитку і відокремленню ремесел на селі» і хоч «у де-
яких місцевостях населення, при нестачі орної землі, займалось част-
ково промислами і торгівлею», знайдено «слабкі сліди у топонімії»: 



Ч а с т и н а  III.  КРЕАТИВНИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ СЛОВОТВІР

— 308 —

Кузнецы, Котельники, Гончары, Красильники, Дехтяри, Бочарники  
[Селищев: 55].

Зазначимо, що у різних регіонах Росії існують різні ойконіми 
на позначення «особливостей господарської діяльності населення», 
на зразок Бортники, Истобники, Сытники [Никулина: 6]; Кузнецы, 
Ковцы, Гончары, Тележники, Каретники, Токари, Пекарево [Лебе-
дева АКД: 8]. В ойконімії Білорусі виділяється група ойконімів — «назв 
колективу людей за спільним заняттям» на зразок Агароднікі, Жалез
нікі, Кавалі [Бирилло: 17].

Український топонімний матеріал не дозволяє погодитися з тезою, 
що назви, які корелюють з лексемами, що позначають професії, зали-
шили лише «слабкі сліди у топонімії». Ці назви досить репрезента-
тивні в українському ойконіміконі, пор. Бондарі (Жт, Од, Рв, Чрк, 
Пл — 2 назви, См — 2 назви); Бортники (Вн, ІФ, Кв, Лв), Бровари 
(Кв), Броварі (Тр, Хм), Бурлаки (Пл), Гончарі (Зп, Лі — 2 назви, 
Пл), Дігтярі (См, Чрг), Дуджарі (Кв), Кобзарі (Днц, См), Косарі 
(Чрк), Кухарі (Вл, Кв), Кухарка (Чрг), Ковалі (8 назв у 5 областях), 
Кравці (Днп), Кузнеці (Днц), Конюхи (Вл, Тр), Мельники (12 назв 
у 7 областях), Мірошники (Пл, Хрк), Пасічники (Пл), Пекарі (См, 
Чрк); Рибалки (Днп, Пд), Рудокопи (Жт), Садовод (Хрс),  Секретарка 
(Мк), Свинарі (Хрк), Свинарка (Чрк), Сировари (Тр), Скрипалі (СМ), 
Смолярі (Вл), Токарі (Пл, См — 2 назви), Чабан (Жт), Чабани (Кв, 
Хм), Чумаки (Днп — 4 назви, Днц — 2 назви, Пл) та ін.

Безперечно, принаймні певна частина таких ойконімів походить без-
посередньо від відповідних апелятивів та утворена лексико- семантич-
ним способом. Назва х. Мельник  (Хм) походить від апелятива мель-
ник — ‘власник млина’ або ‘той, хто працює на млині’; ‘мірошник’ 
[Сл. Торчинських: 310]. Найменування поселення Бондарі  (См) відо-
бражало специфіку народного промислу (від бондар) [Беценко: 39]. 
Назва хутору Гончари (Хм), ймовірно, вказувала на заняття мешканців 
[Сл. Торчинських: 37]. Назви сіл Бортники (Вн, ІФ, Кв, Лв), Бортничі 
(Кв) походять від слів бортники, бортничі — категорія селян, відома 
з часів Київської Русі, які збирали мед диких бджіл у бортях (дуплах 
дерев) і сплачували данину медом [Янко: 57]. Назва м. Бровари  (Кв) 
походить, очевидно, від слова бровар [Янко: 59]. Поселення Броварі 
(Хм) виникло на місці броварні, і його назва пов’язана із лексемою 
бровар зі значенням ‘пивовар’ [Сл. Торчинських: 79]. Назва смт Діг
тярі  (Чрг) походить від діхтяр, діхтярі ‘робітники, які займаються 
виготовленням дьогтю’. У цьому населеному пункті здавна був роз-
винений цей промисел [Янко: 117]. Назва с. Чабани  (Хм) мотивована 
апелятивом чабани; поселення виникло біля стійбища чабанів [Сл. 
Торчинських: 490]. Назву с. Сурмачі  (нині Сурмачівка) (См) можна 
кваліфікувати як таку, що пов’язана з назвами осіб за родом їхньої 
діяльності. Цей населений пункт складався колись з кількох будин-
ків, де проживали мисливці і музиканти, звідки й назва [Беценко: 58]. 
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До списку назв, пов’язаних із різновидами професій, можна додати 
такі ойконіми Рівненщини, як Воскодави (тип: Воскобійник, Пивовар), 
Гірники (гірник ‘працівник кам’яних кар’єрів’), Колесники  (колісник 
‘колісний майстер’), Конюшки  (тобто конюхи), Стадники  (стадник 
‘пастух коней, рогатої худоби’) [Пура: 114, 116, 123].

В ойконімії Молдови також існує певний шар назв поселень, 
пов’язаних з позначенням ремесел їхніх мешканців, пор. Грыдинарь 
(грыдинар ‘садівник’, ‘городник’); Дубэсарь  (дубэсар ‘човняр’); Кэр
бунарь (кэрбунар ‘вугляр’); Оларь (олар ‘гончар’); Пэскарь (пэскарь 
‘риболов’) Ротарь (ротар ‘колісник’); Рэкарь (‘той, хто ловить раки’; 
‘той, хто продає раки’);  Собарь (собар  ‘пічник’). До цієї ж групи 
за семантикою основ належать такі назви поселень, як Волонтирь 
(волонтир ‘доброволець’); Вэнэторь  (вэнэтор ‘стрілок’); Кэлэрашь 
(кэлэраш ‘кавалерист’) Липкань  (липкан ‘посильний’); Семень  (сей-
мен ‘найманий солдат-піхотинець’) [Еремия: 46—47].

Проте топонімний антропоцентризм не дозволяє вченим рішуче 
і неоднозначно констатувати цей факт. Обов’язковим, «науково- гар-
ним тоном» вважається при етимологічній інтерпретації таких назв 
альтернативна відантропонімна етимологічна версія. Наведемо кілька 
конкретних ілюстративних тлумачень таких назв. «Не маємо цілко-
витої впевненості щодо походження назв на зразок Житники, Ключ
ники, Пекарі, оскільки вони етимологічно пов’язані як із професіо-
налізмами, так і зі співзвучними з ними антропонімами» [Гонца: 10]. 
Розглядаючи аналогічні ойконіми Бондарі, Лісовики, Рудники, інший 
автор допускає «подвійну мотивацію цих ойконімів», не проводить 
«між ними чіткої межі», оскільки не може бути цілком впевненим, 
«що їхні основи мотивовані службовими назвами, а не співзвучними 
з ними особовими іменами» [Волянюк: 54—55]. В. В. Котович не про-
водить «чіткої межі» між «службовими назвами, чи співзвучними з 
ними особовими іменуваннями» і допускає «подвійну мотивацію базо-
вих ойконімів», таких, як Бортники, Мельники, Psary, Skomrochy, 
Czaschnіkі [Котович: 8].

На нашу думку, при з’ясуванні першовитоків топонімних назв 
треба обов’язково знайти першу писемну згадку про село і починати 
етимологічне тлумачення з корелюючих апелятивів, а не обов’язково 
відшукувати відповідні антропоніми, які часто-густо до конкретного 
акту номінації не мають жодного відношення [Скляренко 2012а: 225].

Зазначимо, що у широкому ономастичному вимірі всі вони, у під-
сумку, пов’язані з діяльністю народу — творця усіх цих назв — без-
цінні історичні пам’ятки, які зберігають унікальну інформацію про 
діяльність носіїв національної мови. Не переконливе пояснення широ-
кої вживаності ойконімолексеми Ковалі тим, що такі назви можуть 
бути мотивовані «відпрізвиськовим антропонімом» Коваль (коваль: 
1) ‘коваль’; 2) ‘слюсар’; 3) ‘назва батька немовля’, 4) ‘назва вола, 
який погано йде’) або тим, що «Коваль — поширене українське пріз-
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вище» [Яцій 2006: 157]. Здається, що мотивація тут позаантропонімна 
і пояснюється професійним статусом ковалів. Це була вкрай важлива 
для селян професія, та існування у селі ковалів могло бути його важ-
ливою диференційною ознакою. Апелятивне позначення цієї професії 
з часом онімізувалось і перейшло в ономастикон як ойконім.

Виникає також, серед інших, запитання, чому назви саме цих, а не 
інших професій залучені до української ономастичної сфери? Цілком 
зрозуміла онімізація таких професій, як коваль або мельник, конюх 
чи пекар. Зрозуміле використання такої суто української промисло-
вої спеціалізації, як чумаки, бурлаки, або такої колоритної професії, 
як кобзар. Проте чим викликана селективність інших, так би мовити, 
виробничих термінів і чому ойконімія залишила поза своєю увагою 
численні інші позначення професій? Це питання до наступної генера-
ції українських топонімістів.

На підтримку тези про можливість прямого зіставлення лексем 
на позначення професій і похідних від них ойконімів виступає і типоло-
гічний момент — наявність аналогічних номінаційних процесів в ойконі-
мії інших мов, інших країн, передусім в ойконімії США. Американська 
ойконімія також інколи використовує цей номінаційний принцип, проте 
спорадично, спонтанно, у силу якихось оказіональних причин, а не як 
цілеспрямовану, послідовну номінаційну акцію [Скляренко 2012а: 226]. 
Ойконім Farmers (TX) «Фермери» виник унаслідок активної вироб-
ничої діяльності фермерів [Sterwart 1970: 374], пор. ще Farmer (SD) 
«Фермер» [Blevins: 317]. Ойконім Ranger (TX) < амер. ranger ‘ліс-
ничий’, ‘об’їждчик’ також пов’язаний з певною професією [Sterwart 
1970: 399]. Назва н. п. Rіders (ND) < амер. rider ‘вершник’, ‘наїз-
ник’ мотивована тим, що тут було багато ковбоїв; залізнична стан-
ція поблизу носила назву Ranger (яка також семантично пов’язана 
з вершниками) [Blevins: 267], пор. також назву міста Cowboy (TX) 
«Ковбой» [Blevins: 337]. Назва н. п. Dock (WV) нагадує про доктора 
(doctor Hampton), одного з перших його мешканців [Sterwart 1970: 
139]. Ойконім Secretary (MD) відбиває своєю внутрішньою формою 
високу посаду секретаря уряду штату, яку займав житель цього міста 
[Gallant: 109]. Населені пункти у США Pіoneer (TX, AZ), у Канаді 
Pіoneer (Alta) «Піонер» отримали свої назви на честь перших посе-
ленців [Sterwart 1970: 374]; пор. також канад. Veteran (Alta) «Вете-
ран» та семантично прозорі ойконіми — канадський Admіral (Sask) 
«Адмірал», Chaplaіn (Sask) < chaplain ‘капелан’, ‘військовий свяще-
ник’ і под.

Ойконіми типу Soldіer (KY) «Солдат» асоціюються або з армією 
взагалі, або з якимось конкретним солдатом [Sterwart 1970: 452]. 
Наприклад, назва н. п. Soldіer (IA) мотивована тим, що на березі 
річки поховали невідомого солдата [Blevins: 111]; назва н. п. Soldіer 
(KS) мотивована тим, що саме тут солдати конфіскували значну пар-
тію незаконного віскі і вилили її в річку [Blevins: 18]. Ойконім Soldіer 
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(KY) походить від клички собаки: у роті солдатів, які деякий час пере-
бували поряд з селом, був собака, якого звали Soldier. Селяни так і 
назвали своє до тієї пори безіменне село [Blevins: 134]. У се мантично 
єдиному топонімному ряду розташовані канадські ойконіми Monarch 
(Alta) «Монарх», Prіnce (Sask) «Принц», Prіncess (Alta) «Принцеса», 
Peers (Alta) (від англ. peer ‘пер’, ‘лорд’), Pope (Man) < англ. pope 
‘римський папа’, Sultan (Ont) «Султан», які не відбивають реалій 
життя, а мотивовані зовсім іншими ойконімотворчими імпульсами. 
Назви такого роду представлені й у європейській топонімії, як, напри-
клад, у Франції — Charbonnіer, Charbonnіères (франц. charbonnier 
‘вугляр’) [Dauzat 1963: 174].

топонімні переосмислення апелятивних 
поЗначень ріЗних речей та явищ 

реального життя

Знаходячись у гіпнотичному полоні антропонімної концепції, деякі 
дослідники етимології топонімів передусім шукають антропонімні від-
повідники. Найменування поселення Водники пояснюють, серед ін -
ших антропонімних мотивів, «родовою назвою водники» і посила-
ються, зокрема, на наявність сучасного українського прізвища Водник 
у Канаді [Яцій 2008: 198]. Ойконім Глинки (ІФ) розглядають як «гене-
тично плюральне родове найменування» від прізвиська Глинка, а на 
підкріплення тези про «потенційність відантропонімного утворення» 
додають «сучасне прізвище в Канаді» — Глинка [Яцій 2008: 198]. Чи 
не доцільніше було б не звертатись до заокеанських аналогів, які 
навряд чи мають якесь відношення до назв, що аналізуються, а розгля-
нути питомі українські ойконімні ряди, наприклад, Глинка (Днц, Кв), 
Глинки (ІФ, Рв), Глиняне (Крв, См), Глиняний (Зк) тощо та семан-
тично близькі ряди топонімів: Каменка (Кв), Камені (Жт), Камінь 
(5 назв); Пісок (Лв — 2 назви), Піски (24 назви), Піщана (3 назви), 
Піщане (20 назв) тощо? Пор. ще етимологізацію назви н. п. Глинки 
(Хм), в основі якої — апелятив глинка зі значенням «біла глина, що 
використовується для виготовлення фарфорових та фаянсових виро-
бів, а також у паперовій, текстильній та інших галузях промисло-
вості» [Сл. Торчинських: 131].

Не обов’язково шукати прізвищні чи прізвиськові аналоги при тлу-
маченні ойконімів, які своєю внутрішньою формою пов’язані, напри-
клад, з позначенням соціального статусу мешканців. Чому не дійти 
думки про просту онімізацію відповідних апелятивних позначень, пор. 
українські Багачка (Вр, Пл), Батраки — 3 назви, (у 1987 р. ці назви 
відсутні)  [УАТП 1947: 698; УАТУ]; Бідняки  (у 1987 р. ця назва від-
сутня) [УАТП 1947: 701; УАТУ]. Пор. також Холопи  (холоп ‘раб’, 
‘слуга’, ‘батрак’); нова назва Прислуч введена адміністративно зі сти-
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лістичних міркувань [Пура: 124]. Пор. ще Горожанка (Тр), Гражданка 
(Пл). Російські — Барщина, Тяглицы, Голодуша, Неелово, Погиблое, 
Терпухино [Лебедева АКД: 8]. Деякі апелятиви, від яких утворились 
назви поселень, мають яскравий характерологічний характер; рос. 
Изгои, Сябрино, Бобыли, Батраки, Князи, Царево [Лебедева АКД: 
8], пор. американський ойконім Hustler  (WI) від амер. hustler розм.: 
1) ‘енергійна людина’; 2) ‘безцеремонна людина’; 3) ‘кишеньковий зло-
дій, що орудує в натовпі’ [Gallant: 255].

Не поодинокі топоніми, пов’язані з самою людиною, її соціаль-
ним або родинним статусом, віком, назвами спорідненості тощо росій-
ські Семейкина, Мамово, Сынехово, Пасынково, Снохина, Зятьки, 
Куманево [Лебедева АКД: 8]. Вони корелюють з апелятивними лек-
семами і не мають жодного відношення до антропонімів. З семантики 
твірної основи топоніму випливає, що це пряма онімізація відповід-
них термінів. Пор. українську назву Старики  (старик ‘старий чоло-
вік’) [Пура: 123]. В основі назви х. Баби (Хм), можливо, лежить апе-
лятив баба з посесивним значенням [Сл. Торчинських: 50]. Посесивна 
назва х. Матушки  (Хм) походить від апелятива матушка ‘попадя’, 
‘ігуменя’, ‘начальниця у монастирі’ [Сл. Торчинських: 306].

Пор. американський ойконім Famіly (MT) «Родина», «Сім’я» [Ble-
vins: 200], село Bachelor (TX) (bachelor ‘холостяк’, ‘неодружений’) 
заснували два брати-холостяки [Blevins: 333]. Пор. ще поселення 
Brothers  (OR): тут поселились брати — кровні родичі, не за релігій-
ною ознакою [Blevins: 285]; Maіdens  (VA) «Дівчата» [Gallant: 239]. 
Назва міста Adelphі (MD) походить від грецького апелятива adelphia 
‘брат’ [Alotta 1992: 301]. Гірська назва The Brothers (WA) була дана 
на честь двох реальних братів [Stewart 1970: 62]. Долина Brothers 
Valley (PA) отримала назву від поселення німецької релігійної секти, 
відомої як The Bretheren.

Проте у цих випадках, знову ж таки, потрібна етимологічна обе-
режність: прозора внутрішня форма часто стає пасткою для дослід-
ника. Назва річки Старик означає «старе русло річки» і являє собою 
апелятив старик у функції гідроніма [Янко: 335]. Назва української 
річки Бабуся аж ніяк не пов’язана з антропологічним позначенням. 
Цей гідронім — переосмислення і походить від складного тюркського 
утворення *Bab(a) ‘потік’, ‘ручай’ + компонент від *özön ‘долина’, 
‘рукав ріки’, казах. *özön ‘ріка’ [Янко: 30]. Назва річки Баба, оче-
видно, походить від укр. діалект. баба ‘трясовина’, ‘грузьке місце’; 
назва іншої річки Баба  походить від тюрк.  *Bab(a) ‘потік’, ‘ручай’ 
[Янко: 30]. Гідронім Мама у Східному Сибіру походить від евенкійськ. 
мома: мо ‘дерево’, -ма суфікс, тобто все слово означає ‘дерев’яний’, 
‘лісистий’, а власна назва Мама — видозмінене Мома «Лісиста міс-
цевість», «Тайгова річка» [Мельхеев: 52].

Інколи топоніми мають метафоричний генезис (не антропонімний!), 
пор. назви гір The Three Sіsters (CA, OR) [Stewart 1970: 446], назви 
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островів The Sіsters  (КY), назви річок The  Sіster  Creeks  [Stewart 
1970: 446], а також географічні назви у штаті Вашингтон: Sіsters, 
The Sіsters, Sіsters Poіnt [Expedition: 115]. Оронім Абагайтуй (Ірк) 
походить від бурят.-монгол. абагай ‘сестра’. Таку назву мають дві 
одинокі сопки, як дві одинокі сестри [Баланов: 5]. Деякі назви мають 
більш ускладнений генезис. Назва н. п. Sіsters  (OR) має відоронімне 
походження — поблизу знаходяться три величні гори — Three  Sіs
ters [Gallant: 195], а поселення з бензозаправною станцією отримало 
назву Brothers (OR)  [Alotta 1994: 141]. Пор. власні назви з семанте-
мою ‘брат’: назви гір The Brothers  (CA), The Three Brothers  (CA). 
Пор. ще такі назви: дві скелі по один бік річки — The Brothers, а дві 
скелі по інший бік — The  Sіsters  (CA), пор. ще парні назви скель: 
Brothers  (OR) та Sіsters  (OR) [Stewart 1970: 62].

Ще один номінаційний принцип (не антропонімний!) спостерігаєть-
ся у слов’янських назвах річок. Топонім Сестра у східнослов’янських 
мовах — поширена річкова назва. Численні притоки повноводних річок 
мають назву Сестра: притока Сестра у басейні Десни, притока Вол-
ги, притока Лами та інших річок. Ці потамоніми етимологічно тотожні 
слову сестра, первісно «сестра стосовно головної річки» [Фасмер III: 
612]. Пор. російську назву міста Сестрорецк, розташованого на Сест
ре реке [Фасмер III: 613]. Проте при інтерпретації семантично прозорих 
назв слід бути дуже обережним: наприклад, ойконім Neіghbours (CA) 
не має нічого спільного з апелятивом neighbours ‘сусіди’. Він обумов-
лений прізвищем першого поштмейстера J. T. Neighbours [Gudde: 258].

топонімні переосмислення поЗначень 
частин тіла

Ойконіми, які кореспондують з апелятивними позначеннями частин 
тіла, також мають свій номінаційний шлях і не пов’язані з відантропо-
німним способом номінації. Перехід термінів на позначення частин тіла 
у географічні терміни, тобто вживання одного й того ж слова у різ-
них понятійних сферах — це одна із семантичних топонімних універ-
салій. «Арсенал» анатомічної лексики в її топонімному використанні 
різний, проте суттєвим є сам принцип ойконімоутворення, пор. укра-
їнські назви Пальчик (Чрк), Пальчики (Чрг), американські назви Arm 
(MT) «Рука», Fіnger (TN) «Палець» [Blevins: 324], The Thumb (CA) 
(англ. thumb ‘великий палець руки’); українську назву Зуби (Пл), аме-
риканську — The Tooth  (WA) «Зуб» [Stewart 1970: 481, 489]; укра-
їнські: Локоть,  Лікоть  [УАТП 1947: 780]; Колінки  (ІФ); російські: 
Борода (Смо), Губа (Пск), Локоть (Бря, Крс), Колено (Сар), Палец 
(Ниж), Уста (Ниж), Шея (Са); російські гідроніми: оз. Сердце, оз. 
Шея, Шейка, оз. Горлышко [Пахомова: 32]; американські назви: Cheek 
(TX) «Щока»; Backbone (KY) «Спинний хребет» [Blevins: 123]; канад-
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ську назву Chіn  (Alta) «Підборіддя». Назва французького міста, роз-
ташованого у Провансі, недалеко від Монте-Карло, Menton, корелює 
із апелятивом menton ‘підборіддя’.

Пор. ще американську назву Bіg Bone  (KY) (англ. big ‘великий’, 
bone ‘кістка’) [Blevins: 124]. Назва поселення Colon (MI) (англ. colon 
‘товста кишка’) має своєрідну мотивацію: начальник пошти навмання 
ткнув пальцем в словник, на перше слово, і вирішив, що так буде 
називатися їхні пошта і поселення, тим більше, що річка і озеро, 
що розташовані поблизу, мали, на його думку, форму товстої кишки 
[Blevins: 166]. «Анатомічна назва» Helіx  (OR) (helix ‘завиток вушної 
раковини’) пов’язана з тим, що під час дискусії про назву поселення 
один чоловік згадав незрозуміле слово, яке він почув у лікаря, коли 
пішов до нього на консультацію з хворим вухом — helix. Ця незро-
зуміла назва всім сподобалась і була прийнята як назва поселення 
[Alotta 1994: 161].

топонімні переосмислення поЗначень 
продуктів харчування

Окрему групу онімів складають назви, в основі яких лежать фено-
мени, детерміновані національною культурою етносу. Позначення націо-
нально- специфічних реалій існують у різноманітних лексичних фрагмен-
тах і виконують функцію етнокультурного квантування семантичного 
простору мови. Національно-специфічна лексика розподіляється за 
тематичними групами найменувань різних сфер суспільно-економіч-
ного життя, предметів побуту, назв страв національної кухні тощо. 
Цей лексичний шар, відбиваючи унікально-національне, культурно-істо-
ричне середовище етносу складає безеквівалентна лексика, що немає 
лексичних аналогів у інших мовах. Не можна перекласти, наприклад, 
такі назви страв, як харчо, чахохбілі, лаваш, шурпа, піцца, шаурма, 
шашлик, чебуреки.

Ономастичний менталітет кожного етносу використовує ті чи інші 
специфічно-національні номени для утворення онімів. Ономастичне 
переосмислення таких позначень, назв продуктів харчування, назв 
страв, кухонного посуду тощо створює національну палітру топонім-
них назв. Деякі ойконіми — результат топонімних переосмислень назв 
продуктів харчування, назв напоїв, кухонного посуду або місця при-
готування їжі.

Інколи ойконіми асоціаційно пов’язані з назвами страв тощо. Куток 
села Малої Белозірки (Зп) називався Коржі, бо у минулому там жила 
господиня, яка пекла дуже смачні коржі, від того і назва [Князьков 
2004: 30]. Назву хутора Галушки  (Чpк) пов’язують не лише з осо-
бовою назвою Галушка, а і з апелятивом галушка [Гонца 2006: 53]. 
В американській ойконімії зафіксовані такі назви, як Pіe (WV) < англ. 
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pie ‘пиріг’, ‘пиріжок’ [Gallant: 252], Bіscuіt (NE) < англ. biscuit ‘сухе 
печиво’, ‘галета’; амер. ‘пісочне печиво’, Toast  (NC) < англ. toast 
‘скибочка хліба, засмажена на вогні’, ‘грінка’, ‘тост’ [Blevins: 260], 
Sourdough (AK) < англ. sour-dough ‘закваска’ [Gallant: 9], Buttermіlk 
(KS) < англ. buttermilk ‘сколотини’, ‘маслянка’ [Gallant: 86], Cream 
(WI) < англ. cream ‘вершки’, ‘сметанка’, ‘крем’ (під час пошуку до -
цільного найменування для поселення його важливою дифференцію-
вальною ознакою була наявність creamery ‘сироварні’) [Gallant: 257], 
пор. ще ойконім Cucumber  «Огірок»  (WV). Назву  поселення  Bacon 
(WA) < англ. bacon ‘копчена свиняча грудинка’, ‘бекон’ запропонували 
як жарт, проте вона була затверджена громадою  [Alotta 1994: 10]. 
Поселення Sugarloaf  (PA) < англ. sugar-loaf ‘головка цукру’ було 
так названо, бо було розташовано біля гостроверхого пагорба, за схо-
жістю [Blevins: 300]. Мешканці одного поселення зажадали дати пошті 
назву Sugarloaf (і, відповідно, безіменному до того часу поселенню). 
Поштові чиновники відкинули першу частину назви, затвердивши лише 
Loaf  (OK) «Паляниця», «Буханка», «Хлібина» [Blevins: 279].

Ми не можемо аргументовано підтвердити, що українські ойко-
німи, які корелюють з лексемами, пов’язаними з позначенням про-
дуктів харчування, обов’язково походять безпосередньо від цих слів. 
Це — завдання на майбутнє, і ми ніяким чином не відстоюємо цієї 
тези. Проте в нас викликає сумнів, що всі вони однозначно мають 
відантропонімне походження, пор. ойконіми Сметана (Мк) [ІМіСУ Мк: 
704], Паляниця (ІФ), Мамалига  (Чрв), Холодець  (Хм), Бринза  (Од), 
пор. ще Коровай  [УАТП 1947: 765]. Більш численна група ойконі-
мів у формі множини: Короваї  [УАТП 1947: 765], Ситники (См, Хрк, 
Чрк), Коржі  (Кв, См); Галушки  (См), Пиріжки  (Жт), Пироги  (Пл), 
Верещаки (Тр, Чрк), Гречаники (Кв); пор. російські ойконіми: Беляши 
(Ал), Битки (Нвс), Мясная (Пер), Рогалик (Нвс), Овощи (Ста), Орехи 
(Ниж), Овсянка (Аму). Щодо принципової можливості топонімної номі-
нації таких лексем, можна послатися на назву української річки Ков
баса, зафіксовану В. П. Шульгачем як назву з «яскраво вираженими 
слідами метафоризації» [Шульгач 1993: 24].

Інколи назви населених пунктів мають кореляти із апелятивами, які 
позначають різні напої, на зразок, американських: Cocoa (FL) «Какао», 
Coffee  (GA) «Кава», Tea  (SD) «Чай»  [Gallant: 51, 152, 215]. Аме-
риканські назви часто мають характер асоціативних найменувань. 
Перед крамницею при дорозі (де також продавали гарячі напої) при-
били вивіску «Hot Coffee» «Гаряча кава», яка стала диференціюваль-
ною ознакою поселення, і ці слова поступово перетворились у назву 
поселення [Gallant: 127]. В іншій крамниці для покупців завжди був 
готовий пунш, звідки назва Toddy (NC) < англ. toddy ‘пунш’, ‘тодді’ 
[Blevins, 260]. Назву Bourbon  (MO) < англ. bourbon ‘віскі з куку-
рудзи’ отримало спочатку відділення пошти, а згодом і поселення 
[Blevins: 192].
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Більше 50 географічних об’єктів у США мають назву Whіskey, 
Whіsky «Віскі» [Stewart 1970: 532]. У Каліфорнії під час золотої лихо-
манки багато шахтарських селищ називалися Whіskey. Коли ж регіон 
став, за словами Е. Гудде «свідомим і респектабельним», ці назви замі-
нили на інші, пор., проте, назви поштових відділень Whіskeytown 
(CA) «Місто віскі» [Gudde: 421], Brandy Cіty  (CA) «Місто бренді», 
«Місто коньяку» [Gudde: 45]. Мешканці невеличкого поселення Lewіs 
Cross Roads (DE) частували міцними напоями (за гроші) мандрівників, 
що зупинялися на цьому перехресті доріг. Це стало причиною зміни 
назви на Grogtown «Місто грогу», «Місто пуншу» спочатку як роз-
мовну, а потім й офіційну. Проте цю назву невдовзі замінили на ней-
тральну Kenton [Alotta 1992: 286].  Пор. ще ойконім Cognac  (NC) 
«Коньяк» [Blevins: 247]. Кілька назв річок мають назву Brandywіne 
[Stewart 1970: 58].

У маленькому селі збудували бензозаправку; його мешканці почали 
пекти пироги для водіїв, а село назвали гордовитою назвою Pіe Town 
(NM) «Місто пирогів» [Quimby: 257]. Пор. також Cookіetown  (OK) 
«Місто печива» < амер.  cookie ‘домашнє печиво’ [Gallant: 191]. Tea 
Canyon (CA) «Каньйон чаю» отримав назву, бо там росли трави, з яких 
робили чай  [Gudde: 387]. Назви  Tea  Bar,  Tea  Creek  (CA)  виник  ли 
як народне переосмислення назви індіанського села Tііh [Gudde: 387]. 
Численні назви річок Coffee  Creek  (CA) обумовлені різними причи-
нами, перш за все кольором води, деякі є інцидентальними назвами: 
у воду впав лантух з кавою, в іншому випадку у воду впав мул, наван-
тажений мішками з кавою [Gudde: 85]. Пагорб Sugar Hіll  (CA) був 
так названий, бо вантажівка, яка везла цукор, розбилася, залишивши 
солдатів гарнізону без цукру [Gudde: 377]. Невідомо, чи за аналогіч-
них інцидентів утворились назви Sugar Lake (CA) «Цукрове озеро», 
Sugar Creek  (CA) «Цукрова річка» [Gudde: 378]. Можливо, завдяки 
певним інцидентам утворені такі топоніми, як Sardіne Lake (CA) «Сар-
динове озеро», Sardіne Creek  (CA) «Сардинова річка» [Gudde: 351].

У процесі номінації географічних об’єктів семантика вихідних апе-
лятивів є живою і дієвою, іноді вона докорінно впливає на прийняття 
або неприйняття слова як власної назви. Так, мешканці одного селища 
у Сполучених Штатах змінили його назву Beer «Пиво» на Tea «Чай», 
зберігши сам номінаційний принцип [Blevins: 319]. Пор. ще такий топо-
нім, як Booze < booze амер. розм. ‘пиятика’, ‘гульня’ [Леонович: 165].

Деякі топоніми лексично пов’язані зі словами на позначення кухон-
них предметів. У топонімії також відбити позначення тари, де міс-
тяться продукти харчування, напої тощо. Пор. український ойконім 
Горщик (Жт). Назва кутка Казани с. Малої Білозерки (Зп) пов’язана 
з тим, що там у минулому ремонтували казани [Князьков 2004: 27, 27]. 
С. Бочечки  (См) (1680 р.) названо так, бо там проживали майстри, 
що виготовляли посуд для зберігання та соління — бочки [Беценко: 
58]. Пор. американські ойконіми: Teapot (WY) «Чайник для заварки», 
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Pepperebox  (DE) «Перечниця» [Gallant: 49], Teaspoon  (FL) «Чайна 
ложка» (зараз це місто називають Century) [Gallant: 51].

Мотивація топонімізації таких слів також дуже різна. Наз  ва зви-
вистої річки Corkscrew  (FL) «Штопор» має де  скриптивний харак-
тер (назва зниклого поселення була метонімічною) [Gallant: 55]. Аме-
риканський ойконім Bottle  (AL) «Пляшка» виник завдяки рекламі 
перед селом, на якій була зображена пляшка коли [Blevins: 4], пор. 
російський ойконім Бутылки (Влд). Назва селища Tіn (NC) < амер. 
tin ‘олов’яний посуд’ мотивована тим, що тут робили олов’яні кухлі 
й тарілки для сусідньої в’язниці [Blevins: 260]. Шахтарське селище 
Tіncup (CO) мало цю назву, бо шахтарі у далекий від сьогодення 
час користувались олов’яними чашками tin cups [Blevins: 57]. Пор. 
ще таку назву, як Kіtchen  (OH) «Кухня».

Певні «харчові» асоціації мають й інші топоніми, на зразок Break
fast  Hіll (NH) «Пагорб сніданку» [Gallant: 153], Breakfast  Canyon 
(CA) «Каньон сніданку» [Gudde, 46], Tіffіn (TX) < англ. tiffin ‘ленч’, 
‘другий сніданок’ [Quimby: 337], Dіnner Statіon (NV) «Станція обіду» 
(тут знаходився пункт відпочинку для пасажирів диліжансів у ті 
далекі часи) [Gallant: 150], Dіnner  Creek (MI) «Річка обіду» (назва 
поселення сформована за назвою річки, біля якої лісоруби сіли поо-
бідати) [Blevins: 176].

Проте і в цих випадках, як і в інших, при класифікації топонімів 
за лексико-семантичним значенням їхніх основ, треба завжди бути 
дуже обережним і максимально використовувати здобутки етимологіч-
ної топоніміки, щоб випадково не внести до розряду топонімів певного 
лексичного поля утворення зовсім інших етимонів. Слово Sandwіch 
неодноразово зустрічається в ойконімії США не тому, що американці 
дуже полюбляють бутерброди. Назва н. п. Sandwіch  (NH) (1767 p.) 
походить від іменування четвертого графа Sandwich, на ім’я John 
Montague, який був першим лордом адміралтейства під час Амери-
канської революції [Quimby: 291]. Назва поселення Sandwіch  (МА) 
(1637 p.) — переносна назва, від одноіменного міста в Англії [Stewart 
1970: 423]. А назва міста Sandwіch  (IL) є перенесеною інтраамери-
канською назвою із Sandwіch (МА) [Stewart 1970: 423]. Назва міста 
в Англії Sandwіch (Sondwic 851 p., Sandwic 993 p., Sandwice 1165 p.) 
має етимологічне значення «ринкове місто на пісчаному ґрунті» < англ. 
sand ‘пісок’ та wic ‘ринкове місто’ [Ekwall: 494].

топонімні переосмислення інших 
апелятивних поЗначень

Хибність відантропонімного диктату особливо чітко проявляється 
у фактичній забороні на інтерпретацію іншим шляхом, ніж антропонім-
ний, ойконімів «від назв страв, тварин, інструментів, одягу, бур’яну, 
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птахів», бо ніби то такі тлумачення не здатні позначати постійно 
актуальні для орієнтації у просторі мотиваційні ознаки. Такий катего-
ричний підхід до тлумачення назв населених пунктів вважаємо мето-
дично шкідливим, бо він наперед відлякує молодих науковців від 
належного лексико-семантичного аналізу топонімів у площині від-
биття, зокрема, національно-соціальних особливостей народу — номі-
натора назв. Топонімний антропоцентризм хибний методологічно своєю 
заангажованістю, своїм догматизмом. Замість обов’язкового пошуку 
конкретних номінаційних імпульсів, вияву психологічних і соціальних 
мотивів появи найменувань, замість обов’язкової фіксації перших актів 
номінації вся увага сконцентрована на пошуках відповідних антро-
понімів (ідентичних за формою прізвищ або прізвиськ, інколи імен  
осіб).

Існування антропоніму, який збігається по формі з топонімом, часто 
видається достатнім і переконливим аргументом на користь відантропо-
німної генези географічної назви. На нашу думку, існування в Україні 
11 назв населених пунктів Ліски [УАТУ: 405] аж ніяк не пояснюється 
мотивацією цього пропріального слова, тим, що воно — «множинна 
форма від особової назви Лісок ‹...›, підтвердженням якому є ОН: 
укр. Ліска ‹...›, ст.-пол. Lisko, 1400 р. ‹...›, Lasok, 1560 р.» та ін. 
[Яцій 2006: 159—160].

Для дійсно наукового тлумачення мотивації топонімних назв треба 
звертатися до різних номінаційних принципів, а не обмежуватися лише 
відантропонімним. Важливим вважаємо асоціативний номінаційний 
принцип. Поставимо себе «на місце засновників поселення» і поду-
маємо, «як найприродніше вони могли його назвати» [Лучик: 197]. 
Виявляється, що у багатьох випадках «найприроднішим» було назвати 
поселення не за антропонімним принципом, а за асоціативним прин-
ципом, часто непередбачуваним і неповторимим. У випадках асоціа-
тивної номінації назви поселень «напряму» пов’язані з назвами одягу, 
і з назвами страв, і з назвами музичних інструментів тощо.

Переосмислення 
назв  предметів 
одягу  як  основа 

номінації

Так, назва кутка Каблучки с. Малої Білозерки 
(Зп) мотивована тим, що ця територія у мину-
лому була на околиці і там були танці як розва-
 га і відпочинок для молоді [Князьков 2004: 27]. 
Американське поселення Bloomer  (MI) (англ. 
bloomer ‘жіночий костюм з короткою спідницею 

і широкими штанами’) було так названо у 1852 р., бо під час танців 
деякі жінки були вдягнені саме в цей одяг [Blevins: 165]. Назва кутка 
Чобітки с. Кам’янського (Зп) пов’язана з тим, що там жив дід, який 
ремонтував і шив чоботи [Князьков 2004: 50], а назва кутка Чобіток 
с. Новопавлівка (Зп) зумовлена тим, що він має форму чобітка [Князь-
ков 2006: 194].

Американське село Moccasіn  (MT) «Мокасин» було так названо, 
бо було розташоване під горою, що нагадувала своїм виглядом мока-
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син [Blevins: 202]. Назва села Snow  Shoe  (PA) походить від слова 
snow- shoes ‘снігоступи’, ‘лижі’ (хтось з мешканців знайшов поламані 
снігоступи, чи лижі) [Blevins: 300]. Можливо, що в основі таких укра-
їнських ойконімів, як Капелюх (Лв), Кожанка (Вн, Кв), Сіряки (Хрк), 
Полуботки (Чрг), Каблуки (Чрг), російських ойконімів — Чулок (Вор), 
Шапки (Лен), гідронімів — Штаны, Штанное, оронімів — Шапочка, 
Варежка [Пахомова: 32] лежать відповідні апелятиви, а не антро-
поніми. Пор. ще назви поселень, похідні від позначень матеріалу, з 
якого роблять предмети одягу, українська назва Вовна  (См), амери-
канська назва Calіco  (NC) (від амер. calico ‘вибивний ситець’ (цей 
товар продавався у крамниці цього села найкраще)  [Blevins: 247]. 
Назва протоки між Францією і Великою Британією ЛаМанш (франц. 
La Manche,  англ. Englіsh Channel) походить від франц. la manche  
‘рукав’.

Ономастичний ландшафт, використання слів певного лексико-семан-
тичного поля як основи для географічних назв часто залежить від екс-
тралінгвістичної ситуації. Назва американського поселення Los Banos 
(CA) (ісп. baño ‘купання’, ‘купальня’) мотивована тим, що першо-
поселенці знайшли тут привабливе місце для того, щоб помитися 
[Stewart 1970: 34].

Зовсім необов’язковим є відантропонімне пояснення ойконімів, які 
 мають апелятивні відповідники на позначення атмосферних явищ.  

Топонімні 
переосмислення 

слів 
на  позначення 
атмосферних 

явищ

Зазвичай такі назви мотивовані якимись особли-
вими реальними природними факторами. Назва 
кутка Мигичка  села Різдвянки (Зп) пов’язана 
з частими дощами, на цій території мрачило; 
він відомий також як Мжичка  [Князьков 2004: 
258].  Назва н. п. Mіst  (OR) «Туман», «Імла» 
є дескриптивною, описуючи своєю дотопонім-
ною формою атмосферні умови поселення, роз-

ташованого у долині [Blevins: 286]. Пор. назву бурятського села 
 Манут  < бурят. манан ‘туман’, манатай ‘туманний’ — село розта-
шоване у глибокій долині, де зранку часто бувають тумани [Мель-
хеев: 52].

Н. п. Cyclone  (PA) «Циклон» отримав таку назву на пам’ять про 
циклон, який пронісся цією місцевістю у 1884 р. [Blevins: 294]. Посе-
лення Gulf  Breeze (FL) «Бриз з затоки» зобов’язане своєю назвою 
свіжому вітру, який дув з Мексиканської затоки [Blevins: 71]. Під час 
прокладання залізниці, коли будували нову станцію, кілька днів йшов 
дощ. Тому цій залізничній станції (а за нею і прилеглому поселенню) 
дали назву Raіns  (SC) «Дощі» [Gallant: 213]. Інше село отримало 
назву Raіn (NB) «Дощ» завдяки зовсім іншим психологічним моти-
вам. Село отримало назву під час сильної посухи, щоб завдяки назві 
з протилежним семантичним наповненням люди довго пам’ятали про 
ці скрутні часи [Blevins: 210].
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Виникнення деяких ойконімів зумовлено особливостями ґрун-
 ту. В українській ойконімії продуктивний ойконім Піски  (24 назви  

Переосмислення 
слів  на  позначен
ня  особливостей 

ґрунту

у 11 областях) [УАТУ: 426], пор. Пісок  (Лв — 
2 назви), Камінь (Жт — 2 назви, ІФ, См, Чрг); 
пор. рос. Камень (Бря, Пер) [Атлас: 48, 80], 
Песок (Влг), Пески (Тве, Мос, Клу, Лен, Нгр, 
Смо, Вор) [Атлас: 22, 24, 32, 36, 44, 56, 82, 
100]. Апелятив sand ‘пісок’ лежить в основі 

багатьох американських топонімів [Stewart 1970: 423], пор. ще аме-
риканський ойконім Sіlt (CO) < англ. silt ‘мул’, ‘намул’ [Blevins: 56].

Топонімні 
переосмислення 
назв  музичних 
інструментів; 

танців

Деякі ойконіми утворені від назв музичних ін-
струментів. Топоосновою назв сіл Великі  Буб
ни  та Малі  Бубни  (См) виступають апелятиви 
на позначення музичних інструментів, що під-
тверджується джерелами [Беценко: 59]. Мають 
апелятивні відповідники серед музичних інстру-
ментів і такі ойконіми, як Бандури (См), Скрип

ки  (Кв). Назва каньйону Mazourka  (Ma  zurka)  Canyon  (CA) похо-
дить від назви танцю польського походження [Gudde: 232]. Топонімна 
назва Polka (спочатку La Polka) (CA) була мотивована новим попу-
лярним у період номінації танцем [Gudde: 297].

Назви  предметів 
виробництва  як 
основа  номінації

Зафіксовані випадки онімізації термінів — назв 
предметів виробництва: українські назви:  Плуг 
(Чрг), Пила  (Лв), Пили  (Лв). Пор. російські 
назви: Трактор  (Мор)  [Инжеватов: 191]; Ком-
байн (Сар) [Горцев: 59]; Соха, Плуги [Лебедева 

АКД: 8]. Деякі назви вказують на продукт людської діяльності. Село 
Кочерги  (См) (1648 p.) так названо, бо там проживали майстри, які 
славилися виготовленням різних господарських ре  чей, зокрема кочерг 
[Беценко: 38]. Назва поселення Reefer  (CA) виникла із сленгу заліз-
ничників на позначення вагона-рефрижератора, який використовувався 
як місце проживання людей [Gudde: 314].

Назви  сортів 
фруктів  та   

овочів  як  основа 
номінації

Деякі топонімні назви мотивовані назвами сор-
тів фруктів 1 та овочів. Назва залізничної стан-
ції (і згодом поселення біля неї) Navalencіa 
(CA) зявилась у 1913 р. за назвою двох сортів 
апельсинів: Navel та Valencia. Це була одна з 
найкращих територій регіону для вирощування 

цитрусових [Gudde: 257]. У штатах Каліфорнія, Флорида, Техас, де 
вирощують ці фрукти, зафіксовано й відповідні топонімні назви. У Калі-

1 Докладніше див.: Типологія ономастичних переосмислень назв садів, 
фруктових дерев // Скляренко Олексій, Скляренко Ольга. Типологічна оно-
мастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особливості 
онімного простору. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 305—314.
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форнії принаймні сім комун (поселень) мають назву Orange, що свід-
чить про важливість вирощування апельсинів в аграрному секторі 
штату [Gudde: 270]. Показовo, що первісну назву міста Rіchland 
«Багатий край» змінили на Orange [Gudde: 270]. У 1880 р. назву 
Orange мали округи у шести інших штатах, так само як численні 
назви міст і поселень [Gudde: 270]. У штаті Флорида численні комуни 
мають назви на Orange, зокрема: Orange Dale, Orangedale, Orange 
Hammock (дві назви), Orange Heіghts, Orange Hіll, Orange Lake, 
Orange  Mіlls, Orange  Park (спочатку комуна мала назву Laurel 
Grove), Orange Sprіngs, Orange Bend, Orange Cіty (спочатку комуна 
мала назву Wisconsin Settlement) [Morris: 182—183]. Округ Mosquіto 
змінив назву на Orange у 1845 р. [Morris: 183]. У штаті Мічиґан 
поселення назвали Orange у 1845 р. лише тому, що номінаторам спо-
добалась благозвучність цього слова [Romig: 418]. У США люблять 
давати своїм поселенням популярні або престижні назви. У штаті 
Мічиґан поселення назвали Orange лише тому, що в іншому штаті — 
Огайо існувала така ж популярна назва. Потім поселення переймену-
вали на Orangevіlle [Gudde: 418]. Мешканці іншого поселення в тому 
ж штаті Мічиґан дали йому не менш красиву назву Orangevіlle Mіlls 
[Gudde: 418].

Зовсім інша топонімна доля спіткала назву іншого популярного 
цитрусового — лимон. Вирощення лимонів — важливе аграрне заняття, 
тому в Каліфорнії, де вирощують ці цитрусові, існує кілька назв на 
lemon: Lemoncove, Lemon Heіghts, Lemon Grove, Lemons (2 назви), 
пор. також штучну назву Lemona [Gudde : 208]. Проте не суди-
лося назвам на Lemon тріумфально рухатися топонімними теренами 
США. На початку XX століття слово lemon отримало e певних вер-
ствах населення негативні, лайливі конотації. Цього було достатньо 
для втрати цим словом номінативної популярності. Більш того, одне 
поселення, яке мало назву Lemons «Лимони», у 1908 р. замінило її 
на більш нейтральний фітонім і стало називатися Walnut (від англ. 
walnut ‘волоський горіх’) [Stewart 1970: 254]. Назва поселення Lemon 
у штаті Кентуккі виникла внаслідок випадковості. Начальника пошти, 
який за суміжністю був власником фруктової лавки, розташованої в 
тому ж приміщенні, попросили дати назву пошті (і, відповідно, посе-
ленню). Обдумуючи назву, він випадково глянув на кошик з лимoнами. 
Так з’явився цей ойконім [Blevins: 129].

Поселення Zіnfandel  (CA) отримало назву за сортом винограду 
Zinfandel, який був найважливішим продуктом цієї місцевості [Gudde: 
433], пор. назву американського острова  Hautboy  Island = Straw
berry  Island (WA) за сортом суниці hautboy [Expedition: 105].

Один із першопоселенців до США назвав своє поселення Straw
berry (KY) «Суниця», тому що поблизу росли чудові суниці [Blevins: 
135]. Назва поселення Strawberry  Poіnt (IA) «Суничний пункт», 
«Сунична станція» (point амер. ‘станція’, ‘пункт’) мотивована наяв-
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ністю диких суниць, що росли поблизу [Blevins: 111]. Топонім La Fresa 
(CA) походить від ісп. fresa ‘полуниця’, la — означений артикль ж. р. 
одн. [Gudde: 139]. Топонім Amota  Butte (OR) мовою чинук означає 
«Полунична висота» і мотивований наявністю там диких полуниць 
[Stewart 1970: 13].

В ойконімії України не знайдено назв від ягоди чорна смородина, 
пор. назву річки Смородинка [СГУ: 513]. Американський ойконім 
Berry Hіll (SC) «Ягідний горб» мотивований наявністю значної кіль-
кості чорної смородини в тій місцевості [Stewart 1970: 44]. Поселення 
Blackberry (MN) «Чорна смородина» — за назвою озера, де росли ці 
ягоди [Blevins: 175]. У США два озера мають назви Currant  Lake 
(MN) «Озеро смородини», тому що ці ягоди росли на їхніх берегах 
[Stewart 1970: 123]. Місто Currant у штаті Невада (яке раніше мало 
назву Callaway Ranch) розташоване на річці Currant Creek, уздовж 
якої росте смородина [Alotta 1994: 455].

Назва ягід ‘чорниця’ — huckleberry топонімізується на позначення 
тих місць, де вона зустрічається. Певні звукові та смислові чин-
ники стоять на перешкоді ойконімізації цього терміна, і назви посе-
лень на huckleberry у США не зустрічаються [Stewart 1970: 213]. 
Назва відомого німецького міста Heіdelberg не походить від позна-
чення гори, на що начебто вказує кінцеве -berg. Скоріше за все, це 
«фруктова» назва і відбиває ранню форму сучасного німецького слова 
Heidelbeere ‘чорниця’, з референцією на поширення цієї чагарнико-
вої рослини на лісистих схилах сусідніх горбів. Кінцеве -beere пере-
творилося на -berg із значенням ‘гора’ за асоціацією з цими горбами 
[Room 2006: 162].

Назви на gooseberry ‘аґрус’ пов’язані з наявністю цих ягід, пор. 
Gooseberry Creek (OR) [Stewart 1970: 184].

«Овочеві» назви існують як у топонімії України, так і в топоні-
мії США, де вони малочисельні, тому що часто пов’язані з певними 
додатковими смисловими відтінками, які перешкоджають їхньої топо-
німізації [Скляренко Типологічна: 320—321].

В ойконімії України є кілька назв населених пунктів, в основах 
яких лежить слово, співзвучне з апелятивом капуста [УАТУ: 394], 
пор. назви річок Капустина (5 назв), Капустяна (3 назви), Капустянка 
(2 назви) [СГУ: 239]. У штаті Флорида зафіксовано кілька назв гео-
графічних об’єктів із словом cabbage ‘капуста’ на позначення так зва-
ної «болотної капусти» [Stewart 1970: 69]. Назву села Cabbagetown 
(GA) «Капустяне місто» пояснюють по-різному. Одні кажуть, що назва 
мотивована наявністю поля капусти біля села, інші стверджують, що 
назва мотивована запахом капусти з кухонь хат [Blevins: 78].

Назви з основою гарбуз поодинокі в ойконімії України [УАТУ: 
378], пор. гідронімні назви Гарбузика (3 назви), Гарбузівка, Гарбу
зова [СГУ: 128, 129]. Назви на pumpkin ‘гарбуз’ поодинокі і в топо-
німії США через дерогативні (презирливі) конотації, пов’язані з цим 
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словом, пор. pumpkinhead ‘гарбузяча голова’, ‘дурень’. Однак зафіксо-
вано кілька ойконімів з цим словом. Назва поселення Pumpkіn Bend 
(AR) (від апелятивів pumpkin ‘гарбуз’ та bend ‘вигин дороги’) моти-
вована тим, що біля вигину дороги росли кілька гарбузів [Blevins: 
36]. Назви поселень Pumpkіntown (SC) «Гарбузяче місто» [Stewart 
1970: 390], Pumpkіn Center (NC) «Гарбузячий центр» [Blevins: 256] 
мотивовані наявністю поля гарбузів поблизу поселення під час номі-
нації. Назва невеличкої комуни Pumpkіn  Center (SD) виникла як 
гумористична з дерогативними конотаціями на позначення віддаленого 
поселення, далекого від культури, тобто дуже «сільське» поселення 
[Stewart 1970: 390]. У культурній історії Південного Заходу США 
гарбузи були важливою культурою як продукт харчування індіанців, 
так і для вироблення різних предметів, посуду для води тощо. Іспан-
ське слово calabazas ‘гарбузи’ було важливим терміном, воно зустрі-
чається у низці топонімних назв: Calabazas Creek, Calabasas Peak, 
Calabasas Canyon, пор. назву міста Calabasas (CA) [Gudde: 58].

До категорії «овочевих» назв зараховуємо також оніми з основою 
кавун. Можливо, до цієї групи відносяться ойконіми Кавунівка (Зп, 
Чрк) та назви поселень Арбузівка (Крм), Арбузове (Крм) (від рос. 
арбуз ‘кавун’). Англійське позначення watermelon ‘кавун’ не топоні-
мізується.

Незважаючи на те, що картоплю як цінний харчовий продукт виро-
щують усюди, її апелятив рідко онімізується як у топонімії України, 
так і в топонімії США. Деякі американські назви виникли на позна-
чення місць, де росли різновиди дикої картоплі, яку використовували 
індіанці як харчовий продукт, пор. Potato  Lake (MN) «Картопляне 
озеро» [Stewart 1970: 385]. Назви Potato  Hіll «Картопляний горб» 
спричинена вирощуванням на її схилах картоплі [Gudde: 300], пор. 
ще назви Potato  Canyon «Картопляний каньйон», Potato  Harbor 
«Картопляна гавань», які також мотивовані наявністю картоплі (CA) 
[Gudde: 300]. Деякі метафоричні назви мають дескриптивний характер, 
на позначення горбів, схожих на картоплю: Potato Hіll (OR) «Кар-
топляний горб» [Stewart 1970: 385]. У штаті Міссурі озеро і річка 
мають французьку назву Pomme  de  Terre, яка перекладається як 
«Картопля» [Everett: 420]. У Каліфорнії був топонім Las  Papas < 
ісп. papas ‘картопля’ у множині [Gudde: 300]. Розмовне слово tater 
‘картопля’ лежить в основі деяких топонімів, наприклад, Tater Hіll 
(KY) [Stewart 1970: 474].

Агротермін буряк як основу назв вбачаємо в українських ойконімах 
Буряки (Жт), Буряківка (Жт, Зп, Кв, Тр, Хрк), Буряківщина (Пл), 
Бурякова Балка (Днц), Бурякове (Крв, Хрк, Чрк). Численні відапеля-
тивні ойконіми свідчать про важливість буряків у сільському господар-
стві України. У господарській діяльності США буряки (зокрема цукрові 
буряки) не мають особливого значення і тому відповідна лексика рідко 
топонімізується. Назва поселення Betteravіa (CA) < франц. betterave 
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‘цукровий буряк’ виникла у 1897 р., коли одна фірма почала вирощу-
вати у цій місцевості буряки і переробляти їх на цукор [Gudde: 34].

Українська топонімія не сприймає «бобових» назв. Лексема beans 
‘боби’ проникла в топонімію США завдяки тому, що боби (особливо 
печені) були улюбленою стравою шахтарів, які добували золото. Звідси 
топоніми на зразок Bean  Hollow (CA) «Бобова улоговина», Bean 
Soup Lake (NB) «Озеро бобового супу» [Stewart 1970: 38]. Топоніми 
Bean Creek «Бобова річка», Bean Canyon (CA) «Бобовий каньйон» 
названі, можливо, за фактом проростання там цієї рослини [Gudde: 29].

Основа слова цибуля лежить, як здається, в ойконімах Цибулі (Пл), 
Цибулеве (Крв), Цибульки (Мк) та в деяких інших (зазначимо існу-
вання прізвища Цибуля, яке могло стати твірною основою ойконімів). 
Американська ойконімія уникає слова onion ‘цибуля’, пор., однак, назву 
населеного пункту Cіpole (OR) (американізація італійського слова 
cipolla ‘цибуля’) виникла у районі, де вирощують цибулю [Stewart 
1970: 99]. Словo onion використовується для називання різних природ-
них об’єктів, особливо ручаїв, де росте дика цибуля. Назва каньйону 
Cebolla Canyon (CA) походить від ісп. cebolla ‘цибуля’ [Gudde: 72].
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р о З д і л  V I I I

«Humdrum NAmes» та їхня роль 
у топонімотворенні

Загальні положення

Часто для того, щоб зрозуміти специфіку топонімних назв, треба 
збагнути спосіб мислення людей взагалі і спосіб ономастичного 
мислення зокрема, який може бути в чомусь відмінним у різ-

них народів.
Для американської нації властивий динамізм. Якщо людина пра-

цює багато років на одному і тому же місці роботи (включаючи влас-
ний бізнес), вона вважається безперспективною. Цілком нормально 
для пересічного американця змінювати рід занять кожні три—п’ять 
років. Разючою є здатність американців змінювати своє місце прожи-
вання. Чисельність людей, які за п’ять років бодай один раз пере-
їхали жити на інше місце, дорівнює кількості населення всієї країни.

Американцям властиве невгамовне прагнення до змін [Америка: 
32—33]. Ці особливості американського менталітету відбиваються і 
в ономастичному мисленні. Американці не тяжіють сентиментально 
до старих назв, як це характерно для народів Старого Світу. Вони 
з готовністю замінюють стару назву на нову, більш привабливу, або 
приймають зразу таку, яка відповідає внутрішнім ономастичним почут-
тям. Американцям подобається давати своїм поселенням яскраві, інди-
відуальні або екзотичні назви. Часто вживані, неколоритні, на їхній 
погляд, і безликі назви інколи кваліфікуються як «humdrum names» 
(англ. humdrum ‘банальний’, ‘нудний’, ‘одноманітний’) і замінюються 
нестандартними назвами [Blevins: 57].

що таке «Humdrum NAmes»?

Мовне відчуття багатьох народів повстає проти повсякденного, 
звичайного, буденного. Російське слово пошлый походить від старо-
руського слова пошьлъ ‘старовинний’, ‘споконвічний’; ‘колишній’, ‘зви-
чайний’ [Фасмер III: 349], пор. англ. common ‘загальний’, ‘спільний’; 
‘поширений’, ‘звичайний’, ‘простий’, ‘грубий’, ‘вульгарний’, ‘банальний’ 
[БАРС 1: 331], пор. нім. gemein ‘загальний’; ‘простий’, ‘звичайний’; 
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‘низький’, ‘підлий’, ‘вульгарний’ [Сл. БНР 1: 534], франц. vulgaire 
‘звичайний’, ‘заурядний’; ‘вульгарний’ [Сл. НФР: 1132].

Безперечно, це мовне відчуття знаходить свій відбиток і в ономас-
тичному мисленні. Проте на перешкоді новоутворенням стають чис-
ленні чинники протилежної дії, і назви залишаються такими, якими 
вони є, на відміну від американських зазначених вище тенденцій.

Мешканцям н. п. Red Rock  «Червона Скеля» ця назва здавалась 
банальною — humdrum, і вони вирішили замінити її на що-небудь но -
веньке. У пошуках нової назви звернулись до популярного на той 
час анімаційного телесеріалу «Toonerville Folks» і без вагань пере-
йменували стару назву поселення на нову, так з’явився ойконім 
Toonervіlle  (CO) [Blevins: 57]. Мешканцям невеличкого села, роз-
ташованого у лісі, дескриптивна назва Woodlandtown  (MD) «Місто 
лісистої місцевості» здавалась занадто простою, маловиразною, неці-
кавою, їм забажалось чогось незвичайного, і вони дали селу звучну 
назву Crapo  (MD) від французького слова  crapaud ‘жаба’ вказуючи 
на численних жаб, що жили у болотах поблизу [Alotta 1992: 325]. 
Довгу назву поселення, складену із повсякденних слів Duck  Creek 
Cross Roads, замінили на назву головного порту Малої Азії античної 
епохи, часу Гомера — Smyrna  (DE) [Alotta 1992: 296].

Апелятивна основа ойконіма Wash (CA) (1870 р.) була полісеман-
тичною і означала ‘миття’, ‘умивання’, ‘прання’, ‘випрана білизна’, 
‘помиї’, ‘кухонні відходи’, ‘туалетна вода’, ‘болото’, ‘калюжа’, ‘стру-
мок’ і багато інших речей [БАРС 1: 804—805]. У 1905 р. вирішили 
замінити назву на щось інше. На печі у крамниці, де зібралась гро-
мада для вирішення цього важливого питання, побачили торгову назву 
фірми, яка і стала новою назвою поселення — Clіo (CA) [Alotta 1994: 
255]. Мешканці іншого поселення з 1869 р. кілька разів змінювали 
його назву, але всі вони здавались тривіальними, на зразок Statіon 
«Станція», School House Statіon «Станція шкільного будинку» тощо. 
Нарешті (у 1891 р.) знайшли назву, незрозумілу, але красиву Colma 
(CA) [Alotta 1994: 257]. Ойконім Dіnuba  (CA) також не співвідно-
ситься ні з яким словом, проте він короткий, звучний і унікальний 
[Alotta 1994: 270]. Назву села Naxera  (VA) також утворили штучно 
[Alotta 1992: 465]. Мешканці одного поселення спочатку вибрали 
відантропонімну назву Marshall, з часом замінили її на Unіontown 
(1850 р.), а потім винайшли ще одну — Lotus  (CA) «Лотос» і пиша-
лися нею, кажучи, що вони так само добродушно-веселі, безжурні, 
безтурботні як lotus-eaters (‘ті, що їли лотос’, або ‘лотофаги’) в ‘Оді-
сеї’ Гомера [Alotta 1994: 333]. В іншому випадку замінили першо-
назву Mud Sprіngs «Брудні Ручаї» на відантропонімну — San Dіmas 
на честь «Доброго Злодія», того, що покаявся на хресті біля Ісуса 
Христа [Alotta 1994: 394]. Іспанська назва поселення Dulzura  (CA) 
перекладається як «Солодкість», «Лагідність», «Ніжність», «Терпля-
чість», реферативно пов’язана з бджільництвом [Alotta 1994: 273] і 
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своєю особистістю протистоїть безликим humdrum names. Кілька насе-
лених пунктів прийняли як свою назву гавайське привітання Aloha 
(LA, OR, WA) [Stewart 1970: 11; Alotta 1994: 6].

Чимало поселень отримали індіанські назви саме під впливом ім -
пульсу не бути humdrum. Назву поселення Head of the Rіver «Голова 
ріки» змінили на Wіllіamsburg, а потім на Tuckahoe (NJ), яка у різних 
знавців індіанських мов проходить різну етимологічну експертизу і має 
кілька версій тлумачень: «Місце, де боязливі олені», «Воно є круглим», 
«Турнепс» тощо [Alotta 1992: 98]. Н. п. Chіmacum, Chіnook, Chucka
nut, Nooksack  (WA) названі за назвами невеличких індіанських пле-
мен [Alotta 1994: 25, 81], а поселення Nahcotta, Taholah, Wahcіacus 
(WA) — за іменами індіанців [Alotta 1994: 79, 115, 123]. Щоб назва не 
була humdrum ‘банальною’, мешканці одного поселення кілька разів 
 змінювали її: Clealum, Kleallum, Samahma і, нарешті, Cle Elum (WA) 
від індіанського слова із значенням ‘швидка вода’ [Alotta 1994: 26].

Назву поселення із значенням індіанської основи ‘люди острова’ 
також декілька разів змінювали, зокрема Skywhamіsh, доки не зупи-
нились на варіанті  Skykomіsh  (WA) [Alotta 1994: 109]. Назву посе-
лення Cadyvіlle  замінили на Snohomіsh  Cіty, а потім скоротили 
до Snohomіsh (WA) [Alotta 1994: 109]. А трібалистську назву Lummі 
має не лише поселення, а також острів, затока, мис, річка і скелі 
(WA) [Alotta 1994: 67]. Ойконім Olalla  (WA) походить від апелятива 
мовою чинук olallie ‘ягода’, а ойконім Omak  (WA) походить від інді-
анського слова omak із значенням ‘добрі ліки’ [Alotta 1994: 84]. Назви 
міст Seklu  (WA) і Selah  (WA) походять від індіанських слів із зна-
ченнями, відповідно, ‘спокійна вода’ та ‘тиха вода’ [Alotta 1994: 106—
107]. Назва поселення Castaіc  (CA) походить від індіанського слова 
із значенням ‘мої очі’ [Alotta 1994: 249].

Деякі поселенці думали, що назви з позначенням диявола є саме те, 
що їм треба, так з’явилось поселення Dіablo (WA) (від ісп. ‘диявол’). 
Це так сподобалось мешканцям, що вони дали назви іншим географіч-
ним об’єктам поблизу зі схожою семантикою: Bіg  Devіl Mountaіn, 
Lіttle Devіl Mountaіn, Devіl’s Elbow [Alotta 1994: 35]. Проте, як вия-
вилося, бажання дати аналогічні імена було і в інших штатах. Лише 
у Каліфорнії зафіксовано понад 200 назв, до складу яких входить слово 
devil, на зразок Devіl Gate, Devіl Punchbowl, Devіl Kіtchen, Devіl 
Gap, Devіl Backbone [Gudde: 107]. Деякі з них мають незвичні ком-
бінації слів зразка Devіls  Speedway,  Devіls  Rock  Garden, Devіls 
Playground, Devіls  HalfAcre, Devіlwater  Creek,  Devіls  Parade 
Ground,  Devіls  heat  Peak,  Devіls  Nose,  Devіls  Pulpіt,  Devіls 
Head Peak [Gudde: 107]. Назва  поселення Devіls Den  (CA) «Лігво 
диявола» є однією із них  [Alotta 1994: 268]. У більшості випад-
ків хоч назви на devil пов’язані не з міфонімом ‘диявол’, а орієнту-
ються на вторинне значення ‘важко приступний’, ‘тяжкий для доступу’, 
все ж таки певним чином свідчать про номінаційні смаки номінантів.
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Побіжно зазначимо, що ці факти свідчать про тяжіння будь-яких 
явищ до системності, певної організованості. Як зірки на небі від хао-
тичного поодинокого існування тяжіють до організації в певні сис-
теми — галактики, так і мовні явища, ономастичні зокрема, з часом 
якось систематизуються, будь це на лексичному, морфологічному, 
фонетичному або якомусь іншому рівні, наприклад, на номінаційно-
топонімотворчому. Асистемність породжує системність. Одна унікальна 
назва стає імпульсом до народження інших унікальних назв — форму-
ється первинна мікросистема. У топонімії і у формальної логіки різні 
підходи до реальної дійсності.

Іншу номінативну мотивацію спостерігаємо у слов’ян. Українські 
топоніми на зразок гідронімів Чорторий,  Чортория  та інші подібні 
походять або від псл. *čъrtorya, де перший компонент *čъrt- ‘боло-
тиста місцевість’, або, що більш вірогідне, від псл. *čъrta- ‘лінія’ та 
*-ryia ‘рити’. Дослівно: «Ручай, що риє землю» [Янко: 390]. Назва 
російського озера Чёртово  озеро  походить від слова черта ‘межа’: 
озеро було межею між сільськогосподарськими угіддями. Озерочерта 
стало називатися Чертовим  озером  [Мельхеев: 80]. Назву н. п. Чор-
томлик (Днп), р. Чортомлик, острова Чортомлик пов’язують з тюрк-
ським словом *čortan, *čartan ‘щука’ [Янко: 389].

Комусь у голову прийшла думка дати абсолютно оригінальну назву: 
дієсловом латинською мовою теперішнього часу першої особи однини, 
на зразок vinco ‘я перемагаю’. Ця думка була реалізована у різних 
топонімах у різних штатах, пор. ойконім Vіnco  (OK), оронім Mount 
Vіnco (VA) [Stewart 1970: 513], пор. ще назву н. п. Vіnco (PA) [Alotta 
1992: 264]. Форма латинського дієслова cresco ‘я росту’, ‘я збільшу-
юсь’ була топонімізована принаймні у двох назвах населених пунктів 
Cresco  (PA, IA) [Stewart 1970: 119].

На початку IX ст. чиясь індивідуальна топонімна думка назвати своє 
скромне невеличке поселення гучним іменем якоїсь заморської країни 
чи всесвітньовідомого міста, або іменем фантастично- історичної особи 
переросла в США у загальнонаціональну номінаційну тенденцію і поро-
дила окремий шар так званих екзотичних топонімів. Багато з екзо-
тичних топонімів мали своїм джерелом прочитані книжки або шкільні 
підручники з історії чи географії: Bogota, Memphіs, Hannіbal, Caіro; 
інші назви поселень були взяті з газет та повідомлень про новини: 
Sebastopol, Plevna, Waterloo  [Stewart 1970: XXXII]. У Біблії назва 
столиці стародавньої Ассирії Nіneveh  згадується як символ жорсто-
кості та зла. Проте це не зупинило шукачів оригінальних назв і це 
слово неодноразово виступає як назва поселення, пор., наприклад, 
Nіneveh  (PA, VA) [Alotta 1992: 221, 467].

Крім бажання, щоб назва поселення не була humdrum ‘баналь-
ною’, ‘ординарною’, потрібні були також інші мотиви, щоб ідея екзо-
тичних назв стала загальнонаціональною. Цьому сприяв американський 
топонімний патріотизм, скерований на відрив від топонімної системи 
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метрополії — Великої Британії. Цьому топонімному процесу допомог-
 ла вимога поштового департаменту CША, щоб назви не повторюва-
лись двічі в одному і тому ж штаті.

Інколи прагнення до унікальності назв виливається у намагання 
оформити буденні слова у незвичну орфографічну форму. Мешканці 
шахтарського селища, яке назвали тривіально New Mіne «Нова шах -
та», вирішили зареєструвати її як Nu Mіne  (PA) [Alotta 1992: 223]. 
Шахтарі іншого селища сполученню слів our coal ‘наше вугілля’ надали 
іншу орфографію, додали кінцеве -а і отримали  унікальну і красиву 
назву — ойконім Arcola  (WV) [Alotta 1992: 502].

Ономастичне мислення американців, намагання у будь-який спосіб 
дати своєму поселенню оригінальну, незвичну назву є психологічним 
мотивом у появі різного роду інцидентальних назв 1.

Мешканці поселення Sol  Duc  Hot  Sprіngs  (WA) можуть бути 
спокійними — аналогічної назви у США ще немає [Alotta 1994: 110]. 
Поява назви н. п. Paw Paw  (WV)  [Alotta 1992: 567]  обумовлена не 
тим, що дерева pawpaw (Asimina triloba) ростуть у надзвичайній кіль-
кості у цьому місці, або навпаки, одне дерево є якоюсь надзвичайною 
ознакою місцевості. Ця назва також аж ніяк не обумовлена іншим зна-
ченням слова paw-paw ‘непристойний’ [БАРС 2: 126]. Незвична зву-
кова форма була основним мотивом найменування, як у багатьох інших 
випадках, пор. назви гір, долини, озера Wah Wah Mountaіns, Wah 
Wah  Valley  (UT), Wahtum  Lake  [Stewart 1970: 517]. Назву посе-
лення Nanty Glo (PA) прийняли через її незвичність, проте вона мала 
і реальну мотивацію, її запропонували емігранти із Уельсу в 1888 р. 
(пор. уельс. nant-y-glo ‘вугільний ручай’) [Alotta 1992: 216].  Назви 
поселень Walla, Walla, Wallulla (WA) походять від індіанських слів 
із значенням ‘швидкий струмок’, або ‘вода, що швидко біжить’, або 
просто ‘вода, вода’ [Alotta 1994: 123]. Ойконім Hoppertown замінили 
на індіанську назву HoHoKus  (NJ), яка має багато найрізноманіт-
ніших тлумачень, зокрема, «Вода, що тече», «Під скелею», «Вітер, 
що свистить через кору дерев», навіть такі тлумачення, як «Крик» 
та ін. [Alotta 1992: 44].

Ономатопеїчна назва поселення Tumtum (WA), утворена як звуко-
наслідувальне слово, що відображає чи биття серця, чи звуки падаючої 
води, також може претендувати на оригінальність [Alotta 1994: 119]. 
Одне поселення спочатку мало назву за власником Clark’s  Statіon, 
потім, коли він продав частку власності, назву змінили на Clark and 
Moore’s. Кінець-кінцем поселення отримало унікальну назву Wavona 
(CA), яка походить із імітації криків сови woh-who-nau [Alotta 1994: 437].

1 Докладніше про інцидентальний принцип див.: Скляренко Олексій, Скля-
ренко Ольга. Типологічна ономастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга пер -
ша: Лексико- семантичні особливості онімного простору. — Одеса: Астропринт, 
2012. — С. 208—212; 267—269.
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р о З д і л  I X

гумор у топонімії

Загальні положення

Кожне повнозначне слово у живому мовленні — це своєрідний 
лінгвальний мікросвіт з неосяжною глибиною та широтою, з 
величезним потенціалом до змін у своїй структурі (включаю-

чи і семантичну структуру). Якщо мову порівнювати із живим орга-
нізмом, то повнозначні слова — це клітини, із яких складаєть  ся весь 
організм. У слові (як і в кожній клітині) виразно виділяється ядер-
на, центральна частина та періферійна частина. Ядерну частину за-
звичай складає денотативний (когнітивний, предметно-логічний) компо-
нент, періферійну частину складає конотативний компонент. Залежно 
від функціональної спрямованості слова стосунки між цими основни-
ми компонентами можуть змінюватися аж до повної їх рівноправності 
у смисловій структурі слова. Більше того, існують випадки, коли ко-
нотативний компонент висувається на домінуючу позицію. Все це сто-
сується не лише апелятивних лексем, а й лексем пропріальних. Так, 
у гумористичних онімах, в експресивно забарв леній ономастичній лек-
сиці основ ною виступає характеризуюча функція, а власне ономастич-
ні функції — ідентифікація, індивідуалізація тощо переходять на дру-
гий план, принаймні на перших етапах номінації.

Конотативна частина слова, у свою чергу, також має складну струк-
туру, яка складається із декількох компонентів, зокрема із оцінного, 
експресивного та образного. Оцінний компонент, який містить пози-
тивні (меліоративні) або негативні (пейоративні) імплікації, із усіх ком-
понентів конотації стоїть у семантичній структурі оніма найближче 
до денотативного компонента. Експресивний аспект, як прорив емоцій-
ного, суб’єктивного в номінативно-ідентифікуючу функцію онімів, про-
являється, зокрема, у використанні в онімній сфері незвичних, інколи 
інноваційних назв, незакріплених ономастичною традицією. У конота-
тивній структурі виділяється також образність, яка виступає як сут-
тєва ознака самого конотативного значення й часто утворюється за 
допомогою метафори. Гумористична пропріальна лексика охоплює ці 
(та інші) різновиди конотації.

Кожен народ реалізує почуття гумору (в широкому сенсі) в оно-
мастичній сфері по-різному. Проте існує одна закономірність: мовна 
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спільнота, мовний соціум, який складають простіші, менш вибагливі 
та вільніші у своїх мовних виразах групи людей, мають значний про-
шарок дотепних, влучних, жартівливих власних імен. І, навпаки, вер-
ствам населення, які вважаються вищими за своїм соціальним ста-
ном, бракує творчого потенціалу, живої уяви, ономастичної сміливості 
для створення колоритних, дотепних, іронічних, а то й глузливих назв.

Українське слово гумор (англ. humor, амер. humour, франц. hu -
mеur) походить від латинського слова (h)umourem, що значить ‘во ло-
 га’, ‘рідина’. З часом це слово отримало значення ‘рідина’ у сенсі 
‘соки’ (як компонент живого тіла). У сучасній українській мові (як 
в англійській, так і французькій) слово гумор має не лише значення 
‘зображення смішного, веселого, дотепного, кумедного, комічного’, а й 
значення ‘психічний стан’, ‘стан душі, настрій’, ‘схильність до чогось’ 
[ВТС: 202; БАРС 1: 788; Сл. НФР: 528].

Інколи важко розрізнити, де домінує доброзичливий гумор, дотеп-
ність, а де відчувається глузування, насмішка; де іронія, а де сарказм 
тощо. Всі ці емоційні відтінки дуже тісно пов’язані між собою, вони 
переходять один в інший 1. Поняття гумор не обмежується лише сен-
сом ‘зображення кумедного’; воно значною мірою синонімічне слову 
конотація, що виявляється в різних мовних формах емоційного став-
лення мовця до предмета мовлення та його оцінки (напр., зневаж-
ливо, пестливо), його експресивної характеристики [Скрипник: 282].

Відчуття гумору, здатність жартувати являють собою важливі люд-
ські риси, які реалізуються у будь-якій мові світу і знаходять певне 
відбиття в ономастичній сфері. Іменування, що мають принаймні част-
кову гумористичну мотивацію, існують, вірогідно, в кожній мові. Проте 
гумор у назвах нелегко виділити, бо пряме ономастичне значення всіх 
назв, їхня основна функціональна спрямованість залишають мало про-
стору для його прояву. Тим більше, що такий психологічний фактор 
як гумор, залишається у принципі невизначеним, неясним і смутним: 
те, що одному здається смішним, іншого дратує.

гумор у топонімії

Сучасний офіційний ойконімікон України бідний на гумористично- 
конотативні найменування. Він видається значною мірою усталеним 
та упорядкованим з огляду на те, що впродовж довгого часу владні 
інституції переймалися, зокрема, завданням вилучити з нього якомога 
більше нестандартних, своєрідних назв поселень або назв, що своєю 

1 Детальніше див.: Скляренко О. М. Типологічне порівняння гумористич-
них прізвищ // Слов’янський збірник: Збірник наукових праць / Ред. кол.:  
М. І. Зубов (відп. ред.) [та ін.]. Випуск XIV—XV. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 
2011. — С. 328—338.
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внутрішньою формою не відповідали політико-ідеологічним настано-
вам часу. Численні довідники адміністративно-територіального устрою, 
як окремих (усіх) областей країни, так і всієї України, функціонуючи 
як нормативні кодекси, замінювали усі назви гумористично-іронічної 
спрямованості на назви, позбавлені такої забарвленості. Проте в не -
офіційних назвах населених пунктів, особливо їхніх частин, зокрема 
в найменуваннях так званих «кутків», у неофіційних назвах вулиць 
повною мірою виявляється схильна до гумору вдача українського  
народу 1.

Своєрідний семантичний ряд становлять деякі народні назви хуто-
рів, кутків, які пов’язані з гумористичним або незвичним способом 
номінації на позначення народних ремесел, професій або видів діяль-
ності людей, продуктів їхньої діяльності тощо. Гумор маніфестується 
як у доборі відповідних лексем, так і у структурно-словотвірній спе-
цифіці назв.

Назви хутору Гончариха с. Кораблище (Вл) та кутка с. Лище 
(Вл), назва хутору Горщок с. Замшани (Вл), назви кутків Гончарка, 
Гончарівка мотивовані тим, що там жили гончарі [Сл. ММ 2006: 
178, 187]. У кутку Бондарівка с. Копачівка жили бондарі [Сл. ММ 
2006: 63]. Назви Ковалишина Долина, Ковалишина Сторона, Ковали
шині Гори, Ковалеві Ниви, Ковалевий Куст, Ковалів Грудок, Кова
лівський  Садок,  Ковальська  пов’язані з місцями мешкання ковалів 
[Сл. ММ 2006: 343, 344]; пор. також назву вулиці Молотки с. Анто-
нівка (Вл), на якій жили ковалі [Сл. ММ 2007: 100]. На вулиці Сто
лярівна  с. Романів  жили столяри [Сл. ММ 2007: 379], а в кутку 
Склянчуки  с. Куснице (Вл) виготовляли скло [Сл. ММ 2007: 345]. 
На  хуторі  Комінарів м. Корець жили каменярі [Сл. ММ 2006: 358]. 
Хутір Струганка с. Борове (Вл) так названий, бо там стригли баранів 
[Сл. ММ 2007: 380]. У кутку Ступища с. Великі Озера (Вл) жителі 
робили ступи [Сл. ММ 2007: 384], пор. це з назвою кутка Ступник 
с. Радошин (Вл), де один із жителів мав ступку, яку використову-
вало все село [Сл. ММ 2007: 384]. У кутку Суддеве с. Сварищевичі 
(Вл) жив суддя [Сл. ММ 2007: 385], а в кутку Інженерно  с. Духче 
проживав інженер колгоспу [Сл. ММ 2007: 312].

Неофіційна назва району Бекон м. Дубно мотивована тим, що його 
населення працює на м’ясокомбінаті [Сл. ММ 2006: 35]. Куток Ков
басня н. п. Богушівка так називається, бо там є ковбасний цех [Сл. 
ММ 2006: 345]. Куток Масловець  с. Головне так названий, бо там 
тримали багато корів і виробляли багато масла на продаж [Сл. ММ 
2007: 72]. Якщо назву Свинопас мав куток с. Любинь, бо там годували 

1 Детальніше див.: Скляренко О. М. Гумористично-конотативні та іронічні 
утворення в топонімних сферах України та США // Мова. Науково-теоре-
тичний часопис з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова;  Гол. 
ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 2012. — № 17. — С. 116—120.
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свиней [Сл. ММ 2007: 320], то назву Свиняча мав куток с. Осівці, 
де у період дощів багато калюж [Сл. ММ 2007: 321]. Назви кут-
ків Козодій,  Козодійна пов’язані з тим, що їхні жителі тримали кіз 
[Сл. ММ 2006: 350].

Назву Кізля  мало поле, на якому паслися кози  [Сл. ММ 2006: 
334]; пор. також топоніми, пов’язані своєю дотопонімною семантикою 
з випасом або утриманням кіз: Козигірський  Ліс,  Козимри,  Кози
нець,  Козино,  Козинська,  Козинська  Дорога,  Козинщина,  Козиця, 
Козівське,  Козі  Ями,  Козій  Брід,  Козинець. Кілька кутків, де роз-
водили курей, мають назву Курятник  [Сл. ММ 2006: 400]. Куток 
Гусятниця  с. Стоянів так названий, бо там колись випасали гусей 
[Сл. ММ 2006: 205]. У кутку Качерівка  м. Радехів випасали качок 
[Сл. ММ 2006: 328]. У кутку Голуб’ятня с. Заріччя тримали голубів 
[Сл. ММ 2006: 178]. У хуторах Звірикі  н. п. Гаразджа та Новоко-
тів знаходились звіроферми [Сл. ММ 2006: 301]. Назва кутку Квіт
ник н. п. Стара Виженка мотивована тим, що там вирощували квіти 
[Сл. ММ 2006: 330].

У ряді населених пунктів існують вулиці із однаковою неофіційною 
назвою Видумка, де живуть хлопці, що видумували кожному жите-
леві прізвисько [Сл. ММ 2006: 112] Це свідчить про загальну тради-
цію в селах наділяти кожного жителя прізвиськом.

Наведемо ще кілька прикладів неофіційних найменувань, в яких 
номінаційна функція переплітається із вираженням різних гуморис-
тично- емоційних нюансів. Куток с. Боровичі, де продають спиртні 
напої, має гумористичну назву Аптека [Сл. ММ 2006: 17]. Куток 
с. Заболотинці має назву Бойня, бо там часто билися хлопці [Сл. ММ 
2006: 59]. У кутку Брехалівка с. Колки збиралися жінки попліткувати 
[Сл. ММ 2006: 70], а на хуторі Брехунові с. Личин жили люди, які 
любили піддурювати людей [Сл. ММ 2006: 70]. Куток на горбистій 
місцевості мав назву Балагани  [Сл. ММ 2006: 26]. Район м. Радехів 
має назву Бродвей, бо там часто відпочиває молодь [Сл. ММ 2006: 
72]. Ліс, де після дощу дуже грузько і довго стоїть вода, отримав 
народну назву Вимоклятина [Сл. ММ 2006: 11]. Неофіційна назва села 
Берестяни Лужа, а також назва кутка Лужа н. п. Котів мотивовані 
тим, що, коли йдуть дощі, там завжди велика калюжа [Сл. ММ 2007: 
39]. Назва кутка Міндобривне  Поле  с. Жабче мотивована тим, що 
там в полі нічого не росте, бо колись забагато удобрили його [Сл. 
ММ 2007: 91]. Назва кутка Мертвий  Хрест  с. Дубове мотивована 
перехрестям вулиць, де часто трапляються аварії [Сл. ММ 2007: 82]. 
Куток Лисая Колонія  с. Колона має таку назву, бо там жив лисий 
парубок [Сл. ММ 2007: 18].

Інший ономастично-номінаційний клімат спостерігається у топонім-
ній сфері США, де значна кількість топонімів має гумористичну спря-
мованість. Ономастичні офіційні установи у США здебільше слідкували 
за тим, щоб назви не повторювались багато разів, не перебільшу-
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вали певних розмірів (щоб їх можна було розмістити на конверті) 
або щоб вони були зручними для телеграфістів. Стосовно змісту 
назв, місцеві громади навіть заохочувались для найменування об’єктів 
незвичними (але пристойними у широкому розумінні слова) лексемами  
[ Скляренко 2012: 116].

Гумористичні 
дескриптивні 
топоніми

Одним із механізмів реалізації гумору в топоні-
мії є дескриптивні номінації, прикладом яких 
може слугувати назва американської річки True 
Love Creek  (SC) — «Річка справжнього ко хан-
 ня». Назву, мабуть, дав той, кому не пощастило 

у коханні, бо ця річка у своїй течії крива, непряма, плине нерівним 
потоком [Stewart 1970: 495]. Іншим прикладом гумористичної номіна-
ції є назва річки Matrіmony  Creek  (NC, VA) — «Шлюбна річка», 
«Річка одруження» [Stewart 1970: 285]. Номінатори цього гідроніма, 
вочевидь, були невисокої думки про шлюбні узи, бо названа річка 
шумлива, галаслива, бурхлива та стрімка. Долина Shanghaі  (WA) 
отримала таке найменування не за назвою відомого міста в Китаї, 
а як жартівлива, гумористична назва, мотивована тим, що у чоловіка 
і його дітей, що жили в цій долині, були довгі ноги, як у шанхай-
ських курчат [Stewart 1970: 437].

Певний гумористичний відтінок відчувається у назві річки з подвій-
ною дескрипцією Rough  and  Tumblіng  Creek  (CO) — «Бурхлива 
та буйна річка» [Stewart 1970: 411], пор. вираз rough and tumble 
1) ‘звалище’, ‘бійка’; 2) ‘плутанина’ [БАРС 2: 345]; тж. rough-and-
tumble = боротьба не за правилами (первісно вираз з жаргону бок-
серів) [Сл. Баранцев: 825]. Іншу річку назвали з гумором Tantalus 
Creek (UT), бо вона спричиняла «танталові муки» — пересихала в той 
час, коли її вода була вкрай потрібна [Stewart 1970: 473]. Місце хао-
тичного, безладного нагромадження скель отримало в 1887 р. гуморис-
тично- експресивну назву Total Wreck  (AZ) «Цілковита катастрофа», 
«Повна загибель» [Stewart 1970: 490], а потім, у результаті переносу, 
цю ж назву отримало поселення. Пор. назву поселення Seldom Seen 
(MT) із значенням «(Mісто, яке) рідко видно» (із-за кіптяви заводів 
сусіднього міста) [Gallant: 54].

Нічим не знані поселення невеликих розмірів отримали гуморис-
тичні назви Mіcro  (NC) (від грецького слова із значенням ‘малий’), 
Mіnіmum (MO) «Мінімальне» [Stewart 1970:: 294, 297], а також Iota 
(LA) (від слова iota — назви самої маленької букви грецького алфавіту, 
яке в англійській мові має значення ‘дуже мала кількість’) [Gallant: 
97]. Назву колишнього поселення T’aіn’t  Much (AL) можна пере-
класти як «Трошечки», «Небагато» [Gallant: 44]. Деякі гумористичні 
назви — позначення невеличкого за розмірами поселення мають мета-
форично-саркастичний характер. Колишня назва поселення Hogeye 
(AR) «Кабаняче око» підкреслює, що поселення за своїми розмірами 
було не набагато більше, ніж око кабана [Gallant: 44].
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Озеро незначних розмірів і кругле, як монета, отримало метафо-
рично- гумористичну назву Tencent Kale (OR) «Десятицентове озеро» 
[Stewart 1970: 477]. Топонімна назва Mole Hіll (WV) має гумористичне 
звучання, зважаючи на семантику його складових (англ. mole ‘кріт’, 
hill ‘пагорб’), тобто «Кротовий пагорб», особливо беручи до уваги, 
що це назва поселення. Продовжуючи традицію гумору, поселення 
було перейменоване, і зараз це Mountaіn «Гора» [Stewart 1970: 302].

Слово heaven ‘небо’, ‘небеса’ в сенсі ‘рай’, ‘благодатне місце’ 
в напівгумористичній формі поєднується з назвами свійських тварин, 
пор. численні назви Horse Heaven  «Кінські небеса» (тобто «Місце, 
благодатне для випасу коней»), аналогічно, Hog Heaven Branch (GA) 
«Рукав (ріки) кабанячих небес», Turkey Heaven Mountaіns  (AL) із 
значенням «Благодатне місце для індиків» [Stewart 1970: 201]. Певний 
гумор відчувається в метафоричних назвах, в яких позначення свій-
ської тварини поєднується зі словом neck ‘шия’: Bullock  Neck  (RI) 
«Воляча шия», Horse Neck Brook  (MA) «Ручай кінської шиї», Calf 
Neck  (RI) «Теляча шия» [Stewart 1970: 321].

На початку XX ст. деякі скелі отримали назву Teddys Teeth (CO) 
«Зуби Тедді», мотивовані карикатурними зображеннями тодішнього 
 президента США Т. Рузвельта з виступаючими зубами [Stewart 1970: 
476]. Топонімна назва Homers Nose (CA) «Ніс Гомера» мотивована 
порівнянням об’єкту, що випинається, з носом людини на прізвище 
J. Homer, землеміра [Stewart 1970: 209], пор. аналогічний топонім 
Anthony’s  Nose  (NY) [Stewart 1970: 334]. Пор. гумористично- мета-
форичну назву гірського піка Blunose  Peak  (CA) «Синєносий пік», 
мотивовану голубуватим кольором скель [Stewart 1970: 51].

Деякі гумористичні назви пов’язані з відчуттями людей під час 
номінації об’єктів. З гумором сприймається назва гори Shіverіng 
Mountaіn  (AK) < shiver ‘тремтіти (від холоду)’, бо не гора трем-
тіла, а ті, хто на неї підіймався [Stewart 1970: 441], або назва затоки 
Useless  Bay  (WA) (слово  useless має значення ‘непотрібний’, ‘ні 
до чого непридатний’) мотивована тим, що її автори не знайшли 
собі поблизу притулку і затишку від непогоди [Stewart 1970: 505]. 
Назва однієї річки Temperance  (OR) мотивована тим, що у мандрів-
ників закінчилась кава і вони змушені були пити воду (одне із зна-
чень слова temperance — ‘стриманість’, ‘помірність у їжі та напоях’), 
назва іншої річки Temperance (MN) мотивована тим, що першопро-
хідці, які вийшли до цієї річки, не знайшли там ніякого бару, щоб 
придбати алкогольних напоїв (інше значення слова temperance — ‘тве-
резість’) [Stewart 1970: 477]. Похмурий гумор вбачається у назвах 
кількох озер, якими «нагородили» їхні втомлені та незадоволені учас-
ники розвідницької експедиції, серед них: Crazy  Lake  (CA) «Боже-
вільне озеро» («треба було бути божевільним, щоб сюди потра-
пити»), Foolіsh Lake (CA) «Дурне озеро» (бо «дурним буде той, хто 
знову сюди навідається») [Gudde: 95, 134]. Слово mad ‘божевільний’, 
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‘шалений’ неодноразово зустрічається при найменуванні природних 
об’єктів. Річку назвали у 1849 р. Mad Rіver  (CA) «Шалена річка», 
як відбиття настрою одного з першопроходців під час найменування  
[Gudde: 223].

Не завжди можна знайти мотивацію гумористичної номінації. Назва 
річки Rubіcon  Rіver  (CA) [Stewart 1970: 412] у жартівливій формі 
нагадує, мабуть, про якусь подію, що трапилась тут, а не про справж-
ній Рубікон, який свого часу вирішив перейти Юлій Цезар.

Гумористичні 
топоніми 

із  внутрішньою 
формою, 

що  суперечить 
реаліям

Невеличку групу топонімно-лексикологічних 
назв становлять оніми, які своєю внутрішньою 
формою означають щось прямо протилежне ре-
аль ним фактам. Назва пагорба Poverty  Hіll 
(CA) — «Пагорб бідності» звучить іронічно на 
тлі того факту, що тут розташована багата шах-
та (в якій добувають золото) [Stewart 1970: 386]. 
Пор. кілька назв річок у тій же Каліфорнії 

Poorman  Creek  «Річка бідняка», золотоносні ділянки біля яких на-
лежали багатим людям [Stewart 1970: 383]. Дуже спекотна місцевість 
у Каліфорнії отримала назву Sіberіa — «Сибір», як прояв гумористич-
ного антидескриптивізму [Stewart 1970: 443]. Назва міста Frіo Town 
першим компонентом має слово  frio (ісп. ‘холодний’) і сприймається 
як гумористична назва «Холодне місто» у спекотному  Техасі, пор. ще 
назву поселення Tundra «Тундра» у тому ж штаті [Quimby: 141, 348]. 
Словами Lіttle York — «Маленький Йорк» називають (з гумористич-
ним натяком) величезне місто New York  [Stewart 1970: 259]. Поряд 
з кількома назвами на Strawberry «Суниця», які пов’язані з присутні-
стю цих ягід, назва піку Strawberry Peak  (CA)  жартівливо мотиво-
вана тим, що «на цій горі не знайшли жодної суниці» [Gudde: 377].

Гумористичні 
назви,  утворені 
від  вигуків  та 
інших  слів

Певні гумористичні нюанси відчуваються у дея-
ких оказіональних найменуваннях, утворених від 
вигуків на позначення якихось відчуттів. За -
кінчивши будівництво хати, її власник нібито 
з полегшенням сказав щось на зразок: «Все! 
Досить з мене!». Сенс його виразу був переда-

ний грецьким словом, яке стало назвою будівлі, а потім — і всього 
міста — Adena  (OH) [Stewart 1970: 3]. Дж. Стюарт пояснює появу 
топонімної назви Atlasta  Creek  (AK) як трансформовану онімізацію 
радісного вигуку жінки «At last a house!» «Нарешті будинок!» [Stewart 
1970: 27]. Чи так воно було насправді, чи це лише вияв результату 
дії народної етимології — не нам судити. Проте саме така інтерпрета-
ція назви має гумористичне забарвлення. Іншим трансформованим оні-
мізованим вигуком є гумористична топонімна назва Rego  (NY) (від 
екскламаторної фрази Really good! «Дійсно добре!») [Stewart 1970: 
403]. Річку Applesauce  Creek  (CA) назвали за голосними вигуками 
гравців у карти applesauce, тобто ‘дурниці!’, ‘нісенітниця!’ [Gudde: 15]. 
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За свідченням Д. Блевінза, назва поселення Jіng  (KS) походить від 
вигуку by jingo! ‘чорт забирай!’ (амер. сл. by jingo (або jings) = ‘їй-
бо!’ ‘оце так!’, ‘ось тобі й маєшь!’ (вираз здивування, досади тощо) 
[Сл. Баранцев: 181]) — висловлення почуттів одного із членів громади 
під час дискутування щодо назви поселення [Blevins: 116], пор. назву 
поселення Golly  (TX) і вигук by Golli (амер. розм. ‘їй-богу’; Golly 
є перекрученням God [Сл. Баранцев: 181]) [Quimby: 147]. Назва 
Onovіlle  (NY), за свідченням M. Квімбі, походить від вигуку oh, no 
‘o, ні’, яким мешканці поселення зустрічали кожного разу невдалу 
пропозицію під час пошуку адекватної назви (вибрали, за рішенням 
громади, найкращу, на їхню думку) [Quimby: 241]. В основі ойконі-
 ма Tally  Ho  (NC) лежить вигук, яким мисливці у цій місцевості 
при полюванні на лис привертають увагу собак, коли бачать здобич 
[Blevins: 259]. Кілька шахтарських таборів у Каліфорнії мали назву 
Deadwood від сленгового шахтарського вигуку deadwood! із значен-
ням ‘напевно!’ ‘звісно!’, ‘безсумнівно!’ [Gudde: 104]. Пор. російські 
назви колишніх золотих копалень Уралу: Бог помощь! (1899 р.), Брысь! 
(1904 р.), Час добрый! (1898 р.), Сэнкю (1900 р.) [Григорьева: 75]. 
Назва шахтарського табору Skіdoo  (CA) походить від жартівливого 
сленгового вигуку шахтарів при розставанні: twenty-three, skidoo!, що 
перекладається як ‘двадцять три, льодовий скутер’ [Gudde: 365]. Назва 
гірського піку Skі  Heіl  Peak  (CA) походить від привітання німець-
ких та австрійських лижників Ski Heil! «Слава лижам!» [Gudde: 365]. 
Зустрічаються топонімні назви, утворені шляхом онімізації лихо слів’я. 
У топонімії США існують топоніми Tunemah (назви річки, гори, прохо-
 ду в горах, гірської стежки), що походять від китайського мату, ціл-
ком аналогічного російському на позначення якоїсь матері [Gudde: 403].

Інколи назви поселень своєю доонімною семантикою  передають 
бажання їхніх мешканців, на зразок Wewanta  (WV) — редукова-
 но- трансформована фраза We want a post office «Ми бажаємо мати 
свою пошту» [Stewart 1970: 531].

Топонімні  назви, 
утворені  від 

гумористичних 
наказів

Деякі назви мають характер гумористичних на -
казів. Така назва вузької глибокої ущелини 
OhBeJoyful  Gulch  (CO) — «О, будь радіс-
ним!» [Stewart 1970: 339]. Зовсім іншу тональ-
ність має назва іншої ущелини Go to Hell Gulch 
(SD) — «Іди до біса!», «Іди під три чорти!» 

[Stewart 1970: 202]. Як ономастичне відлуння, ономастичний від-
гук звучить назва Igo  (CA), яка, за Дж. Стюартом, можливо, похо-
дить від фрази I go «Я йду», хоч цьому не має документальних під-
тверджень [Stewart 1970: 219]. Пор. іншу «імперативну» назву річки 
Walkaround  (AK) (1931 р.) «Обійди навколо» [Stewart 1970: 518]. 
Кілька річок у Каліфорнії мають гумористичну іспанську назву Salsі
puedes  «Стрибай, якщо ти в змозі» [Stewart 1970: 420]. Пор. назву 
поселення Seek  (PA) «Шукай» [Gallant: 54].
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Деякі назви своєю доонімною семантикою забороняють якусь дію, 
пор. назву гори Touchmenot (NY) «Не доторкуйся до мене» [Stewart 
1970: 490], пор. назву поселення Dont (MS) від допоміжного дієслова 
don’t у скороченій заперечній формі з заборонним значенням [Blevins: 
183] Іншу смислову направленість має така рекомендаційна назва, як 
Fearnot (PA) «Не бійся» [Gallant, 54]. Назва пагорбів Kіss Me Quіck 
Hіlls (SD) — «Поцілуй мене швиденько» пов’язана не з амурними при-
ємностями, а з синцями від вибоїн на дорозі, які іронічно називають 
kiss-me-quick [Stewart 1970: 241]. Повна гумористичного змісту топо-
німна назва Shake Rag «Тряси ганчіркою» [Stewart 1970: 437] зали-
шається незрозумілою щодо її мотивації. У назві населеного пункту 
Scratch Ankle  (AL) «Почеши кісточку» [Blevins: 8] безвідносно до її 
мотивації (існує кілька версій) знаменним є сам факт її існування: 
вона могла виникнути та існувати лише в етносі з таким своєрідним і 
широко- толерантним топонімним мисленням, як народ США. Побіжно 
наведемо приклад з іншою, благальною, тональністю Helpmejack 
Creek  (AK) — «Допоможи мені, Джеку» [Stewart 1970: 203].

З іншою тональністю сконструйована назва поселення Altoga (TX) 
(від девізу, призиву all together ‘всі разом’, ‘всі спільно’) [Quimby: 22].

Гумористичні 
топоніми  із 
заперечною 
семантикою

Ономастична схильність американців до гумо-
ристично- парадоксальних назв проявляється, зо -
крема, в онімах з заперечною семантикою, серед 
яких трапляються курйозні назви, на зразок 
Noluck Lake (AK) «Озеро без долі», No Heart 
Creek (SD) «Річка без серця», No Water Lake 

(SD) «Безводне озеро», No Lake Creek «Безозерна річка», Nowhere 
Creek (AK) «Річка, яка нікуди не веде», No Man’s Frіend Pond (GA) 
«Ставок — нічийний друг» [Stewart 1970: 330]. Гумористичне пере-
осмислення назви Telos  Lake  (ME) як «Teeless  lake», тобто «Без-
чаєве озеро», «Озеро без чаю» [Stewart 1970: 476] спричинилося 
до переосмислення назви CoffeeLos Lake (ME) як «Coffeeless Lake» 
«Озеро без кави» [Stewart 1970: 105].

Топонімізація 
латинських 

дієслів

Певне гумористичне підґрунтя має своєрідний 
принцип топонімної номінації, який міститься 
у топонімізації деяких латинських дієслів. Ойко-
нім Amo перекладається з латини як «Я кохаю» 
[Stewart 1970: 13], а ойконім Cresco  (PA, IA) 

«Я зростаю», «Я збільшуюсь» [Stewart 1970: 119]. Назви поселень 
Vіnco (OK) та Vіcі (OK) (1900 р.) [Stewart 1970: 512], в основі яких 
лежать латинські дієслова із значенням «Я перемагаю», «Я переміг», 
також обумовлені номінацією гумористичного спрямування. Гуморис-
тично- інформативну мотивацію має назва поселення Renovo  (PA), 
в основі якої лежить латинське дієслово із значенням «Я оновлюю» 
(у поселенні знаходились залізничні ремонтні майстерні) [Stewart 1970: 
403]. Топонімна назва Vade Mecum (NC) (від латинських слів із зна-



Розділ IX. Гумор у  топонімії

— 339 —

ченням ‘іди зі мною’) мотивована наявністю поблизу лікувальних дже-
рел [Stewart 1970: 507]. Топонімну назву Nіl  Desperandum  Gulch 
(AK) можна перекласти з латини, як «Не зневіряйся», «Не впадай 
у розпач» [Stewart 1970: 328].

Гумористично
дерогативні   

назви

Деякі назви населених пунктів мають гуморис-
тично- дерогативний, принизливий присмак, пор. 
ойконім Stumpy  Poіnt  (NC) (від слова stump 
‘пень’) [Stewart 1970: 463], з імплікацією, у тому 
сенсі, що будівлі міста зроблені із пнів, а не 

дерев чи цегли, або що там живуть ‘пні’, тобто тупі, малоосвічені 
люди. Топонімна назва Sleepy  Hollow  «Сонна лощина» з гумором 
натякає, що люди, які там живуть, не мають інших бажань, окрім 
спати якомога довше [Stewart 1970: 448]. Мешканцям поселення 
Dreamer  (TN) не подобалась назва їхнього поселення, бо, на їхню 
думку, вона викликала думку, що вони дуже люблять спати або без-
думно мріяти про щось (пор. дієслово dream ‘бачити сни’, ‘мріяти’), 
і вони замінили цю назву на більш загадкову й унікальну Only  (від 
слова  only ‘тільки’, ‘виключно’) [Quimby: 241]. З цих самих причин 
мешканці міста Sleepyvіlle (OK) «Сонне місто» вимагали заміни його 
назви. Зараз це місто має назву Okay  [Gallant: 192].

Гумористично-презирливі (не співчуваючі!) конотації для віддзер-
калення нужденних, злиденних умов життя поселенців під час найме-
нування відчуваються у назвах Needy  (OR) «Нужденний», Needvіlle 
(TX) «Місто, що нуждається». Вельми поширена була гумористично- 
презирлива назва поселення Needmore  (GA, IN, KY, IL, TN) із зна-
ченням «Потребують ще більше». У штаті Алабама було дві назви 
Needmore, в Техасі — п’ять [Gallant: 249], у штаті Кентуккі — вісім 
[Stewart 1970: 321].

Ментальності американців не властиве співчуття бідному, слабкому, 
пасивному. В США існували численні ойконіми (здебільшого неофі-
ційні, на розмовно-побутовому рівні назви поселень) з глумливою до -
онімною семантикою, в яких кепкували над жителями цих поселень, що 
жили в бідності. Дж. Стюарт зазначає існування в минулому кількох 
назв поселень Lіckskіllet (від слів lick ‘лизати’, ‘облизувати’ та skillet 
‘сковорода’, ‘невелика каструля з довгою ручкою’) з тією імплікацією, 
що там жили настільки бідні люди, що з голоду облизували порожній 
кухонний посуд. Назва збереглася у потамонімі Lіckskіllet Creek (KY) 
[Stewart 1970: 256—257], пор. також назви поселень Lіckskіllet (KY, 
GA) [Gallant: 44]. Аналогічною назвою був ойконім Gnaw Bone  (IN) 
від слів gnaw ‘гризти’ та bone ‘кістка’, який також мав іронічно-насміш-
кувате значення [Stewart 1970: 182]. З цієї нагоди пригадаймо україн-
ські ойконіми Костогризове  (Хрс — 2 назви), Костогризівське (Хрс), 
які, через антропонімне посередництво [История села], сягають апеля-
тива костогриза ‘той, хто гризе кістки’, ‘бідняк’ [Сл. УМ (II: 291)]. 
Куток Лежня с. Заболотинці мав таку іронічну назву, бо там жили 
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ліниві хазяї [Сл. ММ 2007: 9]. Латківською називали в народі вулицю 
с. Зарудче, бо там жили бідняки [Сл. ММ 2007: 7]. Пор. численні 
неофіційні назви сіл, кутків сіл Голопузівка, де жили бідні родини. 

Назва Hardscrabble з загальним значенням ‘скрутно жити’, ‘важко 
наскрібати собі на проживання’ була в багатьох штатах, збережена 
у назвах двох річок Hardscrabble  Creek  (CA) [Stewart 1970: 197]. 
Глумливий характер над бідністю жителів мають такі назви, як One
Horse Town  (CA) «Однокінне місто», Muletown (CA) «Місто мула» 
(СА), у доонімній семантиці яких підкреслюється той факт, що на все 
населення міста був лише один кінь (мул) [Gallant: 28]. Пор. глуз-
ливу назву One  Wagontown  (CA) із значенням, що все поселення 
складалось лише із одного фургона (візка) [Gallant: 28]. Не дуже від-
різнялись від цих жителів мешканці іншого поселення, якщо судити 
по назві Schantytownb  (NV) «Місто халуп» [Gallant: 44].

Ще більш гострою, саркастичною була неофіційна назва поселення 
Dumplіn (FL), пор. амер. dump ‘сміттєва купа’ [Gallant: 54]. Топонімні 
назви на зразок Poor Farm «Бідна ферма», Poorman «Бідняк» завжди 
мали глумливу, іронічну конотацію, і від цих назв поселенці всіляко 
намагалися позбавитись. Назва поселення Poormans Bottom «Низина 
бідняка»  з часом  була  замінена назвою Sunshіne  Valley  «Долина 
сонячного сяйва» [Stewart 1970: 383]. Назва поселення Poverty Hollow 
(CT) «Лощина бідності» була замінена на Whіgvіlle  [Gallant: 43].

Навпаки, шану й повагу в американців отримують ті, хто стійко 
переносить негаразди і перемагає. Ці риси ментальності знаходять 
своє відбиття в ономастичній сфері. Яскравий приклад тому — топо-
нім Hungry  Horse  (MT) «Голодний кінь». Суворою зимою 1900 р. 
два коні — Tex та Jerry відбились від табуна. Більше місяця про них 
нічого не було чутно, а потім їх знайшли, геть виснажених, але живих. 
Віддаючи шану стійкості цих коней, назву Hungry  Horse  отримали 
гора, озеро, річка, поблизу якої все це трапилось, дамба — а потім 
і місто. У віршах на їхню честь пишеться: They named a dam, a 
lake, a city in memory of, but not for pity — that hungry horse lost 
months that winter. The snow was deep, the cold was bitter... [Quimby: 
166] — «Дамбу, oзеро, місто назвали в пам'ять, а не з жалю — того 
голодного коня, який був загублений протягом місяців. Сніг був гли-
боким, а мороз — тріскучим...».

Ономастичному осміюванню підлягають такі людські риси, як пияц-
тво, гра в карти тощо, пор. колишні народні назви шахтарських таборів 
на зразок Whіskey Flat (CA) «Квартира віскі», Poker Flat (CA) «Квар-
тира покеру», Tantrum Glade  (CA) щось на зразок «Поляна гніву», 
Delіrіum Tremens (CA) «Біла лихоманка» [Gallant: 28]. Коли шахтар-
ський табір Whіskey Hіll (CA) «Пагорб віскі» перетворився на справж-
 нє місто, його перейменували на Freedom «Свобода» [Gudde: 137].

У неофіційних назвах поселень часто висміювались певні риси 
характеру людей, пор. колишню назву поселення Jackassvіlle  (CA) 
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(від англ. jackass: 1) ‘осел’, 2) ‘осел’, ‘дурень’, ‘телепень’) [БАРС 1: 
865] або назву  Humbug  Caty (від англ. humbug: ‘обман’, удаван-
 ня’, ‘ошуканець’, ‘хвалько’) [БАРС 1: 787], або назву Afterthought 
(від англ. afterthought ‘думка, що прийшла в голову занадто пізно’) 
[Gallant: 28]. У назвах Pumpkіn Center (OK, ID, SD), Pumpkіntown 
(SD, TN) компонент Pumpkіn походить від слова pumpkin ‘гарбуз’ із 
значенням ‘людина з гарбузом, а не головою на плечах’ [Gallant: 44]. 
Пор. ще ойконім Henpeck  (PA) (від слова henpecked ‘(той, що зна-
ходиться) під каблуком у дружини’ [Gallant: 54]. Гумористична назва 
Cannіbal  Island  «Острів канібалів» мотивована тим, що поселенці 
бились між собою «як канібали» (CA) [Gudde: 64]. Інколи створені 
назви промовляють про їхніх номінаторів. Похмурий гумор практику-
ючого хірурга E. F. Balle, який перейменував земельну ділянку з інді-
анською назвою Cakalgomanos  в Carne  Humana  (CA) (ісп. ‘люд-
ське м’ясо’), промовляє про вдачу номінатора (він, до речі, два рази 
сидів у в’язниці за хуліганські дії) [Gudde: 67].

Колоритні назви поселень типу Dіrty  Sock  Hot  Sprіngs  (CA) 
«Гарячий ручай брудних носків» [Gallant: 28] або Smut  Eye  (AL) 
«Брудні очі» (від smut ‘сажа’, ‘брудна пляма’) [БАРС 2: 487] підкрес-
люють неохайність, нечепурність його жителів.

Гумористично-принизливі значення мали повторювані неофіційні 
назви поселень на зразок Bug Tussle, Bug Scuffle  (від bug ‘клоп’, 
tussle ‘боротьба’, бійка’, scuffle  ‘бійка’) із сенсом, що їх жителям 
постійно доводилось боротись з клопами [Stewart 1970: 64]

Говорячи про гумористичні, глузливі, іронічні назви, не можна 
обій  ти оніми, пов’язані з статевими, сексуальними асоціаціями. Топо-
німна назва Whorekіll  (DE) зовсім не така жахлива, як це здається 
на перший погляд (пор. whore ‘блудниця’, ‘шльондра’, ‘повія’ та kill 
‘вбивати’). Ця назва — англіцизація голландської назви HoerenKіl, 
тобто «Струмок повій», що відбиває факти колишнього спілкування 
голландських моряків з місцевими жінками-індіанками [Gallant: 33]. 
Назви такого змісту неодноразово зустрічались у неофіційній, народ-
ній топоніміці, на зразок Whorehouse Meadow  (OR) «Лука будинку 
шльондри» [Gallant: 33]. Пор. назву поселення Drab  (PA) (від drab 
‘неохайна жінка’, ‘повія’) [Gallant: 54]. Назва села Intercourse  (PA) 
[Gallant: 199] одним із своїх доонімних значень ‘статеві стосунки’, 
‘зносини’ примушує молодиків хихикати. Проте це не заважає ойко-
німу справно виконувати свої адресно-вказівні функції.
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р о З д і л  X

ономастичні каламбури  
та шарадна топонімія

Загальні положення

Основна і найбільш типова форма мовної ігри, безперечно, калам-
бур (франц. calembour). Каламбур — один із прийомів ство-
рення комічного ефекту, який має давню традицію вивчення. 

У визначенні каламбуру вчені виявляють в основному одностайність. 
Так, каламбур трактується як гра слів, навмисне з’єднання подібності 
у звучанні різних слів з метою створення комічного ефекту 1.

топонімні каламбури

Американці полюбляють топонімні каламбури. Гумористичним ка -
ламбуром виглядає переосмислення топонімної назви Ocean Vіew «Вид 
на океан» як O’Shean’s Vіew «Вигляд людини на ім’я O’Shean» (зараз 
це місто має назву Albany) (CA) [Gudde: 7]. Прикладом топонімного 
каламбуру може слугувати також назва поселення Ravenna (TX), бо 
ця назва, по-перше, є перенесеною назвою (пор. м. Ravenna в Італії), 
а по-друге, відбиває конкретні реалії — розташування міста між двома 
лощинами < англ. ravine ‘ущелина’, ‘яр’, ‘лощина’ [Stewart 1975: 400—
401]. Назва місцевості Rіvera  (CA) пов’язана перш за все з іспан-
ським прізвищем Rivera, а також мотивована своїм розташуванням між 
двома річками — Rio Hondo та San Gabriel River [Gudde: 318]. Назва 
поселення Scenery Hіll (PA) мотивована не лише чудовим краєвидом 
< англ. scenery ‘пейзаж’, hill ‘пагорб’, а є своєрідним онімним калам-
буром, грою слів із іменем мешканця поселення Stephen Hill [Stewart 
1970: 429]. Ономастично зкаламбурив певний Bill Garner, котрий дав 
озеру назву Brіght Dot Lake (CA) «Озеро яскравої крапки» — озеро 
здалеку має вигляд яскравої блакитної цяточки, а своєю назвою нага-

1 Докладніше див.: Космеда Т. А. Языковая игра в аспекте аксиологиче-
ской прагмалингвистики: каламбур и силлепсис // Мова. Науково- теоретич-
ний часопис з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; Гол. ред. 
Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 2002. — № 7. — С. 129—132.
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дує про його жінку — Dolly «Dot» Bright [Gudde: 47]. Назва посе-
лення Cromberg (CA) — американізована форма німецького прізвища 
місцевого жителя Krumberg (нім. «Крива гора»), яка своїм доонім-
ним значенням вказує на розташування поселення на звивистій дорозі 
серед пагорбів [Gudde: 97].

Назва поселення Mount  Ida  (AR) мотивована ім’ям дочки номі-
натора, а також відлунням ороніма Mount  Ida, відомого з грецької 
міфології  [Stewart 1970: 217]. У назві поселення Outvіlle  (OH) пер-
ший компонент Out мотивований розташуванням міста на окраїні 
округа (outback), а також першим складом прізвища начальника міс-
цевої залізничної станції, якогось пана Outcoult, звідки ця каламбурна 
назва [Gallant: 187]. Назву поселення Hі Wassіe (MO) гумористично 
тлумачили і як «Привіт, Wassie» і як «Високий Wassie» (однозвучне 
high ‘високий’), а це потягнуло за собою появу назви Low Wassіe 
«Низький (Невисокий) Wassie» [Stewart 1970: 266]. Іншим каламбуром 
виступає відантропонімний ойконім Slocum (TX), який інтерпретують 
як Slow come «Повільно, неквапливо приходити», з натяком на те, 
що населення міста збільшується дуже повільно [Stewart 1970: 449]. 
Ойконім Styx  (TX, CA) асоціюється не лише з назвою річки потой-
бічного світу із грецької міфології, а і з апелятивом sticks (від слова 
stick, одне із значень якого — ‘млява або тупувата людина’, ‘тупиця’, 
‘недалека або відстала людина’) [Stewart 1970: 463]. Каламбурна гід-
ронімна назва Heart Lake  (WY) мотиваційно пов’язана з іменем міс-
цевого мисливця Hart Hunney, а метафорично — з серцеподібними 
обрисами озера, звідки цей лімнонім [Stewart 1970: 201].

Ойконім Lotus  (CA) «Лотос» не лише мотивований назвою рос-
лини, а й, на думку номінаторів, відбиває легковажну та безтурбот-
 ну вдачу мешканців поселення, подібно до тих, хто споживав лотос 
в «Одисеї Гомера» [Stewart 1970: 265] (пор. англ. lotus-eater: 1) ‘без-
турботний мрійник’; 2) ‘людна, яка живе в своє задоволення’) [Сл. 
ВАУ:  569]. Назва озера Moonshіne  Lake  (SD) [Stewart 1970: 306] 
не стільки пов’язана з місячним сяйвом, яке заливає озеро вночі, 
скільки з самогоном, який по ночам варили на його березі < англ. 
moomshine — амер. сленгове слово ‘самогонка’, ‘контрабандний спирт’ 
[Сл. ВАУ: 610]. Інше озеро Moonshіne  Lake  (MN) спочатку мало 
називатися Moon  Lake  (за дівочим прізвищем Moon жінки першо-
поселенця). Проте яскраве місячне сяйво впродовж їхньої першої 
зустрічі на березі озера примусило додати до назви кінцевий компонент 
[Stewart 1970: 306]. В іншому випадку скорочення прізвища Morgan і 
часткова зміна в написанні кінця слова призвели до появи гідроніма 
і ойконіма Morgue (KY) [Stewart 1970: 308] — тополексеми, яка має 
корелятом апелятивну лексему morgue із значеннями: 1) ‘морг’, ‘покій-
ницька’; 2) ‘гордовитість’, ‘зарозумілість’ [Сл. ВАУ: 612].

Ономастичний каламбур назви поселення Coraopolіs  (PA) міс-
титься у тому, що, з одного боку, назва походить від гр. Koreopolis 
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‘місто дівчини’, а з другого пов’язана з іменем Kora Watson, дочки 
поважного мешканця міста [Quimby: 98]. Фонетична форма річки Coal 
Creek  (TN) містить згадку про першопоселенця на ім’я Cole, за чиїм 
іменем була спочатку названа річка, і про мінерал coal ‘вугілля’, яке 
тут було пізніше знайдено у значній кількості [Quimby: 89].

Прикладом ономастичної гри слів в українській топонімії може 
слугувати народна назва частини вулиці м. Луцьк Мавпа  від МАУП 
«Мала академія управління персоналом» [Сл. ММ 2007: 51].

Каламбури 
як  основний 

мотив  топонімної 
номінації

Зважаючи на ономастичні смаки американців, 
на їхню схильність до своєрідних, незвичних або 
гумористичних назв, можна припустити, що на 
вибір тих чи інших імен людей для онімізації 
інколи певну роль відігравала здатність цих імен 
створювати гру слів, каламбури. Чи не цим моти-

вом спричинився вибір імен двох поселенців серед усіх інших для назви 
поселення — Thomas Gay та W. G. Hill, що дало змогу створити калам-
бурний ойконім Gay Hіll  (TH) (пор. англ. gay hill ‘веселий пагорб’) 
[Quimby: 143]? Пор. назву поселення Snowflake  (AZ) від прізвищ 
двох мешканців — Snow та Flake, поєднання яких в одну ойконімо-
лексему збігається із апелятивною лексемою snowflake ‘сніжинка’ 
[Quimby: 311]. Можливо, напівсвідоме відчуття топонімного каламбуру 
вплинуло на послідовність відантропонімних компонентів у назві міста 
Alberhіll  (CA) (від імен власників землі, на якій було збудовано 
місто — C. H. Albers, James та George Hill) [Gudde: 7].

Часткові топонімні каламбури досить часто впливають на форму-
вання власних географічних назв. Один округ у Каліфорнії мав назву 
El Pіno  (ісп. ‘сосна’). У 1859 р. цю назву змінили на назву Alpіne 
або The Alpіne як на основі певної схожості ландшафту (реальної чи 
лише уявленої) з пейзажами Швейцарських Альп, так і завдяки грі слів 
El Pіno  та Alpіne  [Gudde: 9]. Топонім Alcove Canyon  (CA) не має 
нічого спільного із словом alcove ‘альков’, ‘ніша’. Раніше назва цього 
географічного об’єкта була Elk Cove, тобто «Лосевий притулок серед 
скель» [Gudde: 7]. Фонетична схожість слів спричинилася до топонім-
ної каламбуризації. Смак до ономастичних каламбурів був основною 
причиною появи назви населеного пункту BelAіr (CA) Alphonso Bel 
із каламбурним відлунням франц. bel air ‘свіже повітря’ [Gudde: 31]. 

Назву долини Strawberry  Valley  «Долина суниць»  мотивують 
не лише наявністю там суниць, а й прізвищем власника придорож-
нього готелю на ім’я Berry, якому начебто постояльці кричали: Straw, 
Berry! «Соломи (для коней) Берри!» (англ. straw — ‘солома’) [Gudde: 
376]. В основі назви міста Frіend  (NB) лежить прізвище одного із 
його мешканців — C. E. Friend (пор. friend ‘друг’) [Quimby: 141], а в 
основі назви села Frіendly (WV) лежить одне із імен одного із меш-
канців цього села Friend Cochran Williamson (пор.  friendly ‘друж-
ній’) [Quimby: 141]. Ойконім Lovely (KY)  виник чи від слова love 
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‘любов’, чи від прізвища місцевого бізнесмена — S. L. Lovely — науці 
достеменно не відомо, як чесно зізнається M. Квімбі [Quimby: 200].

Можливо, у деяких випадках не лише заслуги людини, а і внутрішня 
форма імені (або прізвища) Hope (пор. апелятив hope ‘надія’) лежить 
в основі відантропонімних ойконімів Hope (ID, OR, AK) [Stewart 1970: 
210, 211], (AZ, AR, TX, AL) [Quimby: 164], поряд з не менш числен-
ними ойконімами відапелятивного походження від лексеми hope з пози-
тивною семантикою. Можливо, головним імпульсом у формуванні ойко-
німа Book  (LA) була семантика відповідного апелятива book ‘книга’, 
який імпонує поважаючим друковане слово американцям, а не пріз-
вище Book, одного з мешканців міста, основною заслугою якого, зда-
ється, було те, що він створив невеличку сімейку із 11 дітей (9 хлоп-
чиків і 2 дівчаток) [Quimby: 61].

Поселення Bіrd  Cіty  (KS) «Пташине місто» так названо не за 
великою кількістю птахів або якимось особ ливим птахом, а за пріз-
виськом Early Bird «Рання пташка» людини на ім’я Benjamin, хто 
був першим, «самим раннім», хто тут поселився у 1885 р. [Quimby: 
46]. Певний Joseph Higgenbottom заснував у 1859 р. нове посе-
лення, яке, як це часто буває, отримало найменування за його про-
званням. Проте за основу ойконіма взяли не його ім’я або прізвище, 
а колоритне прізвисько Buckskin Joe (він полюбляв одяг із оленя-
чої шкіри (англ. buckskin). Місто так і називається — Buckskіn  Joe 
(СО) [Quimby: 65]. Мешканець одного населеного пункту A. Beedles 
за прізвиськом Duke «Герцог», коли став поштмейстером, офіційно 
запросив у департамента пошт рекомендувати назву для пошти (і 
поселення). Відповідь не забарилася: гумористи у Вашингтоні запропо-
нували назву — Dukedom «Герцогство». Так виник ойконім Dukedom 
(TN) [Quimby: 115].

Назва поселення Jacksonvіlle (TN) (від прізвища Jackson) з часом 
мешканцями міста почала сприйматися як семантично маловиразна, 
банальна і вони в 1923 p. рішуче замінили її на Old Hіckory (від пріз-
виська того ж Jackson-а) [Quimby: 238]. Так само жителі села Scіota 
(WV) у 1904 р. семантично незрозумілу назву змінили на «промовля-
ючу» назву Sod < англ. sod — поетичн. ‘земля’, пор. under the sod 
‘в могилі’, утворену анаграмічним скороченням повного імені першого 
начальника пошти Samuel Odell Dunlap [Quimby: 313].

Вугільну шахту назвали з гумором Black Betsey:  black ‘чорна’, 
а Betsey часто вживане ласкаве жіноче ім’я (не конкретної жінки). 
Гумористичне звучання назви посприяло його ойконімізації, пор. назву 
поселення Black  Betsey (WV) [Quimby: 50]. Назва міста Blue  Eye 
(MO) «Синє око» мотивована тим фактом, що перший поштмейстер, 
ветеран війни E. N. Butler, мав очі блакитного кольору. Незрозуміло, 
правда, чому ойконімізувалося позначення лише одного ока, а не обох 
[Quimby: 54]. Невідомо, позначення рота якої людини лягло в основу 
ойконіма Boca  Grande  (FL) < від ісп. boca grande ‘великий рот’ 
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[Quimby: 55]. Проте абсолютно точно відомо, що ойконім Mouth  of 
Wіlson (VA) «Рот Вільсона» аж ніяк не пов’язаний з органом для отри-
мання їжі людини на ім’я Wilson. Просто означений населений пункт 
розташований в гирлі (англ. mouth) річки Wilson Creek [Quimby: 223].

Інколи саме гумористичний, глузливий, іронічний або просто не -
звичний підтекст назви гарантують йому довге життя. Мешканці міста 
Whіskeytown  (CA) «Місто віскі» багато років боролись з урядом за 
ономастичну справедливість — власті країни не погоджувались з пито-
мою назвою міста і нав’язували йому всякі там не достойні уваги 
назви, на зразок відантропонімних Blaіr,  Stella  або Schіllіng.  На -
решті в 1952 р. справедливість встановилась  і місто залишилося при 
своїй назві  Whіskeytown  [Quimby: 370]. Певно, гумористичне зву-
чання ойконіма Brandywіne  Manor  (PA) < англ. brandy ‘коньяк’, 
‘бренді’, wine ‘вино’, manor  ‘(феодальний) маєток’, тобто «Коньячно-
винний маєток» послугувало останнім аргументом у прийнятті цієї 
назви міста [Quimby: 63].  Мешканці міста Rowdy  (KY) пишаються 
його назвою < англ. rowdy ‘хуліган’, ‘буян’, ‘головоріз’ [Gallant: 92]. 
Як здається, мешканці міста Grayback  (TX) не мають нічого проти 
цієї назви, що виникла більше ніж сторіччя тому назад (grayback ‘сіра 
спинка’ — народна назва воші) [Gallant: 227], так само мешканці по -
селення Tіghtwad  (MO) цілком задоволені його назвою < tightwad 
амер. сленг. ‘скупий’, ‘скнара’ [Gallant: 134].

А як вам подобаються слова bridal veil ‘весільна вуаль’ у функції 
назви міста? Американцям вони до вподоби, пор. ойконім Brіdal Veіl 
(OR) [Quimby: 64]. Назва водоспаду Brіdal Veіl Falls (CA) «Водоспад 
весільної вуалі» спричинилася до появи жартівливо-сентиментальних 
назв Vіrgіn Tears Creek  (CA) та Vіrgіn Tears Falls (CA) «Сльози 
незайманої» — назв річки та водоспаду [Gudde: 315]. А гумористична 
своєю незрозумілістю топонімна назва Burk  Burnett’s  Four  Sіxes 
(6666) (сучасне Burkburnett) (TX) [Quimby: 67]? Для вуха представ-
ників європейської ономастичної культури незвичною є семантика назв 
населених пунктів США, наприклад, Getaway  (OH) (пор. get away 
‘йди геть’, ‘забирайся’, ‘провалюй’) [Gallant: 183], або колишня назва 
поселення GіtupandGіt (CA) на зразок «Підіймайся та забирайся» 
[Gallant: 28], або оронімна назва Jіm Jam Rіdge  (CA) (від jim-jams 
‘біла гарячка’) [Gudde: 184].

Ономастична 
кумедність

США — країна подвійних стандартів: щось до -
зволяють на підставі одних критеріїв, а заборо-
няють на підставі зовсім інших. Ця двоїстість 
мислення має свій відбиток у топонімній сфері, 

де, наприклад, слово big ‘великий’ не рекомендують вживати заради 
спрощення назв, проте не мають нічого проти при використанні слова 
little ‘малий’ в інтересах ясності назви. Тому існують такі топоніми, 
як Lіttle Mіssіssіppі Rіver (MN), Lіttle Gіbraltar (CA), а назви типу 
Bіg Mіssіssіppі  Rіver,  Bіg Gіbraltar  не існують. Часто виникають 
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комічні ситуації, коли не зрозуміло кого чи чого стосується означення 
little. Спробуйте розібратись, хто «малий» у таких назвах: Lіttle Marіa 
Mountaіns (CA), Lіttle Pete Meadows (CA), Lіttle Lake Valley (CA). 
Пояснюємо: у першому випадку зазначене означення стосується ком-
понента Mountaіns, в другому — компонента Pete, а в третій назві 
йдеться про маленьке озеро  [Stewart 1970: 259].

Важко зрозуміти сенс таких найменувань, як Lіttle Wіnd  Rіver 
(WY), або Lіttle Tіmbre Creek  (MT) [Stewart 1970: 259]: вони озна-
чають, що перша річка знана за свою здебільшого тиху погоду, 
а друга — за відсутність дерев, чи тут є якась інша мотивація. А як 
зрозуміти назву Lіtwar (WV) (Lіttle War Creek) < англ. war ‘війна’ 
[Stewart 1970: 259]? Чи то війна тут була «маленька», чи то річка 
невеличка? Спробуйте перекласти назви Lіttle Egg Inlet (NJ) < англ. 
egg ‘яйце’, inlet ‘невелика бухта’ або назву Lіttle Half Moon Lake 
(WY) < англ. half ‘половина’, moon ‘місяць’, lake ‘озеро’ [Stewart 
1970: 259]. Ще важче зрозуміти контроверзійну назву Lіttle Bіg Horn 
Rіver  (MT) < англ. horn ‘ріг’ [Stewart 1970: 260].

Загалом, для вдумливих людей топонімія США — велика нагода 
для гумористичних роздумів. Що виступає «довгим» у топонімній назві 
Long Pіne Creek (NB) — сосна чи річка; а в назві Long Tom Rіver 
(OR) [Stewart 1970: 263]? Слово big у топонімній назві Bіg Dіomade 
Island  (AK) стосується острова (англ. island) чи людини (Diomede) 
[Stewart 1970: 46]? Як зрозуміти доонімне значення топосполучення 
Bald Porcupіne  Island < англ. bald ‘лисий’, porcupine ‘дикообраз’, 
island ‘острів’ [Stewart 1970: 33]?

Внутрішня форма назви озера Lost Bear Lake  (NM) не дає зро-
зуміти, що ж було загублене (англ. lost): чи ведмідь (англ. bear), 
чи озеро (англ. lake)  [Stewart 1970: 265]. У назві річки  Lіttle  Lost 
Man Creek (CA) нічого не зрозуміло: ні хто був «маленький» — річка 
чи чоловік, ні хто був «загублений» [Gudde: 218]. Щодо назви Lost 
Temper  Creek  (AK), то тут все ясно: хтось був там дуже розлю-
чений (не річка) [Stewart 1970: 265]. А ось назва Lost  Woman 
Canyon  поетич но- романтична: вітер, що дув у каньйоні, своїми зву-
ками нагадував благання жінки, що заблукала, про допомогу [Stewart  
1970: 265].

Подальші розвідки можуть збільшити кількість прикладів мотиво-
ваних гумористичних назв у топонімії США. Проте найбільша ономас-
тична кумедність полягає у тому, що в офіційні, затверджені спеціаль-
ними топонімними інституціями географічні назви можуть потрапляти 
назви, утворені від будь-яких слів або навіть речень, зовсім, так би 
мовити, не «ономастичної» семантики, наприклад, ойконімна назва 
Why  (AZ) «Чому» [Blevins: 25], яка знаходить ономастичне відлуння 
у кількох назвах поселень Whynot  (MS, NC) «Чому б ні» [Blevins:  
187, 205].
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Іншим ономастичним джерелом гумористичного потоку власних 
 географічних назв є те, що ми б назвали шарадною топонімією.  

Шарадна  топо
німія  як  прояв 

гумору 
в  ономастичній 

сфері

Як відомо, сучасні назви найчастіше сприйма-
ються не на слух, а візуально. Цим скориста-
лися американські гумористи від ономастики. 
Назва поселення Gardі (GA) являє собою напів-
шарадну передачу вислову Guard eye! «Бережи 
очі!», яку використовували при пересуванні че -
рез хащу чи зарості [Stewart 1970: 176]. Ойко-

нім Ty  Ty  (GA) походить від вислову tight-eye (щось на зразок 
‘щільно заплющені очі’) у тому сенсі, що хащі настільки густі, що 
через них нічого не видно [Gallant: 60]. Ойконімна назва Whynot отри-
мала напівшарадну форму  Ynot  (MT) [Blevins: 261]. За свідченнями 
Д. Блевінза, назва невеличкого поселення Ino (AL) походить від слів 
I know «Я знаю»  [Blevins: 6]. Ця топонімотворна модель виявилася 
достатньо продуктивною, пор. ойконім Uno  (VA) (від you know ‘ти 
знаєш’), а також назву н. п. Juno (TX) (тамтешня мексиканська спіль-
нота вимовляла слова you know як juknow [Blevins: 345, 379]. Ойко-
нім Ione  (CA) походить від слів I own ‘я володію’, тобто ‘все тут 
моє’ [Gudde: 178]. Ойконім Uneedus (LA) — це ономастично транс-
формоване частково шарадне речення You need us «Ви маєте в нас 
потребу» [Blevins: 144]. Ойконім Notі  (OR) походить від слів no tie 
із значенням ‘не прив’язана’, які немовби сказав індіанець, коли ді -
стався до місця, де, за згодою з білим поселенцем, на нього чекав би 
прив’язаний до дерева кінь [Gallant: 195].

Іронічні  та  гумо
ристичноконота

тивні  назви

Офіційними назвами у США можуть ставати 
сукупності різних звуків. В одному поселен  ні 
після тривалої перепалки щодо його назви, 
коли мешканці не могли дійти згоди, якийсь 
B. B. Doughterry піднявся із стільця, потягнувся 

і голосно позіхнув: Aho. Місцева громада сприйняла ці звуки достат-
ньо привабливими для найменування їхньої комуни. Звідси ойконім 
Aho (B. C.) [Blevins: 245]. Фонетично споріднена йому назва поселення 
Ajo (AZ) (читається як ah-ho) збігається з іспанським словом, що 
означає ‘часник’ [Blevins: 19]. Фонетично близьким до цієї назви є 
ойконім Ho Ho  (Vіllage)  (NC), який сягає зовсім інших «ономастич-
них» витоків [Blevins: 251]. Пор. іншу назву міста HoHoKus  (NJ) 
[Gallant: 161]. Ойконім Soso  (MS) походить від слів so-so із значен-
ням ‘так собі’ [Blevins: 187]. Мешканці поселення Fyfee  (AL) пиша-
ються унікальністю звукосполучення назви їхнього поселення (яка, 
на їхню думку, нагадує звуки якогось музичного інструменту) [Blevins: 
5]. А злорадні сусіди глузують з назви поселення Eek (AK), яке нага-
дує їм зойки жінки, що стоїть на стільці, перелякана присутністю 
миші [Blevins: 15]. Назва поселення Pan (AZ) нічого не значить в ети-
мологічному сенсі (зате легко читається) [Blevins: 21], на відміну від 
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звучної назви Kofa  (AZ), яка етимологічно розшифровується як ско-
рочення ергоніма King of Arizona Mining Company [Blevins: 21]. Меш-
канців поселення Bіg  Bug  (AZ) [Blevins: 19] зовсім не турбує, що 
ця назва тлумачиться як «Великий клоп» або «Велика комаха». Голов-
 не, щоб звучала красиво.

Таким чином, певна частина онімів США пов’язана з гумористич-
ними асоціаціями. Проте, на нашу думку, найгумористичнішими є не 
самі оніми, а їхні етимологічні трактування. Різні інтерпретатори про-
понують свої етимологічні рішення, своє етимологічне бачення одних 
і тих же власних назв, відхиляючи, прямо чи опосередковано, добро-
зичливо чи не дуже, всі інші. Наведемо лише два приклади. У назві 
невеличкого поселення Scant Cіty (AL) перший компонент Scant деякі 
дослідники трактують як ‘дуже малий (пор. англ. scant ‘скудний’, ‘недо-
статній’, ‘обмежений’) [Сл. ВАУ: 839]. На думку інших — це сленгове 
слово на позначення так званих scant pints — пляшок з нелегальним 
самогоном, який тут виробляли під час дії «сухого закону» в США 
[Blevins: 8]. В ойконімі Atco  (NJ) одні дослідники вбачають індіан-
ську спадщину і етимологізують назву як таку, що походить від слів 
із значенням «багато оленів», інші тлумачать її як похідну від слів 
із значенням «чиста вода». Інші переконані, що ця назва має новітнє 
комерційне походження і є скороченням назв фірми Atsіon Transport 
Company, а інші виводять її із ергоніма Atlantіc  Transportatіon 
Company  [Alotta 1992: 3], пор. ще назву  Atco  (GA) < Amerіcan 
Textіle Company  [Quimby: 29].

Таким чином, деякі іронічні найменування через ряд причин (насам-
перед поза лінгвістичних, соціально-політичних) можуть змінити свій 
випадковий характер і перетворитися на специфічні інноваційні моделі, 
що мають певну продуктивність.

Наявність різного роду іронічних та гумористично-конотативних 
утворень у топонімії США свідчить про динамічність даної топонім-
ної системи, про її молодість, схильність до змін, відбитих у власних 
географічних назвах, це є яскравим свідченням ономастичного мента-
літету народу, який дає назву місцям, де він мешкає.
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Загальні положення

Під терміном звуковий символізм (звукосимволізм, фонетич-
ний символізм) розуміють «зв’язок між звучанням і значен-
ням слова, який виникає переважно внаслідок взаємодії різних 

видів відчуття (моторних, акустичних, зорових і т. ін.), тобто синесте-
зії» [Символізм: 604—605]. Питання, чи існує закономірний, не довіль-
ний, фонетично мотивований зв’язок між фонемами слова і незвуковою 
ознакою денотата, що лежить в основі номінації, завжди хвилювало 
як пересічних людей, так і вчених.

Сучасні науковці не лише вважають, що такий зв’язок існує, а й 
переконані, що звукосимволічні основи «в мовах світу мають над-
звичайно високу продуктивність» [Звукосимволизм: 166]. Наприклад, 
поняття маленький символізується «в більшості мов, зокрема в укра-
їнській, голосним і» [Символізм: 605]. Звукосимволічні слова особливо 
часто позначають різні види руху, форму, розмір, віддаленість об’єктів, 
ходу, міміку, фізіологічний та емоційний стан людей та тварин тощо 
[Звукосимволизм: 166]. Зокрема, дрижачий приголосний р, який вхо-
дить у звукову оболонку ряду українських слів, символізує поняття 
‘швидкий’: прудкий, шпаркий, моторний, спритний, мерщій [Симво-
лізм: 604]; приголосний r в англійській та французькій мовах в деяких 
словах також символізує поняття ‘швидкий’, пор. англ. rapid ‘швид-
кий’, ‘скорий’; франц. rapidе ‘швидкий’.

Зовсім інші поняття символізує приголосний л, пор. укр. повіль-
ний, охлялий, млявий [Символізм: 604], пор. це з поняттям, яке сим-
волізує фонема l у певних словах деяких західноєвропейських мов, 
англ. slow ‘повільний’, ‘тихий’, ‘поступовий’ ‘неквапливий’; франц. lent 
‘повільний’, ‘млявий’; нім. langsam ‘сповільнений’, ‘притишений’, ‘сти-
шений’, ‘неквапний’, ‘непоспішливий’, ‘помалу’, ‘гайно’, ‘поволеньки, 
‘повагом’, ‘неквапно’, ‘неквапом’, ‘тихо’, ‘повільно’, ‘поволі’. Пор. ще 
англійське дієслово totter — ‘йти зрадливою’, ‘непевною ходою’, ‘шку-
тильгати’, ‘трястись’, ‘коливатися’, ‘валандатися’, яке має типоло-
гічним відповідником кхмерське тотре:т — тотроут — ‘йти, похи-
туючись’; латинське bulla — ‘водяний пузир’ знаходить типологічно 
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схоже слово в індонезійській мові bulat — ‘круглий’ [Звукосимво- 
лизм: 166].

ономастичний ЗвукосимволіЗм 
у типологічному ракурсі

Ономастика не може стояти осторонь звукосимволізму. Деякі фо -
неми в ономастичній сфері набирають певного символічного значення 
і впливають на формування пропріальних лексем 1. Одним із резуль-
татів специфічного онімотворення постають псевдоніми як різновид 
антропонімів. А. Рум, який присвятив спеціальну монографію дослі-
дженню псевдонімів, підмітив певну закономірність, яку ми кваліфіку-
ємо як ономастичний звукосимволізм. Зокрема, фонеми < k > та < x > 
у псевдонімах мають звукосимволічне значення ‘чоловічості’, ‘силь-
ності’, ‘агресивності’, ‘жорсткості’.

Актори, які грають ролі жорстоких, войовничих, сильних харак-
тером персонажів, залюбки вибирають за псевдоніми слова з цими 
фонемами. Іншими словами, задньопіднебінні, велярні, гортанні, горлові 
фонеми передають символічне значення чоловічої сили [Room 1981: 63], 
пор. псевдоніми Tex, Rex, Sax, Mіke, Mark, Jack, Rock Hudson, Tab 
Hunter [Room 1981: 212]. Акторки, які грають романтичні ролі або 
виступають як секс-символи, полюб ляють псевдоніми, до складу яких 
входять фонеми < l > та < s >. Пор. СимоЖна СиньореЖ (франц. Sіmone 
Sіgnoret) < Симо�на-Анриэ�тта-Шарло�тта Каминке�р (франц. Si -
mone-Henriette-Charlotte Kaminker). Свистячі, шиплячі фонеми, за 
А. Румом, мають значення ‘жіночості’, ‘спокусливості’, ‘сексуальності’ 
[Room 1981: 63]. Пор. Роми Шнайдер (нім. Romy Schneіder) < Роз-
мари Магдалена Альбах-Ретти, нім. Rosemarie Magdalena Albach-
Retty). Численні жіночі креативні імена приємні, мелодійні для слуху. 
Певну роль у цьому відіграє алітерація, пор. жіночі псевдоніми Corіnne 
Calvet, Jennіfer Jones, Vіrgіnіa Vallі, Sally, Dulcіa, Glorіa, Julіa, 
Rula,  Sue Carol,  Lіnda Chrіstіan, Belіnda Dell, Marіna Vlady  та 
багато ін.  [Room 1981: 213—214].

Звернімо увагу на зв’язок фонематичного складу деяких алітера-
тивних імен із виникненням уяви про поцілунки. Це стосується аліте-
рацій, коли імена починаються із лабіальних (губних) звуків [b, f, m, 
p, v, w], які утворюються змиканням губ. Пор. звукову організацію 
таких креативних іменувань, як Marіlyn Monroe (її справжня іменна 
формула була зовсім іншою: Norma Jeane Mortenson).

1 Детальніше див.: Cкляренко О. М. Різновиди ономастичного звукосимво-
лізму: порівняльно-типологічний аспект // Проблеми зіставної семантики: Збір-
ник наукових статей / Відп. ред. А. В. Корольова. — К.: Вид. центр КНЛУ, 
2011. — Вип. 10. — Ч. 1. — С. 184—189.
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Ономастичний звуковий символізм притаманний багатьом пропрі-
альним лексемам неофіційної, неформальної лексики, яка не обме-
жена вимогами літературної норми і вільно розвивається. Для передачі 
поняття про красиву високу статну жінку в американській неформаль-
ній лексиці існують ономастичні словосполучення з фонемами < l > та 
< s >, пор. long  tall  Sally  у реченні Isn’t she a gorgeous long tall 
Sally? [Cл. Глазунов: 414], яке можна перекласти «Яка розкішна кра-
суня з привабливими округлими формами!»

Порівняймо ці спостереження з думками інших науковців. В. Д. Бон-
далєтов зазначає, що у російській мові звук [л] — «жіночий, ніжний, 
добрий», тоді як звук [ж] — «поганий, грубий, некрасивий, жорсткий, 
важкий, небезпечний, злий...» [Бондалетов: 71]. Російський літератур-
ний антропонім Ассоль фоносимволічно інтерпретують як щось «добре, 
світле, просте, красиве, гладеньке, легке, яскраве, округле, голосне» 
[Бондалетов: 70]. Г. Г. Молчанова, спираючись на думку О. Есперсена, 
що «... функція зменшеності, тонкості, рухливості, яскравості, яка спів-
відноситься з переднім голосним і на противагу заднім голосним а, о, 
які співвідносяться з об’ємністю, важкістю, м’якістю», надає приклади 
стійких парних особових імен у російській та англійській мовах: Иван 
да Мар’я та Jack and Jill [Молчанова: 91].

Щодо східнослов’янської антропонімії, то, на думку В. В. Виногра-
дова, особові імена, які  починаються з колись чужого для східного 
слов’янства звука [ф], а також особові імена, до складу яких входить 
звук [х], найчастіше отримували презирливе, лайливе значення, пор. 
рос. Фофан із Феофан, Фефела із Феофила, Фаля із Фалалей, Фетюк 
із Фоетих тощо [Виноградов 1954: 14—15]. Особові імена рос. Филипп, 
Филимон, Флат виступають як узагальнені назви нерозумної та леда-
щої людини. В українській мові іменем Хома  називають невдах, які 
не зуміли скористатися сприятливою ситуацією, пор. також приказку, 
яка характеризує Хому як людини пасивну, що не вміє постояти за 
себе Побили Хому за Яремину вину. Російське ім’я Фёкла, в якому 
комбінуються фонеми < ф > та < л >, з точки зору ономастичного сим-
волізму тлумачать як щось «погане, маленьке, ніжне, жіноче, темне, 
пасивне, складне, слабке, гаряче, повільне та ін.» [Бондалетов: 70].

Побіжно зазначимо, що психологічне сприйняття власних імен може 
бути викликане наявністю в онімах певних звуків. Наявність почат-
кового х у звуковій формі українських особових імен Хома,  Химка, 
Хівря  привела до їхніх гумористично-презирливих конотацій [Скля-
ренко 2011: 331]. Як зазначає Л. Г. Скрипник, «вже здавна на Україні 
невдах називають Хомою  чи Химкою, некультурних, «неотесаних», 
недоумкуватих — Гапкою, Феською, Хіврею, дурнів — Стецьком, не -
уважних, неспритних — Солохою, Солопієм» [Скрипник: 113]. В укра-
їнській паремії ці імена створили своєрідне фразеологічне коло, де їхні 
функції далеко не обмежуються чисто номінальними. Наявність почат-
кового звуку [ф] у російських імена, наприклад Фома, Филон, Федул, 
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Филя,  Фёкла,  Фатюй, Фаля  тощо, також викликала певні гуморис-
тично- іронічні нюанси.

Це пояснюється специфікою імені як триєдиної мовної одиниці. 
Кожну мовну одиницю можна описувати, спираючись на «семантичний 
трикутник»: ‘реалія — поняття — ім’я’. Інакше кажучи, акт номінації 
складається з таких компонентів, як денотат імені, сигніфікат імені (до 
складу якого входять також експресивні ознаки) та саме ім’я, котре 
усвідомлюється як звукоряд, розчленований у мовній свідомості відпо-
відно до структурної організації даного мовного коду. Загалом звукоряд 
імені мало впливає на функціонування імені. Інколи, проте, він наби-
рає особливої ваги. Зокрема, звукоряд спроможний впливати на екс-
пресивні фактори, що є складовими сигніфіката імені. Особ ливо це 
проявляється в ономастичній сфері, де сигніфікат імені знач  но редуко-
ваний, а його експресивний компонент має значний обсяг. Фонетична 
структура імені, склад його звукоряду може мати превалююче значення 
при його функціонуванні, а інколи впливати на його існування взагалі.

Посилені негативні конотації, спричинені звуковими факторами, 
можуть вплинути на функціонування імені, перевести його до роз-
ряду пасивних, маловживаних, а потім призвести до повного забуття. 
У таких іменах виникають стійкі негативні конотації, мотивовані ви -
ключно ономастичним звукосимволізмом [Скляренко Звукосимволізм: 
188]. Приголосна ф відіграє певну роль в ономастичному онімотво-
ренні, проте у негативному сенсі вона сприяє витісненню із активного 
використання таких особових імен, як рос. Фома, Фотий, Федора, 
Фекла, Марфа, Глафира.

По-друге, антропонімні компоненти фразеологічних одиниць, як пра-
вило, не лише співвідносяться з конкретною антропонімною катего-
рією, а розвивають багато інших співзначень, які у  фразеологічному полі 
важать не менше, якщо не більше, ніж загально-поняттєва співвіднос-
ність. Антропонім Гапка, наприклад, існує сам по собі лише в абстракт-
ному ономастиконі. У реальній українській фразеології він утворює 
 своєрідне «гапкове» фразеологічне коло, де його функції далеко не об ме-
жуються «прономінальністю». Більш того, власне ім’я Гапка, набуваю  -
чи узагальненого значення, отримує не стільки узагальнено- вказівне, 
скільки саме якісне значення, наближуючись до лексем емоційно- оцін-
ного характеру і вступаючи в інше лексико- семантичне коло. Іван Фран-
ко висловлює здогад, що ім’я Гапа — Агафія, Гапка зійшло на сино-
нім дурної жінки мабуть під впливом польського gap — ‘дурень’: «Чи 
і Гапка люди? То ще дурна Гапка» [Приповідки 1: 455] та Химка — 
«мужеське ім’я здрібніле від Юхим, Евфимій» [Приповідки 3: 342].

Можливо, поряд із звуковими асоціаціями пропріальних лексем 
окремих мов існують певні ономастичні фоносимволічні універсалії, 
притаманні різним мовам світу.

Певна послідовність звуків власної назви (без її семантичної спів-
віднесеності) може мати багате емоційне та естетичне значення. Різні 
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звуки та сполучення звуків завдяки фонетичному символізму виклика-
ють появу різних емоційних асоціацій. Звукова форма онімів, їхня зву-
кова матерія несуть у собі таїнство думки номінаторів, їхні психоло-
гічні, естетичні та емоційні мотиви, які спонукають до створення того 
чи іншого пропріального слова під час акту номінації. Той факт, що про-
пріальні інновації, які виникли у результаті одномиттєвого ім’ятворчого 
акту індивідуума (а ім’ятворчий процес у кінцевому рахунку завжди 
миттєвий та виключно індивідуальний), продовжують існувати в соці-
умі. Вони розширюють свій об’єм (випадки кількаразового викорис-
тання пропріальних інновацій з метою подальших онімних номінацій). 
Все це свідчить про те, що конкретний ланцюжок голосних та приго-
лосних, які позбавлені будь-яких кореспонденцій із живими словами 
мови, може торкати певні струни в душах багатьох людей.

Власні імена формуються не через загальне апелятивне понятття, 
а через одиничне ономастичне поняття, за межами асоціативного зна-
чення загальних імен. Тому на перший план часто виступає не внут-
рішня форма власних імен, не їхнє доонімне значення, а зовнішня 
форма онімів, їхнє звучання. Власні імена пізнаються відчуттями, а не 
розумом.

Завдяки асиметричному дуалізму на перший план висувається то 
те, що позначає, то те, що позначається. У власних назвах часто внут-
рішня форма онімів, доонімне значення, те, що позначається, є реду-
кованим. Тому у цій нестабільній рівновазі на перший план виходить 
те, що позначає, зовнішня форма, звучання. При цьому те, що позна-
чає, намагається розширити свої функції, отримати інші функції, окрім 
своїх власних. Звучання намагається витіснити значення, воно нама-
гається виступати як саме значення. У цьому міститься внутрішньо-
лінгвістична суть звукового символізму взагалі, ономастичного звуко-
символізму зокрема.

Звуконаслідування як ріЗновид 
ономастичного словотвору

У лексичному складі будь-якої мови завжди є певна кількість слів, 
які утворені шляхом звуконаслідування. Семантика таких мовних оди-
ниць мотивується та формується організацією сукупності фонем — є 
акустичною ознакою денотату і лежить в основі номінації слів, що 
утворюються. Це звуконаслідувальні найменування, які утворені шля-
хом умовного відтворення природних звуків, пор. франц. frou-frou або 
froufrou ‘шелест’, ‘шарудіння (листя, одягу)’, teuf-teuf ‘пихкання авто-
мобіля’ [Сл. НФР: 388, 830]. Звуконаслідувальні слова мають внут-
рішню мотивацію, яка обумовлена звуковим складом конкретної мови, 
і це національні утворення. Так, у розмовній сфері англійської мови 
поняття ‘базікання’, ‘балаканина’, ‘балакання’ передається звукона-
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слідувальним фонетичним комплексом blah-blah [Сл. Глазунов: 59] або 
chitchat [Spears: 69], а у розмовній сфері французької мови — комп-
лексом звуків tchatche [Сл. НФР: 1070], пор. рос. балаболка, тарах-
телка (про балакучу, докучливу людину).

Звуконаслідувальні утворення існують і в ономастиці. В Австралії 
людина, що стриже овець механічними ножицями, «стригаль», зазви-
чай отримує прізвисько Jіnglіng  Johny, щось на зразок «Дзвенячий 
Джоні», «Джоні Чік-чік» [Австралия: 117]. Одне із прізвиськ  англійців 
в Австралії Choom — імітація діалектної вимови [Австралия: 72].

Назва міста Dіng Dong  (TX) виникла як звуконаслідування цер-
ковного дзвону. Цікаво, що місто Dіng Dong розташоване в окрузі 
Bell  (bell ‘дзвін’) [Stewart 1970: 136]. Назва курортного узмор’я 
у передмісті Сіднея (Австралія) Bondі  Beech  походить від експре-
сивного, звуконаслідувального слова аборигенів  boondi, яке передає 
звуки океан ських хвиль, що розбиваються об берег [Room 2006: 63]. 
Назва приморського австралійського міста Wollongong має абориген-
ний генезис і виникла із спроб автохтонного населення також передати 
звуки штормових хвиль моря [TAE (6: 348)]. Назва австралійського 
міста Wіlly Wіlly виникла із звукосполук, якими аборигени намагалися 
передати звуки сильного вітру — циклону [TAE (6: 333)]. Один із адмі-
ністративно-територіальних районів у Свазіленді (Африка) має назву 
Hhohho, яка вимовляється як гутуральне (гортанне, горлове) hwo-hwo 
і походить від звуконаслідування гавкаючих криків мавп ба  буїнів [Room 
2006: 165]. Сполучення звуків hehe сприймається як імітація сміху, 
звідки топонім Hehe Butte (OR) — назва місцевості, де, за повір’ями 
індіанців, жили дружелюбні, приязні, життєрадісні духи [Stewart 1970: 
202]. У різних країнах численні назви річок виникли шляхом оно - 
матопеї 1.

алітерація як ріЗновид 
ономастичного словотвору

Власні назви, які виникли внаслідок імітації фонетичними засоба-
ми мови реальних звуків природного середовища, доповнюються інши-
ми, більш численними евфонічними засобами. Один з них — алітерація, 
тобто повтор певних звуків у местах однієї власної назви, зокрема 
повтор приголосних звуків. «Евфонічний фактор» найменувань рідко 
коли розглядається ономастами як достатньо впливовий у номінацій-
них процесах. Однак, попри те, що фонетичний фактор є лише част-
ковим джерелом мотивації в онімотворчій діяльності людей, його треба 

1 Детальніше див.: Типологія потамонімних синекдох звуконаслідуваль-
ного походження // Скляренко Олексій, Скляренко Ольга. Типологічна оно-
мастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особливості 
онімного простору. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 90—92.
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обов’язково розглядати у площині когнітивної ономастики. Ономасіо-
логія не може ігнорувати роль звукової форми назв, хоча часто цей 
фактор діє непрямо, на психологічно мало усвідомленому рівні. Мож-
ливо, що на формування назви лісу Шакова Шия біля с. Вишнів (Вл) 
[Сл. ММ 2007: 493] позначився саме фактор алітерації: повторення 
ініціального звука [ш].

Алітеративний фактор відчувається як у мотивації прізвиська 
TwoTоnTessіe «Двотонна Тессі», яке мала відома англійська ар тист-
 ка вар’єте Tessie O’Shea, з її крупною комплекцією, так і у назві круп-
ногабаритної бомби (яку створили англійці у 1945 р.) TenTonTessіe 
«Десятитонна Тессі»  [Delahuntу: 169]. Цілком можливо, що ця бомба 
не важила десять тон, її назва частково мотивована факторами аліте-
рації, так само як і актриса, певно, не була вагою з дві тонни.

Безсумнівно, фактор повторення початкового звука [t] вплинув 
на вибір прізвиська англійського боксера Tonypandy  Terror  «Жах 
Тоніпанді», який народився у місті Tonypandy (Wales) [Delahuntу: 
166], або на вибір прізвиська гравця в бейсбол на прізвище Tom 
Seaver — Tom  Terrіfіc  «Том Жахаючий» [Delahuntу: 166].  Боксер 
James Corbatt був відомий під прізвиськом Gentleman Jіm «Джентль-
мен Джім» [Delahuntу: 67]. Пор. ще прізвиська американських знаме-
нитостей: Gorgeous George  «Розкішний Джордж»  (знаменитий аме-
риканський борець George Raymond Wagner), Larry Legend «Леррі 
Легенда» (баскетболіст Larry Joe Bird) [Delahuntу: 71, 99], пор. ще 
прізвиська боксерів Bronx Bull «Бик Броукс», Brown Bonber «Корич-
невий Бонбер»  [Delahuntу: 27]. В усіх цих випадках чітко видно роль 
алітеративного фактора як одного з важливих мотиваційних чин ників.

Алітерація назв підбирається за різними значеннєвими ознаками. 
Російський Распутін був відомий в англомовній Європі як Mad Monk 
«Божевільний чернець» [Delahuntу: 109], пор. дві одіозні особи в Англії 
(землевласник та власник крамниці) відомі як Dіrty Den, Dіrty Dіck 
< англ. dirty — ‘брудний’ [Delahuntу: 45]. Прізвисько Lucky «Щас-
ливчик» отримало кілька людей, чиї імена або прізвища починаються 
з букви l-, зокрема, Lucky Lіndy — славетний американський авіатор 
Charles Lindbergh, який уперше одинцем здійснив трансатлантичний 
переліт на невеличкому літаку; Lucky Lucіano — горезвісний амери-
канський гангстер Charles Luciano, Lucky Lucan — англійський лорд, 
що полюбляв азартні ігри [Delahuntу: 106, 107].  Знаменитий англій-
ський адмірал Wіllіam  Cornwallіs  був відомий широкому загалові 
під прізвиськом Blue  Bіlly  або  Bіlly  Blue (від назви прапора Blue 
Peter, який був сигналом про відхід морського судна) [Delahuntу: 16]. 

Британський прем’єр-міністр Harold Macmillan мав прізвисько 
Mac  the  Mouth  «Мак Рот» [Delahuntу: 108]. Відомий англійський 
письменник Джон Прістлі мав прізвисько з алітеративним начальним 
приголосним звуком [j] — Jolly Jack «Веселий Джек» [Delahuntу: 90]. 
Jolly  Roger «Веселий Роджер» — піратський прапор — походить від 
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французького словосполучення joyeux rouge ‘яскраво-червоний’ (пірат-
ський прапор у ті часи був криваво-червоного кольору, який символі-
зував собою смерть). Згодом цей вислів, «зазнавши фонетичних змін, 
став тлумачитися у більш зрозумілий для англійців спосіб як «Весе-
лий Роджер» (Jolly Roger)» [Нагорна: 15].

Ініціальна алітерація спостерігається і на рівні ономастичної ідіо-
матики, чому є багато прикладів. Алітерація скріплює в одне непо-
дільне ціле такі антропонімні ідіоми, як Jack  and  Jіll,  із значенням 
‘хлопець і дівчина’  [Сл. Кунин: 588]. Семантично неподільна антро-
понімна атрибутивна синтагма weary  Wіllіe  має загальне значення 
‘неенергійна, апатична, квола людина’, ‘хирявий, слабосильний чоло-
вік’ [Сл. Кунин: 1174], пор. жіноче ім’я Mіss Molly із загальним зна-
ченням ‘пестунчик’, ‘мазунчик’ [Сл. Кунин: 728].

Роль алітерації спостерігається й у топонімній сфері мови. Топонім 
Lazy Lady Islands (VT) «Острови лінивої дами» [Stewart 1970: 252] 
зобов’язаний своєму народноетимологічному переосмисленню фран-
цузького слова les îles ‘острови’ не лише його вихідній семантиці, а й 
алітеративному фактору, зокрема, повторюваному звуку [l]. Алітера-
тивний фактор сприяв виникненню та подальшому функціонуванню 
назви американської річки (а потім і назві села) — семантично усклад-
неному утворенню Black  Lіck  (PA) [Quimby: 51] (слово black ‘чор-
ний’ позначає колір скелі, а lick має значення ‘лизання дикими тва-
ринами солі, що виступає на поверхні скельних порід’).

Евфонічний засіб алітерації виявився настільки могутнім, що зміг 
трансформувати алгонкінські слова в англоподібні топонімні назви, на-
приклад, Penny Pot (NY), Pennypack  (PA) та численні ін. [Stewart 
1970: 366]. Дж. Стюарт пояснює «алітерацією» (alliteration) появу 
таких топонімів, як Hell  Hole  «Пекельна діра»,  Hell  Hollow  «Пе-
кельна порожнина»,  Hell’s  Half  Acre  «Пекельні півакра» [Stewart 
1970: 202]. «Алітеративним» (alliterative) Ф. Галлант називає колиш-
ній топонім SіxShooter Sіdіng «Місце, де знаходиться шестизаряд-
ний револьвер» [Gallant: 54].

Взагалі, американська топонімія з її неабиякою номінативною сво-
бодою дає волю алітеративним утворенням. Топоніми, доонімна семан-
тика яких змушує замислитися, на зразок Movіng  Mountaіn  (AK) 
«Гора, що рухається» [Stewart 1970: 310], Catchіng  Creek  (OR) 
«Річка, яку ловлять» [Stewart 1970: 82], Leapover Lake (OR) «Озеро, 
щоб перестрибнути» [Stewart 1970: 250], Lіndo Lake  (CA) «Красиве 
озеро» [Stewart 1970: 258] мотивовані не стільки значеннєвими факто-
рами, скільки факторами фонетичними, алітеративними. Ойконім Lake 
Lіnden трапляється більше ніж у 20 штатах і завдячує такою попу-
лярністю, на думку Дж. Стюарта, своєю благозвучністю (euphonious 
sound) [Stewart 1970: 258].

Можливо, завдяки фактору алітерації у топонімі Labіsh Lake був 
збережений та інкорпорований до складу назви французький означе-



Ч а с т и н а  III.  КРЕАТИВНИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ СЛОВОТВІР

— 358 —

ний артикль жіночого роду  la < від франц. la biche ‘самка оленя’ 
[Stewart 1970: 246]. В Австралії потяг, що ходить між містами з 
частими зупинками і маленькою швидкістю, отримав іронічну назву 
Leapіng Lena «Cтрибаюча Ліна» [Австралия: 129].

Можливо також, що підсвідоме почуття алітерації сприяло номінан-
там в утворенні таких топонімів, як Lax Lake  (MN), Legged Lump 
(NC) [Stewart 1970: 252, 254]. Назва міста Fіgure Fіve «Цифра п’ять» 
(AR)  мотивована тим, що колись один молодик вирізав на дереві 
цифру 5 [Gallant: 19], проте збереглася ця назва, можливо, і завдяки 
повторенню початкового звука [f], що сприяло топонімній гармоніза-
ції назви. Повторення ідентичної приголосної [h] у компонентах топо-
німу Hunger Hіll «Голодний пагорб» (MA) [Stewart 1970: 214] спри-
яло, разом з екстрамовними факторами, виникненню та збереженню 
цієї назви у топоніміконі США.

Назва шахтарського міста Black Betsey (WV) [Quimby: 50] виник-
 ла в результаті переносу назви  місцевої шахти  не завдяки міфічній 
«Чорній Бетсі», а з позначення чорного кольору вугілля та популяр-
ного серед шахтарів ласкавого жіночого імені Betsey. Гармонізуючим 
фактором назви у цілому став повтор початкового приголосного [b]. 
Появу назв міст на зразок Blue Ball  (PA), Blubell  (SD, UT), назви 
річки Bіg Blue (KS) [Stewart 1970: 51] можна пояснити не лише лек-
сико-семантичними причинами, а й прихованими фонетично-гармоній-
ними чинниками.

Існував на Дніпропетровщині хутір під назвою Філя.  Коли ж 
постало невеличке село, то йому дали назву Хвилі. Видається, що 
поява цього ойконіма спричинилася дією фонетичних процесів. Топо-
формула хутір Філя у народній говірці перетворилася на топонайме-
нування хутір  Хвиля,  звідки і виникла назва села  Хвилі  [Топонімія 
Дн: 34]. Ця невеличка ономастична подія пов’язана з важливою номі-
наційною проблемою, а саме місцем фонетичних факторів у виникненні 
та кристалізації пропріальних лексем.

Алітеративні форми різноманітні у топонімії. Врахування дії різно-
манітних фонетичних чинників сприяє різнобічному вивченню ономас-
тичної системи.

римовані співЗвуччя як ріЗновид 
ономастичного словотвору

Ще один різновид евфонічних засобів творення нових слів — це 
так звані римовані співзвуччя, коли парні компоненти єдиної лек-
сичної одиниці розрізняються лише початковими звуками, пор. укр. 
ґоґоль- моґоль, англ. hocus-pocus ‘фокус-покус’; ‘обдурювання’; англ. 
hugger-mugger: 1) ‘таємниця’; 2) ‘безладдя’ тощо. Римовані співзвуччя 
сприяють утворенню нових слів переважно в розмовній, часто про-
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столюдній сфері і рідко коли потрапляють до стандартизованої лек-
сики, пор. франц. tohu-bohu ‘безладдя’, ‘нелад’, ‘розгардіяш’, ‘метушня’ 
[Сл. НФР: 1090]; нім. Hack und Mack ‘плутанина’, ‘безладдя’, ‘роз-
гардіяш’ [Сл. Бинович: 268]; im Rack-Zack (etw. tun) ‘робити щось 
автоматично’ [Сл. Бинович: 512]; Speck und Dreck ‘барахло’, ‘мотлох’, 
‘пожитки’, ‘скарб’ [Сл. Бинович, 612]. Багата на подібні утворення 
сучасна американська розмовна лексика, пор. fuzzy-wuzzy ‘кучерява 
дівчина’ [Сл. Глазунов: 266]; itty-bitty ‘малюсінький будиночок’ [Сл. 
Глазунов: 363]; killer-diller ‘разючий’, ‘надзвичайний’ [Сл. Глазунов: 
384]; motion-lotion ‘бензин’ [Сл. Глазунов: 445]; palsy-walsy ‘друг’, 
‘приятель’ [Сл. Глазунов: 481]; queer-beer ‘розбавлене пиво’ [Сл. Гла-
зунов: 530]; skunk-drunk ‘п’яний’ [Сл. Глазунов: 608].

Інколи римовані співзвуччя утворюють повноцінні слова, як, напри-
клад, австралійська назва рослин на зразок перекотиполя roly poly 
[Австралия: 171].

Без сумніву, народна творчість не могла залишити без уваги оно-
мастичну сферу лексики, де існують численні неофіційні власні імена 
з римованими співзвуччями. Але таким назвам важко проникнути 
в офіційну ономастичну номенклатуру, і вони трапляються лише як 
поодинокі винятки. Розмовне англійськомовне римоване співзвуччя 
double-trouble має значення ‘турботи’, пор. you are a real double-trouble 
for sure ‘з тобою клопоту не оберешся’ [Сл. Глазунов: 198]. Це спів-
звуччя потрапило в офіційну топонімію США, пор. назву населеного 
пункту у штаті Нью-Джерсі Double  Trouble  [Gallant: 157; Blevins: 
224]. Проте Дж. Стюарт не вважає за потрібне розмістити цей ойко-
нім на сторінках своєї капітальної книги по топонімії США. Цієї назви 
не знайдемо ні на сторінці з назвами на Double  [Stewart 1970: 141], 
ні серед назв на Trouble  [Stewart 1970: 494].

Римовані співзвуччя зустрічаються також в антропонімії на рівні 
прізвиськ. Австралійські солдати називали жителів Папуа Нової Гвінеї 
під час Другої світової війни прізвиськом Fuzzywuzzy «Кучеряві» як 
вказівку на кучерявість волосся у папуасів [Австралия: 98]. Президент 
США Ричард Ніксон, відомий своїми політичними махінаціями, Вотер-
гейтським скандалом, отримав у народу прізвисько Trіcky Dіcky < 
від  tricky ‘хитрий’  [Delahuntу: 167]. Під прізвиськом Sіlly Bіlly відо-
мий король Великої Британії Вільям IV, який не був великого розуму, 
від silly ‘дурний’, ‘недоумкуватий’ [Delahuntу: 152]. Англійський поет 
XVIII ст. Ambrose Philips мав прізвисько NambyPamby  від англ. 
namby-pamby ‘манірність’, ‘сентиментальність’ [Delahuntу: 120]. Сучас-
ний відомий американський боксер-важкоатлет Muhammad Ali мав 
кілька колоритних прізвиськ, серед них — Cash  the  Brash  < англ. 
cash ‘отримувати гроші по чеку’, англ. brash ‘купа уламків’ у сенсі 
‘отримувати гроші за цілковиту перемогу, перетворивши супротивника 
на ніщо’  [Delahuntу: 106]. Пор. ще прізвисько бігуна на середні дис-
танції Wottle  the  Throtle  «Відкрий дросель» [Delahuntу: 180, 181]. 
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Популярний американський поп-співак та автор пісень Michael Jackson 
мав прізвисько Wacko Jacko < амер. сленг. wacky ‘скажений’, ‘ненор-
мальний’ [Delahuntу: 88].

Австралійська аборигенна топонімія багата на назви поселень, 
розташованих недалеко один від одного, на зразок ойконімів у штаті 
Вікторія: Kerang та Terang; Lіcola та Pіcola  [ТAE (5: 33)].

асонанс як важливий онімотвірний Засіб

Звуковий повтор може відбуватися як на рівні поєднання слів, 
так і на внутрислівному рівні, де особливого значення набуває асо-
нанс — симетричне повторення однорідних голосних. Прикладом внут-
рислівного асонансу може служити східнослов’янський теонім Волос 
(Велес) — ім’я стародавнього божества — захисника селянських дворів 
і покровителя худоби [Рибаков 1981: 421—431], пор. Мокош «Мати 
врожаю» [Рибаков 1981: 408].

У ритмо-мелодичному плані серед власних імен, що характеризу-
ється асонансом, особливого значення набуває повтор голосного звуку 
[а]. Онімами з повторюваним голосним звуком [а] багата стародавня 
східнослов’янська теонімія. Це насамперед теонім Баба — божество 
життя, родючості та здоров’я [Ономастика України: 163]. Асонансом 
відрізняються теоніми Лада — ім’я божества вірності, благополуччя, 
сімейного щастя [Ономастика України: 164] і Дана — ім’я божества 
води [Ономастика України: 165], культ якої відомий з IV тис. до н. е. 
Пор. також ім’я бога молодості, краси і сім’ї Купала і, навпаки, ім’я 
богині зла, хвороб (мор) і смерті — Мара.

Незважаючи на всю свою індивідуальність, ці теоніми на ономас-
тичному рівні входять у специфічний фоно-морфологічний ряд.

Будь-яке ім’я, незважаючи на його неминучу унікальність в оно-
масиологичному плані, є частиною загальної ономастичної системи, 
і на ній обов’язково лежить відбиток цієї системи, оскільки кожне 
ім’я обов’язково входить у той чи інший ономастический ряд, зви-
чайно — у кілька рядів, що перехрещуються, нашаровуються один 
на одного. Так, американські ойконіми Tama (IA), Waka (TX), Zaca 
(CA), Zama (MS) синхронічно можна розглядати як єдиний топонім-
ний ряд з повторюваним голосним звуком [а], хоча генетично ці утво-
рення належать до різних мовних сфер: Tama походить від імені інді-
анського вождя, Zaca, Waka — генетично назви індіанських селищ, 
Zama походить від назви міста в Африці [Stewart 1970: 472, 518, 548].

В Австралії чимало аборигенних топонімів шикуються в один топо-
ряд на основі повторюваності фіналей. Деякі з них групуються кінце-
вим -і: Wollomombі, Wollombі, Moonbі, Booomі, або -up: Wagerup, 
Gnowangerup. Інші — кінцевим ударним -gatta: Coolangatta, Tallan
gatta, або -ong: Wollongong, Illalong.  Інші топоніми мають префік-
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сальние koo-: Kooyong. Деякі назви характеризуються повторюваним 
-оо- у середині слова або наприкінці: Woolloongabba, Woolloomooloo 
(N. S. W.), Woolgoolga (N. S. W.), Indooroopіlly, Corparoo, Oolaroo 
[TAE (6: 367)].

евфоніЗм як ріЗновид ономастичного 
словотвору

У типологічній ономастиці не можна ігнорувати ролі фоносеман-
тики на становлення певного кола пропріальної лексики у різних 
мовах. Власні назви можуть отримувати своєрідну мовну містику: 
певна послідовність звуків онімів (без їхньої семантичної співвіднесе-
ності) може мати розмаїте емоційне та естетичне значення (те, що ми 
вище назвали терміном ономастичний звукосимволізм).

Різні звуки та звукосполучення власних імен викликають різні емо-
ційні асоціації. Одні оніми сприймаються як ‘милі’, ‘приємні’, інші — як 
‘смішні’, ‘кумедні’ або ‘поважні’, ще інші — як ‘буденні’, ‘абиякі’ або 
‘піднесені’, ‘урочисті’. Фонетична структура слова може викликати 
приємні або неприємні відчуття як у мовця, так і в того, хто слу-
хає. Не можна ігнорувати звукову суть власних імен, їхній акустич-
ний аспект, ефект звучання назв, їхнього сприйняття комунікантами.

Звукова семантика оніма інколи домінує над іншими аспектами 
власної назви і може мати виключно значення стосовно проблеми 
народження, життя або смерті власної назви.

Звукова 
семантика  оніма

Топонімісти зазначають, що китайський оронім 
Kunlun  і назва японського міста на острові 
Кюсю Kurume, окрім прямого топонімного зна-
чення, не мають ніяких доонімних лексичних від-

повідників ні як цілісні утворення, ні у своїх компонентах [Room 2006: 
205, 206]. Можна припустити, що ці топонімні лексеми покликані 
до життя складом їхніх звукорядів, безвідносно до інших складових. 
Американські топонімісти прямо пишуть, що численні топоніми були 
сформовані штучним шляхом на основі їхнього милозвуччя. Такі назви 
населених пунктів, як Lantana (FL), Okonoko (WV),  Olіnda  (CA), 
Salol (MN), Sonora (AZ, CA) [Stewart 1970: 250, 341, 342, 420, 453], 
такі топоніми, як Lіplіp Poіnt  (WA),  Lumrum Butte  (OR)  [Stewart 
1970: 259, 267], та численні інші отримали ономастичне життя у топо-
німії США виключно з огляду на їхні евфонічні показники.

Деякі назви змінили свій первинний вигляд з метою «покращан  ня» 
своєї евфонії. З цих причин топонім Comanche перетворили на Caman
che (IA) [Stewart 1970: 72], назву ріки Orіnoco перeтворили на Oronoco 
при називанні поселення [Stewart 1970: 348], додали кінцеве -а до дея-
ких назв: Natrona (від назви мінералу natron), Tarzana (CA, TX, FL), 
пор. також Urbanna, Fluvanna, Rіvanna [Stewart 1970: 319, 474, 505]. 
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Назву Peyton змінили на Peytona (WV) [Stewart 1970: 369]. До іспан-
ського слова costa ‘побережжя’ для евфонії додали початкове о-, вий-
шов топонім Ocosta  (WA) [Stewart 1970: 338]. До слова term — кін-
цеве -о, отримали назву Termо (CA) [Stewart 1970: 478]. А назву 
Pіcacho, навпаки, скоротили до форми Pіca (AZ) [Stewart 1970: 370].

Інколи назви сприймаються як ‘неприємні’, ‘какофонічні’, тому існує 
певна кореляція між ‘неприємними’ назвами і ‘неприємними’ об’єктами, 
які вони називають. Малоприємними з огляду на фонетичний зміст 
здаються неофіційні оніми на зразок Шкабара — назва вулиці, по якій 
ходили старці просити милостиню до монастиря, ідучи, вони шкор-
бали (сунули) ногами [Сл. ММ 2007: 502], або урочище Шмаруга, 
де завжди багато бруду [Сл. ММ 2007: 506]. Примітно, що їхня зву-
кова немилозвучність семантично співзвучна і з їхніми позначеннями 
реалій. Пор. ще: народно-побутова назва вулиці Тарадайка (с. Шель-
вів), яка пов’язана з тим, що там погана дорога, а неофіційна назва 
вулиці Тарахкавка  (с. Тристень) своєю фонетичною формою віддзер-
калює той факт, що люди, які там жили, багато і голосно говорили 
[Сл. ММ 2007: 392, 393].

Звукономінативи 
у  сфері  прізвиськ

Звукопозначення призводять до появи певних 
звукономінативів у різних групах ономастики, 
зокрема у сфері прізвиськ. Звичайно загалом 
прізвиська мають семантичну мотивацію, вказу-

ючи на якусь ознаку носія прізвиська. Проте досить часто фонетична 
форма прізвиськ сама по собі, безвідносно до їхньої мотивації або 
до первинної лексичної семантики, передає багату гаму смислових від-
тінків. Здебільшого це нюанси неповаги, презирливості тощо.

Вслухаємося у звучання деяких назв, щоб переконатися у цьому: 
Гоша  (несерйозна людина), Ляфа  (чоловік має довгі вуха), Муля 
(нечітко вимовляє слово муляє), Шухляда  (жінка любить багато 
говорити), Бадзила  (товстий чоловік), Шпрота  (худий чоловік). Від-
чуймо презирливо-зневажливі конотації у прізвиськах: Кіса, Кадішон, 
Мошко, Пеппі, Дєк, Пуць, Диба,  Кет, Шпок, Пунцьо  тощо [Мики-
тин: 148, 149, 150]. Ці пропріальні лексеми мотивуються не семантич-
ною ознакою лексичних значень вихідних апелятивів (часто їх не існує 
взагалі), а переважно їхньою звуковою формою. Мотивуючим чинни-
ком виступає не доонімне значення пропрій, а їхній фонетичний зміст, 
їхня звукова семантика. Виникає специфічна онімна лексика, особли-
вий лексичний арсенал, створений завдяки певним звуковим образам.

Звукономінативи 
у  сфері  ойконімії

Розглядаючи географічні назви США з фоне-
тичного боку, не можна не помітити тягу аме-
риканців до звучних назв, які мають численні 
сонорні звуки. Додаткові конотації, естетичні 

обертони особливо відчутні у тих мовних одиницях, які віддалені від 
лексичного ядра мови — в онімних інноваціях, топонімах іншомовного 
походження. Одна з важливих причин використання у топонімії, зок-
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рема, в ойконімії США іншомовних географічних назв — це, безумовно, 
їхній евфонізм, пор. американські назви населених пунктів, запозичені 
з ойконімів інших країн, таких як Італія: Mіlano (TX), Carrara (NV); 
Іспанія: Granada  (CA), Toledo  (OH, OK); Куба: Havana; Мексика: 
Toluca  [Stewart 1970: 199, 487]. Місто Sorrento  (CA) не має нічого 
спільного з однойменним італійським містом [Gudde: 370] і його назва 
може бути пояснена лише евфонічними причинами. Італійський ойко-
нім Ravenna був популярним як назва залізничних станцій у різних 
регіонах США (особливо у Східних штатах) [Gudde: 310]. Слово nevada 
(ісп. ‘покритий снігом’) завдяки своїй сонорності легко ввійшло у топо-
німну номенклатуру США і стало називати різні об’єкти без всякого 
семантичного зв’язку з його доонімним значенням, пор. назву міста 
Nevada Cіty в спекотливій Каліфорнії. Спочатку ця місцевість мала 
назву Deer Creek Dry Dіggіngs, потім — Caldwell’s Upper Store і 
згодом отримала назву Nevada [Gudde: 258].

Звуковий комплекс Aloha — це іншомовне слово, яке отримало «пра-
во громадянства» та значну популярність в ойконімії низки штатів за-
вдяки ряду чинників, серед яких певне місце посідає його милозвуч-
ність [Stewart 1970: 10]. Побіжно зазначимо, що евфонічний ефект цієї 
вокабули, який досягається комбінаторикою фонем, підкріплюється і 
позафонетичними асоціаціями. Слово Aloha — екзотизм  гавайського 
походження. На Гавайях це слово використовується як привітання при 
зустрічі та прощанні і перекладається як ‘любов’ [Delahunty: 3]. Близь-
кі до цього ойконіма за звуковим складом ойконіми — запозичення із 
мови індіанського племені чинук: Halloca (GA) та Halo (OR, MD, VA). 
Слово anoka — запозичення з мови індіанців племені сіу та має значен-
ня ‘по обидві сторони’. Мешканцям одного з населених пунктів штату 
Монтана сподобалось звучання цього слова (без референтної співвідне-
сеності) і вони назвали своє рідне місто Anoka. Ця назва прийшлась 
також мешканцям одного міста у штаті Небраска, вони запозичили 
його, і таким чином у США існує два міста Anoka [Stewart 1970: 16].

Звучність вигаданого імені індіанської дівчини з популярної пісні XIX 
ст. стала основним чинником його топонімізації: Alfarata (PA) [Stewart 
1970: 8]. Це ім’я використовується у топонімії різних штатів у різнома-
нітних фонетичних варіантах, на зразок Alpharetta (GA) та Alphoretta 
(KY) [Stewart 1970: 11]. На ойконім перетворилось власне ім’я однієї 
молодої індіанки із штату Техас — Annona [Stewart 1970: 16].

Чим могла уславитися індіанська дівчина такою мірою, щоб її ім’я 
перетворилося у назву поселення? Що послугувало за причину цієї 
номінації? Відповіді на подібні запитання важко знайти з огляду лише 
на соціологічні (соціолінгвістичні) чинники. Можливо, відповідь лежить 
у лінгвально-психологічній площині, а точніше, у царині топонімної 
психології, когнітивній топонімії. Можливо, що тут важливе значення 
мають фонетико-психологічні фактори, сукупність емоційних асоціацій, 
які викликані певним сполученням звуків.
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У сучасній топонімії США звертають на себе увагу топоніми, які 
виникли на базі численних аборигенних мов Америки, які різко виок-
ремлюються від європейських назв. У середині XIX ст. у жителів США 
виникає інтерес до місцевої аборигенної культури і, зокрема, до міс-
цевої топонімії. Своєрідність індіанських найменувань, красота їхнього 
звучання, романтичні асоціації, які пов’язані з незвичними сполучен-
нями звуків, стали важливим чинником виникнення широкого інді-
анського шару в сучасній топонімній системі США. Такі топонімні 
утворення завдячують появі саме їхньою звуковою, а не змістовою 
стороною, пор. топоніми Cassadaga (NY), Catatoga (GA), Catawіssa 
(PA), Escanaba (MI), Escatawpa (AL), Estaboga (AL), Gowanda (NY) 
[Stewart 1970: 80, 82, 156, 157, 185].

Численні австралійські назви природних об’єктів, а також населе-
них пунктів сформовані з аборигенних слів. Цьому кілька причин. Одна 
з них — бажання ономастично дистанціюватись від метрополії і неба-
жання надавати австралійським об’єктам імена англійських функціоне-
рів, тенденція мати свою власну топонімну систему. Вельми важливою 
є звукова сторона назв. Аборигенні австралійські назви дуже мелодійні. 
Такі австралійські ойконіми, як Illawarra (N. S. W) [Room 2006: 173], 
Ulladulla, Araluen (N. S. W) [TAE (1: 150)], Merіmbula (N. S. W) [TAE 
(4: 172)], Naroma (N. S. W) [TAE (4: 280)], Nіmmіtabel, складаються 
з музикальних звуків. А назви Indooroopіlly, Cadіbarrawіrracamma, 
Croajіngalong складають важливу частину австралійських музикаль-
них хітів [TAE (5: 63, 64)].

У численних аборигенних назвах Австралії (часто вторинних, які за -
ступили собою первинні проанглійські йменування) релевантною висту-
пає не їхня внутрішня форма, доонімне значення етнонімів (часто невідо-
 ме або лише приписуване назві), а їхня зовнішня форма, їхнє звучання.

роль фонетичного фактору у творенні 
топонімних суфіксів

Топонімія, як специфічна, особлива сфера мови, здатна створювати 
власні засоби формування географічних назв, власні структурні еле-
менти, наприклад, топонімні суфікси. Значну роль у їхньому виник-
ненні, утвердженні у топонімії та розширенні сфери використання має 
фонетичний фактор, фактор звучання.

Топонімний суфікс 
-ola — «улюб лений 

суфікс» США

У топонімії США до таких топоформантів за -
раховуємо суфікс -ola, який Дж. Стюарт нази-
ває favorite suffix «улюблений суфікс» [Stewart 
1970: 279]. Звучний топонімний суфікс -ola, який 
приєднується до слів, запозичених із різних мов, 

оформлює їх топонімно, вводить у відповідний топонімний ряд. Англій-
ське слово grain ‘зерно’, поєднавшись із суфіксом -ola, створило не 
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лише звучний, але й «промовистий» ойконім Graіnola (OK)  «Mісце-
вість, що пов’язана з зерном», який своєю промовистою внутрішньою 
формою приваблює новопоселенців-аграріїв [Stewart 1970: 185]. Іспан-
ське слово manzana ‘яблуко’ топонімізується завдяки суфіксу -ola: 
Manzanola  (СО) і вказує, що ця місцевість спеціалізується на виро-
щуванні яблук [Stewart 1970: 278].

Численними є приклади використання суфікса -ola з особовими іме-
нами із топонімізаційною метою: Angіola — назва територій, що нале-
жить пані на ім’я Angie Bacigalupi; Mіnneola — назва території, що 
належить пані Minni Dieterle [Stewart 1970: 13, 240]. Завдяки своїй 
омофонічності звуковий комплекс -ola використовується у топонімії і 
без додаткових значень, виконуючи лише топонімно- оформлюючу функ-
цію. Омонімний зазначеному вище топонім індіанського походження 
Mіnneola отримав завдяки милозвуччю широке розповсюдження у то -
понімії США. Омофонічними виступають ойконіми Mіnneola, які були 
створені у штаті Техас поєднанням імен двох подруг Minnie та Ola і 
у штаті Канзас — поєднанням особових імен двох жінок Minnie Davis 
та Ola Watson [Stewart 1970: 297].

Поєднання особових імен саме у такій послідовності обумовлено 
бажанням номінаторів досягнути максимально милозвучного ефекту. 
Слово Indian ‘індіанець’ у поєднанні з топоформантом -ola створює 
звучний онім Indіanola, який багаторазово використовується у топо-
німії США [Stewart 1970: 220]. Місто у штаті Флорида, розташоване 
поблизу столиці штату, отримало назву Capіtola від структурно транс-
формованого capital ‘столиця’ [Stewart 1970: 77].

Як бачимо, суфікс -ola втягує у свій топонімний ряд інші омо-
фонічні фіналі, які на дотопонімному рівні суфіксами не виступають. 
Але у топонімії відбувається структурний перерозклад, топонімне 
пе ре осмислення звукових комплексів, яке проходить успішно завдяки 
тому, що вихідна семантика компонентів не облігаторна для функціону-
вання власних географічних найменувань. На синхронному рівні вини-
кає єдиний топонімний ряд утворень на -ola, які мають різний гене-
зис: Amіcalola (GA), Cahola (KS), Inola (OK), Oceola (OH) Panola 
(Al, OK) [Stewart 1970: 13, 70, 221, 337].

На те значення, яке отримує звукова форма, вказує, наприклад, 
існування омофонічного топоніму Panola (IL), який був довільно скон-
струйований із голосних та приголосних певним чоловіком на ім’я 
J. B. Calhoun [Stewart 1970: 337]. У штаті Аризона ойконім Arіzola 
було створено  поєднанням  назви Arizona та особового імені доньки 
одного з першопоселенців Ola Thomas [Stewart 1970: 21].  Ойконім 
Ardeola (MO) складено з імен кількох чоловіків, яких давно вже забули 
[Stewart 1970: 21]. Ойконім Bіola  (CA) утворено з назви установи 
Bible Institute of Los Angeles [Stewart 1970: 47].  Із двох ойконімів 
Greenfіeld та Canola у штаті Канзас сформували ойконім Grenola, 
в якому чітко виокремлюється фіналь -ola [Stewart 1970: 189], яка 
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сприймається як топоформант. На роль звучної фіналі -ola в оформ-
ленні топонімів вказує також штучно сформована назва Mіnotola (NJ), 
особливо на тлі іншого топоніма Mіnot (ND) (відантропонімного похо-
дження) [Stewart 1970: 298]. На активну роль звукового комплексу 
-ola, який отримав завдяки своїй звучній фонетичній формі статус своє-
рідного топонімного суфікса, вказує ще один топонім, сконструйований 
штучним креативним способом — Wasola  (MO) [Stewart 1970: 523].

Таким чином, у звуковому комплексі -ola, який виділяється на син-
хронному рівні на основі масової повторюваності, гармонійно поєдну-
ються дві сторони — змістовна (цей звуковий комплекс вказує, що 
оформлена ним сукупність попередніх звуків відноситься до топонімії) 
та формальна (це звучне, приємне для говоріння і сприйняття поєд-
нання голосних та приголосних).

Топонімний 
суфікс  -anna

Такі фіналії, які виокремлюються завдяки своїй 
звучності, як топонімні суфікси не поодинокі 
у топонімії США. Проте їхня доля різна — від 
кількох оформлених ними топонімів до  величезної 

кількості топонімних новоутворень. Дві річки, що протікають недалеко 
одна від одної, Fluvanna (лат. fluvius ‘річка’) та Rіvanna (лат. rivus 
‘маленький ручай’ або англ. river ‘річка’) мають ідентичний кінцевий 
компонент -anna, який сягає або особового жіночого імені Anna, або 
алгонкінського слова hanne ‘річка’, ‘ручай’ [Stewart 1970: 168, 407]. 
Цей звучний кінцевий звуковий комплекс був підтриманий новоутво-
реннями типу Robanna (NJ) (можливо, від імен Robert та Anna) [Stew-
art 1970: 407] і, можливо, вплинув на форму топоніма Urbanna (VA) 
(urban ‘міський’), варіант топоніма Urbana  [Stewart 1970: 505]. Але 
цей звуковий комплекс не перетворився у широковживаний топофор-
мант, можливо, завдяки значному (як для суфікса) звуковому об’єму.

Топоформант  -о
У назві населеного пункту Germano  (OH), 
який був заснований етнічними німцями [Stewart 
1970: 179], виокремлюється кінцевий звук -о. 

Кінцеве -о виступає як топоформант у назві поселення Grano  (ND), 
яка вказує вихідною семантикою, що це територія, де вирощують 
зерно [Stewart 1970: 187]. Були також спроби використовувати цю 
фіналь для топонімного оформлення інших лексем відантропонімного 
походження, на зразок Grace-Lano, Grey-Rano, Greene-Lano [Stewart 
1970: 187]. Проте ці спроби не мали успіху і шлях до використання 
кінцевого -о в топонімії як топоформанта цей звук не проклав.

Типологічним аналогом для американського топоформанта -о висту-
пає український кінцевий звук -о, який має аналогічну топонімну долю, 
пор. ойконім Сталіно — колишня назва м. Донецьк. До цього ж топо-
німного ряду зараховуємо ойконім Ровно  (Рв), а також Сахно (Зп), 
пор. Сахни  (Жт та ін. — 4 назви). Російська ойконімія також має 
кілька назв поселень із кінцевим -о: Бабино (6 назв: Пск, Ярс, Тве, 
Влг, Іва, Ниж), Васькино (3 назви: Мос — 2, Смо), Ленино  (9 назв: 
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Тул, Смо, Ряа, Лип, Пнз, Аст, Тюм, Та, При), Лукино (10 назв: 
Мос — 4, Тве, Лен, Влг, Пск, Ниж, Тул) [Атлас: 112, 120, 150, 151].

Фономорфологічні сили кінцевого -о виявились недостатньо потуж-
ними і він не перетворився на продуктивний топосуфікс.

довжина онімів — важливий фактор 
в ономастичному словотворі

Мови суттєво розрізнюються одна від одної довжиною слів. Серед 
романських мов, наприклад, середня довжина слів відносно менша  

Загальні 
положення

у французькій та португальській та більша в іта-
лійській та іспанській мовах. Значні коливання 
щодо довжини слів спостерігаються і в герман-
ських мовах. Англійська мова характеризується 

значною кількістю односкладових слів, на відміну від німецької, де 
переважають композити. Грецька мова багата на довгі звучні слова, 
тоді як у таких генетично різних мовах, як китайська, корейська, япон-
ська, переважають короткі лексеми. Китайська мова, як і переважна 
більшість мов Південно-Східної Азії, належить до так званих «скла-
дових» мов, в яких склад із простою структурою найчастіше збіга-
ється із морфемою. Силабема (мовна одиниця, в якій склад збігається 
з фонемою) основна одиниця фонології китайської мови.

У мовах ізолюючо-силабічного типу структура слова відрізняється 
від структури слова в мовах синтаксичного типу (флективних та аглю-
тинативних). Ці загальномовні фонотактові особливості відбиваються 
певною мірою і на фонетичному вигляді їхніх ономастичних систем. 
Проте попри всі генеалогічні та типологічні різновидности мов, спо-
стерігаються універсальні фонотактові закономірності.

Можна стверджувати, що довжина власних назв у різних мовах 
варіює від, мінімум, двох фонем (що трапляється доволі рідко) до, мак-
симум, двадцяти фонем (що також спостерігається не часто). Слова 
поза межами цього діапазону виступають як окремі оказіоналізми. 
Об’єм власних назв різко зростає, коли кількість фонем в онімах дося-
гає числа 4, та різко зменшується, коли їхня кількість досягає числа 
10. Для більшості мов найтиповіший об’єм складають двоскладові або 
трискладові найменування. Монофтонгові (моносилабічні) власні назви 
поодинокі в різних країнах світу.

Моносилабічні 
оніми

Прикладом односкладових українських топо-
німів виступає назва водойми  Ге, що своєю 
конфігурацією нагадує літеру г [Сл. ММ 
2006: 163]. На півночі Франції є невеличке 

місто із назвою І,  у Південній Кореї є місто У, а на одному із ост-
ровів Норвегії є селище рибалок А (назви подаються тут кирилицею). 
Крихітне поселення (менше ста мешканців) в Арканзасі має наймену-
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вання Y, бо воно розташоване біля перехрещення двох автострад, яке 
нагадує літеру y;  інший населений пункт у цьому ж штаті  назвали 
Wye (замість Y) — там перетиналися колії двох залізниць [Gallant: 25].

Назва каньйону у Каліфорнії А також мотивована його формою. 
Інший каньйон, розташований поблизу, отримав назву B [Gudde: 3, 
29] за асоціацією. Озеро L (NB) отримало своєрідну дескриптивну 
назву завдяки своїй формі, що нагадує літеру l [Stewart 1970: 246]. 
Ущелина T  (CO)  своєю формою схоже на літеру  t [Stewart 1970: 
470]. Назва річки на півночі Франції Аа походить від герм. aha ‘вода’ 
[Cherpillod: 1] (подвійне a можна розглядати як монофонемне (моно-
силабічне) слово, пор. назву річки Ю в Японії [Kомментарии]. Кілька 
одноморфемних назв Я зафіксовано у топонімії Японії: назва гори Я, 
назва долини Я, а також назва села Я та назва невеличкого острова 
Я в Японії [Kомментарии]. Друга після Евересту вершина у світі 
має назву K 2  (8611 м.). Цей оронім — скорочення назви Karakorum 
[Cherpillod: 241].

Моносилабічні оніми одиничні і в антропонімній сфері. Прізвисько 
K мав англійський історик-мистецтвознавець Kenneth Mackenzie Clark 
[Delahunty: 92]. Пор. прізвисько O, яке мав американський співак та 
композитор Roy Orbison, або прізвисько T керівника американського 
джаз-оркестру на ім’я Jack Teаgarden [Delahunty: 15, 16]. Поодинокі 
моносилабічні назви і серед псевдонімів: V (справжнє ім’я цієї людини 
Caroline Clive), X (справжнє ім’я Eustace Budgel) [Room 1981: 218].

Односкладові лексеми — це новоутворення переважно у колоквіаль-
ній, стилістично зниженій мовній сфері. Вони зустрічаються, зо  крема, 
як арготізми у певних соціальних колах. Пор. односкладові фонемні 
вокабули: K — ‘гашиш’, пор. амер. you want a whole K? «бажаєш 
ціле кіло гашишу?» [Сл. Глазунов: 379]; M — ‘маріхуана’, пор. he deals 
mainly in M «він переважно торгує маріхуаною» [Сл. Глазунов: 422]; 
H — ‘героин’, пор. now he’s shooting H «зараз він ширяється героїном» 
[Сл. Глазунов: 310]. Лексема V має значення ‘сигарета з маріхуаною’ 
[Сл. Глазунов: 730], а лексема X означає ‘шпана’ [Сл. Глазунов: 769].

Власні   
назвигіганти

Власні назви-гіганти також нечисленні. У світо-
вій топонімії є кілька гіпердовгих назв. Одним 
із найдовших топонімів на землі вважають наз-
 ву гори у Новій Зеландії Taumatawhakatangі-

hangakoauotamatea turіpukakapіkіmaungahoronukupokaіwhenuakіt- 
anatahu [TGBE: 953], що у перекладі значить: «Край гори, де Тама-
теа, чоловік з великим коліном, відкриватель землі, котрий сковзав, 
видирався наверх та ковтав гори, грав на флейті своїй коханій». 
Це слово складається з 83 букв! Назва села в Уельсі, яка була скон-
струйована у XIX cт, за переказами, місцевим кравцем із трансфор-
мованих назв сусідніх сел та церковних парафій, має таку фор -
му: Llanfaіrpwllgwyngyllgogery chwyrndrobwllllandysіlіogogogoch 
[Room 1988: 218] і перекладається як: «Церква Св. Марії біля біло-
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коричнуватого ставочка поблизу несамовитого виру та церкви Св. Тізі-
лія біля печери». Ця назва має у своєму складі 58 букв.

Офіційна назва столиці Таїланду має у своєму складі 173 букви! 
Вона звучить так: krung theph phra mahanakhon amon ratanakosіn 
mahіnthara  ayuthaya mahadіlok  phop noppharat  ratchathanī  burī-
rom udomratchanіwet mahasathan amon pіman awatan sathіt sak-
kathattіya wіtsanukam prasіt. У перекладі це значить «Місто богів, 
велике місто, помешкання Смарагдового Будди, неприступне місто 
бога Індри, велика столиця світу, обдарована дев’ятью коштовними 
самоцвітами, щасливе місто, що рясніє від величезних королівських 
палаців, які нагадують небесне житло, де царює реінкарнований бог, 
місто, надане Індрою та збудоване Вішнукарном» [Room 2006: 47].

Цей ряд наддовгих назв можна доповнити офіційними назвами 
деяких американських допливів річок, наприклад, the East  Branch 
of  the East Fork  of  the North Fork  of  the Trіnіty Rіver «Східний 
рукав Східного розгалуження Північного розгалуження річки Трініті» 
або the West Fork of the South Fork of the North Fork of the San 
Joaquіn Rіver  «Західний рукав Південного рукава Північного розга-
луження річки Сан Джоакін» у Каліфорнії  [Gudde: 135].

Привабливість звукосполучень індіанських назв настільки велика, 
що сучасна топонімія США  легко приймає до свого складу численні 
багатоскладові аборигенні назви, пор. ойконіми  Alabama,  Hacheme-
dega (AL), Hakіhohake  (NJ), Mіnnechadusa  (SD), Mіnnewashka 
(NY), Monomonock (NH) [Stewart 1970: 194, 297, 298, 303]. Звичайно, 
додаткові фактори можуть впливати на уживаність того чи іншого 
найменування. Пропріальна лексема Haіwatha  завдячує своїм існу-
ванням в ойконімії кількох штатів своєму творцю — відомому поету 
Лонгфеллоу. До складу «топонімного ряду звучності» у США ввій-
шли пропрії не лише індіанського походження, але й інших мов, пор. 
іспанську назву Estacada (TX) [Stewart 1970: 157]. Перенесена порту-
гальська назва острова Formosa, відомого зараз як Тайвань, зустрі-
чається в ойконімії кількох штатів. На Алясці зустрічається топо-
нім Barabara, утворений від слова сибірських народів [Stewart 1970: 
34]. Звучний ойконім Balaklala (CA) походить від російської назви 
Balaklava [Gudde: 24].

Особові  імена 
зі  звучними 
голосними

Власні назви творять люди. Все, що твориться 
людьми, підвладне моді. У сучасному світі євро-
пейської культури спостерігається мода на бага-
тоскладові власні назви зі звучними голосни-
 ми. У сучасній українській антропонімії набирає 

обертів мода на чотири- і навіть п’ятискладові особові імена, напри-
клад, Єлизавета,  Олександра,  Вік торія,  Анастасія.  Ім’я  Віра витіс-
няється сучасним іменем Вероніка. «Можна прогназувати, що за цими 
іменами передусім — майбутнє, бодай на 20—30 років» [Карпенко 
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2007: 288]. Зазначимо, що ця мода стосується переважно жіночих 
імен. Чоловічі особові імена залишаються більш консервативними.

Деідеологізація культурного життя українців, гарантії свободи 
совісті, лібералізація законодавства, яке регулює процеси надання 
і використання особових імен, дали можливість громадянам України 
давати імена дітям на свій розсуд і смак. Одна з новітніх тенденцій 
у найменуванні проявляється в утворенні офіційних подвійних осо-
бових імен на зразок АннаКрістіна, Анна Марія,  Глорія- Анастасія, 
Крістіна-Грета,  Люція-Ізабелла,  Ніколетт-Емілія,  Сабіна-Жаклін, 
Сара- Ніколь,  АмеліМишель. Інколи трапляються і чоловічі імена 
такого різновиду: Даніель-Євгеній [Белей: 318]. Серед численних фак-
торів, які обумовили появу таких імен, не останню роль відіграє еле-
мент милозвуччя.



— 371 —

с п и с о к  б і б л і о г р а ф і ч н и х  с к о р о ч е н ь

Абакумов  — Абакумов О. В. Артополот і Артанія // Іншомовні еле-
менти в ономастиці України. Матаріали наукового се-
мінару 12—13 вересня 2001 р.: зб. наук. пр. / [Відп. 
ред. В. П. Шульгач]. — К.: Кий, 2001. — С. 3—19.

Австралия — Австралия и Новая Зеландия. Лингвострано ведче-
ский словарь / Под общ. рук. В. В. Ощепковой, А. С. Пет-
риковской. — М.: Русский язык, 1998. — 216 с.

Адамович  — Адамович Е. М. О суффиксальном способе образова-
ния географических названий Белоруссии (на метериале 
Случчины) // Всесоюзная конференция по топонимике 
СССР (28 янв. — 2 фев. 1965 г.): Тезисы докладов и со-
общений. — Л.: Геогр. об-во СССР, 1965. — С. 76—79.

Азарова  — Азарова Л. Є. Складноскладені іменники як самостійні 
лексико-семантичні одиниці // Записки з загальної лінг-
вістики: зб. наук. праць. — Одеса: Астропринт, 1999. — 
Вип. 1. — С. 53—59.

Азарова 2000  — Азарова Л. Є. Складні слова в українській мові: струк-
тура, семантика, концепція «золотої» пропорції. — Він-
ниця: Універсум — Вінниця, 2000. — 222 с.

Америка — Америка. — М.: Энциклопедическая Творческая Ассо-
циация, 1998. — 415 с. (Серия: «Энциклопедия повсе-
дневной жизни»).

Андреев — Андреев Н. Д. Антонимия и мезонимия // Питання 
слово твору східнослов’янських мов: зб. наук. пр. — К.: 
Наукова думка, 1969. — С. 12—14.

Аненберг — Аненберг Л. И. Изменения в правилах русской переда-
чи географических названий с финского языка // Сб. 
научн. трудов ЦКИИГАиК, Географические назва ния 
на карте / Редкол.: А. М. Комков (отв. ред) [и др.]. — 
М.:  ЦКИИГАиК, 1985. — Вып. 236. — С. 40—45.

Атлас — Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (при-
граничные районы). — М.: ИПЦ «Дизайн. Информа-
ция. Картография»: ООО «Изд-во АСТ», 2001. — 200 с.: 
карт.

АТУБ — Административно-территориальное устройство 
БССР. Справочник: В 2 т. / Сост. Т. А. Воробьева [и 
др.]. — Минск: Беларусь, 1985. — Т. 1: 1917—1941 гг. — 
1985. — 390 с.; Т. 2: 1944—1980 гг. — 1987. — 281 с.



Список бібліографічних скорочень

— 372 —

Афанасьєва — Афанасьєва Н.С. Історична обумовленість статичної до-
стовірності (на матеріалі українських неафіксальних то-
понімів) // Мовознавство. — 1976. — № 3. — С. 72—
75.

Баланов — Баланов В. В дебрях названий. — Иркутск: Восточ -
но-Сибирское книжное изд-во, 1977. — 78 с.

Балли — Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы француз-
ского языка; [пер. с фр. Е. В. Вентцель, Т. В. Вент-
цель]. — [2-е изд. стереотип.]. — М.: Эдиториал УРСС, 
2001. — 416 с. — (Серия: «Лингвистическое наследие 
ХХ века»).

БАРС 1 — Большой англо-русский словарь: В 2 т. Ок. 160 000 слов 
/ Авт. Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин, Р. С. Гинзбург 
[и др.]; Под общ. рук. И. Р. Гальперина и Э. М. Медни-
ковой. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Рус. яз., 1987. — 
Т. А—М. — 1038 с.

БАРС 2 — Большой англо-русский словарь: В 2 т. Ок. 160 000 слов 
/ Авт. Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин, Р. С. Гинзбург 
[и др.]; Под общ. рук. И. Р. Гальперина и Э. М. Медни-
ковой. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Рус. яз., 1988. — 
Т. N—Z. — 1072 с.

Белей — Белей Л. Український пострадянський іменник: основ ні 
тенденції розвитку // Науковий вісник Чернівецького 
 університету. Слов’янська філологія: Зб. наук. пр. — 
Чернівці: Рута, 2007. — Вип. 356—359. — С. 318—320.

Беленькая — Беленькая В. Д. Очерки англоязычной топонимики. — 
М.: Высшая школа, 1977. — 227 с.

Беленькая 1969 — Беленькая В. Д. Топонимы в составе лексической систе-
мы языка. — М.: Изд.-во Москов. ун-та, 1969. — 168 с.

Белецкий — Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания 
(ономастика). — К.: Изд. Киев. ун-та, 1972. — 209 с.

Беценко — Беценко Т. Етюди з топонімії Сумщини. Походження 
гео графічних найменувань. — Суми: Собор, 2001. — 72 с.

Бирилло — Бирилло Э. К. Ойконимия Гомельской области: Авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Язы-
ки народов СССР / «Белорусский язык». — Минск, 
1974. — 25 с.

Блумфильд — Блумфильд Л.  Язык [пер. с англ. Е. С. Кубряковой, 
В. П. Мурат]. — М.: Прогресс, 1968. — 607 с.

Боли — Боли А. Северная Америка / Amérique du Nord. Par 
Henry Baulig. — Paris, 1935 / Пер. с фр. и ред. Н. Н. Ба-
ранского; [Послесл. Н. Баранского, В. Гохман, с. 477— 
528]. — М.: Красный проллетарий, 1948. — 548 с.

Бондалетов — Бондалетов В. Д. Русская ономастика: [Учеб. посо-
бие]. — М.: Просвещение, 1983. — 224 с.

Бондарко — Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. — 
Л.: Наука. Ленинград. отделение, 1976. — 255 с.

Бондарук — Бондарук Г. П. История формантного метода в топони-
мике // Развитие методов топонимических исследова-



Список бібліографічних скорочень

— 373 —

ний / [Отв. ред. Е. М. Поспелов]. — М.: Наука, 1970. — 
С. 19—25.

Бондарук 1976 — Бондарук Г. П. Варианты топонимов центральных об-
ластей РСФСР // Топонимика и историческая геогра-
фия: Сб. статей / Моск. филиал Географ. об-ва СССР; 
Ред. кол. Е. М. Поспелов [и др.]. — М.: МФГО, 1976. — 
С. 50—53.

Бочарова — Бочарова А. Г. К вопросу об истории развития слож-
ных слов с глагольным компонентом во французском 
языке (на материале имен собственных) // Уч. запи-
ски Ташкент. гос. пед. ин-та ин. языков. — Ташкент, 
1962. — Ч. 1. — Вып. 6. — С. 97—117.

Бруннер — Бруннер К. История английского языка: В 2 т. [Учеб. 
пособие] / Пер. с нем. С. Х. Васильева; Под ред. 
Б. А. Ильиш. — 2-е изд. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 
393 с. — (Серия: «История языков народов Ев ропы»).

БСЭ — Большая советская энциклопедия / [Гл. ред.  
А. М. Прохоров]. — 3-е изд. — Т. 1—30. — М.: Сов. эн-
циклопедия, 1969—1978.

Буслаев — Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского язы-
ка. — М.: Учпедгиз, 1959. — 623 с.

Бучко — Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів По-
куття. — Львів: Світ, 1990. — 143 с.

Бушаков — Бушаков В. Проблематика перебування індоаріїв у 
Північному Причорномор’ї (за топонімічними дани-
ми) // Науковий вісник Чернівецького університету: 
Зб. наук. пр. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 
2007. — Вип. 354—355. — С. 16—22.

Вальдман — Вальдман К. Н. К вопросу о стяжении английских то-
понимов // Топономастика и транскрипция. — М.: Нау-
ка, 1964. — С. 92—102.

Вандриес — Вандриес Ж. Язык: лингвистическое введение в исто-
рию [пер. с фр. Р. О. Шор]. — М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 
1937. — 410 с.

Вежбицкая — Вежбицкая Анна. Язык. Культура. Познание. — М.: 
Pуcские словари, 1996. — 416 с.

Виноградов 1938 — Виноградов В. В Современный русский язык: учеб-
ное пособие [для литературно-лингвистических фак-тов 
высш. уч. завед.]. — М.: Учпедгиз, 1938. — Вып. 2. — 
156 с.

Виноградов 1952 — Виноградов В. В. Словообразование в его отношении 
к грамматике и лексикологии (на материале русского 
и родственных языков) // Вопросы теории и истории 
языка / Ред. кол.: Г. Ф. Александров, В. В. Виноградов, 
Г. Д. Санжеев [и др.]. — М.: АН СССР, Ин-т языкозна-
ния. Ин-т философии, 1952. — С. 99—152.

Виноградов 1954 — Виноградов В. В. Из истории русской лексики и фра-
зеологии // Доклады и сообщения Института языко-
знания. — М., 1954. — Вып. VI. — С. 3—32.



Список бібліографічних скорочень

— 374 —

Виноградов РЯ — Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматическое уче-
ние о слове): Учеб. пособ. для филол. спец. ун-тов 
/ Предисл. Н. Н. Прокопович и В. А. Белошанкова. — 
[2-е изд.]. — М.: Высш. шк., 1972. — 599 с.

Вітвіцька — Вітвіцька І. В. Графічні особливості арготизмів- теле-
скопів у сучасній французькій літературі // Філологічні 
науки. Науковий вісник Волинського університету іме-
ні Лесі Українки. — Луцьк, 2008. — № 2. — С. 103—108.

Власні назви — Горпинич В. О., Лобода В. В., Масенко Л. Т. Власні 
назви і відтопонімні утворення Інгуло-Бузького межи-
річчя. — К.: Наукова думка, 1977. — 192 с.

Волостнова — Волостнова М. Б. Состояние работы по транскрип-
ции географических названий Советского и зарубеж-
ного Востока // Топонимика Востока. — М.: Изд-во 
восточной лит-ры, 1962. — С. 114—122.

Волянюк — Волянюк (Смага) І. О. Ойконіми на -и/-і Північної Тер-
нопільщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 
/ НАН України; Ін-т укр. мови; Ред. кол. В. П.  Шульгач 
(відп. ред.) [та ін.]. — К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 
2007. — C. 49—57.

Воробьёва — Воробьёва И. А. Некоторые вопросы ономасиологиче-
скогo аспекта топонимического словообразования // 
Ономастическое и диалектное словообразование Ал-
тая: Межвуз. сб. / Алт. гос. ун-т; И. А. Воробьёва (отв. 
ред.) [и др.]. — Барнаул: АГУ, 1985. — С. 4—16.

Воробьёва 1974 — Воробьёва И. А. Орографические термины Западной 
Сибири и их роль в формировании русской оронимики 
// Вопросы ономастики / [Отв. ред. А. К. Матвеев]. — 
1974. — № 7. — C. 35—45.

ВТС — Великий тлумачний словник сучасної української мо-
ви / [Авт.-укл. і голов. ред. В. Т. Бусель]. — К.: Ірпінь: 
ВТФ «Перун», 2002. — 1440 с.

Габорак 2008 — Габорак М. М. Назви гір і полонин Івано-Франківщи-
ни. Словник-довідник. Видання друге, доповнене, уточ-
нене. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. — 500 с.

Галас — Галас К. І. Про деякі особливості топонімів // Допо-
віді та повідомлення. Серія філологічна / [Від. ред. 
С. П. Бевзенко]. — Ужгород, 1960. — № 5. — С. 37—
39.

Галенко — Галенко И. Г. О некоторых особенностях составных 
слов // Вопросы русского языкознания [Сб. ст.] / [Под 
ред. проф. Е. В. Кротевича] (Посвящ. 60-летию чл.-кор. 
АН СССР В. И. Борковско го). — Львов: Изд-во Львов-
ского университета, 1960. — Кн. 4. — С. 60—74.

Глисон — H. A. Gleason, Jr. An Introduction to Descriptive Lin-
guistics. — New York, 1955 / Глисон Генри. Введение 
в дискиптивную лингвистику; [Пер. с англ. Е. С. Кубря-
ковой и В. П. Мурат; ред. и вступ. ст. В. А. Звягинце-
ва]. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. — 486 с.



Список бібліографічних скорочень

— 375 —

Голанова — Голанова Е. И. Об одном типе препозитивных единиц 
в современном русском языке (на материале имен су-
ществительных с префиксами квази-, лже-, псевдо-) 
// Развитие современного русского языка. 1972. Слово-
образование. Членимость слова. — М.: Наука, 1975. — 
С. 160—174.

Голубовська — Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин 
світу: Монографія. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Ло-
гос, 2004. — 284 с.

Гонца — Гонца І. С.  Ойконімія Черкащини: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». — 
К., 2006. — 18 с.

Гонца 2006 — Гонца І. С. Ойконімія Черкащини: Дис. ... канд.  філол. 
наук: 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца. — Умань, 
2006. — 242 с.

Горпинич — Горпинич В. О. Назви непроточних вод України // Пи-
тання сучасної ономастики: Зб. наук. пр. — Дніпро-
пет ровськ: Дніпропетровський держ. ун-т, 1997. — 
С. 205—233.

Горпинич 2001 — Горпинич В. О.  Словник географічних назв України: 
(Топоніми та відтопонімні прикметники): Близько 25 000 
слів. — К.: Довіра, 2001. — 526 c.

Горцев — Горцев В. И. Саратовская область в географиче ских 
названиях. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 
1984. — 144 с.

Грамматика — Грамматика современного русского  литературного 
языка / С. Н. Дмитренко, В. В. Лопатин, И. С.  Улуханов 
[и др.]. — М.: Наука, 1970. — 767 с.

Григорьев — Григорьев В. П. О границах между аффиксацией и 
словосложением // Вопросы языкознания. — 1956. — 
№ 4. — С. 38—52.

Григорьев 1961 — Григорьев В. П. О взаимодействии словосложения и аф-
фиксации // Вопросы языкознания. — 1961. — № 5. — 
С. 71—77.

Григорьева — Григорьева М. В. К вопросу об искуственной номина-
ции в топонимии // Вопросы ономастики. Методы то-
понимических исследований: Сб. науч. трудов. — Сверд-
ловск: Изд. Ур.ГУ, 1983. — Вып. 16. — С. 71—78.

ГСБ — Города и села Белорусской ССР: Ист.-географ. очер-
ки / Сост.: В. А. Жучкевич, А. Я. Малышев, Н. Е. Ро-
гозин. — Минск: Учпедгиз БССР, 1959. — 279 с.: 1 л. 
карт.

Гумбольдт — Гумбольдт, Вильгельм фон. Избранные труды 
по языкознанию / [Пер. с нем. Г. В. Рамишвили]. — 
[2-е изд.] — М.: Прогресс, 2000. — 397 с. — (Сер. «Фи-
лологи мира»).

Гумецька — Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи україн-
ської актової мови XIV—XV ст. — К.: Вид-во АН УРСР, 
1958. — 298 с.



Список бібліографічних скорочень

— 376 —

Гунаев — Гунаев З. С. О выражении пространственных отно-
шений в некоторых дагестанских языках // Вопросы 
языкознания. — 1977. — № 6. — С. 126—129.

Гурычева — Гурычева М. С. О закономерностях в словообразовании 
романских языков // Вопросы языкознания. — 1954. — 
№ 1. — С. 69—83.

Гуцул — Гуцул Л. І. Наголошення суфіксальних ойконімів // За-
писки з ономастики: Зб. наук. пр. — Одеса, 1999. — 
Вип. 2. — С. 93—99.

Донидзе — Донидзе Г. И. Некоторые вопросы русской передачи 
тюркоязычных географических названий Советского Со-
юза // Топонимика Востока. — М.: Изд-во восточной 
лит-ры, 1962. — С. 129—135.

ДП — Днепровский путеводитель. — М.: Водтрансиздат, 
1954. — 285 с.

Дубова — Дубова Н. Г. Некоторые особенности кличек охотни-
чьих собак // Вопросы ономастики. Собственные имена 
в системе языка. — Свердловск: УГУ, 1980. — № 14. — 
С. 145—149.

Дяченко — Дяченко В. Д. Про назви населених пунктів Украї-
ни  етнонімічного походження // Питання топоніміки 
та ономастики. (Матеріали I Республіканської наради 
з питань топоніміки та ономастики). — К.: АН УССР, 
1962. — С. 157—164.

Еремия — Еремия А. И. Географические названия рассказыва-
ют. — Кишинев: Штиинца, 1982. — 101 с.

Еремия Суффиксы — Еремия А. И. Молдавские топонимы славянского про-
исхождения с суффиксом -эуць/-еуць // Конференция 
по топонимике Северо-Западной зоны СССР: Тезисы 
докладов и сообщений. — Рига, 1966. — С. 156—157.

Ермаченко — Ермаченко М. Н. К общей теории имени собственного 
// Уч. зап. Московского гос. пед. ин-та ин. языков им. 
М. Тереза. (Сер. «Вопросы романно-германской фило-
логии»). — М.: МГПИИЯ, 1970. — Т. 55. — С. 24—37.

Жайворонок — Жайворонок Н. В. Українська етнолінгвістика: Нари-
си: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Дові-
ра, 2007. — 262 с.

Жирмунский — Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание: 
избранные труды / Отв. ред. А. В. Десницкая [и др.]. — 
Л.: Наука, 1976. — 695 с.

Жучкевич Топонимика — Жучкевич В. А. Топонимика. Краткий географиче-
ский очерк: [учебное пособие]. — Минск: Вышэйшая 
школа, 1965. — 321 с.: с карт.

Жучкевич 1980 — Жучкевич В. А. Общая топонимика: [Учебное посо-
бие]. — [3-е изд. перераб]. — Минск: Вышэйшая шко-
ла, 1980. — 287 с.

Заимов — Заимов И. Местните имена в Пирдопско; Отговорен 
ред. акад. Вл. Георгиев. — София: Българска Академия 
на Науките, Институт за български език, 1959. — 300 с.



Список бібліографічних скорочень

— 377 —

Заимов 1977 — Заимов И. Местните имена в Панагюрско. Българска 
ономастика. — София: Българска Академия на Науки-
те, Институт за български език, 1977. — Кн. 2. — 200 с.

Земская — Земская Е. А. Об основных процессах словообразова-
ния прилагательных в русском литературном языке XIX 
в. // Вопросы языкознания. — 1962. — № 2. — С. 46—
55.

Звукосимволизм — Воронин С. В. Звукосимволизм // Лингвистический эн-
циклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 
2-е изд., доп. — М.: Большая Российская энциклопе-
дия, 2002. — С. 166.

Зрощення — Клименко Н. Ф. Зрощення // Українська Мова: Ен-
циклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський (співголова), 
О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк [та ін.]. — 
[2-ге вид., вип. і доп.]. — К.: Вид-во «Укр. енцикл.» 
ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 211.

Иванов Струма — Иванов Й. Н. Местните имена между долна Струма 
и долна Места (географические названия между нижни-
ми течениями Струмы и Месты) [Принос към проучва-
нето на българската топонимия в Беломорието]; Отго-
ворен ред. акад. Владимир Георгиев. — София: Българ-
ска Академия на Науките, Інститут за български език, 
1982. — 239 с.

Ильиш — Ильиш Б. А. История английского языка. — М.: Высш. 
шк., 1968. — 420 c.

Инжеватов — Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордов-
ской АССР: Названия населенных пунктов / НИИ яз., 
лит., истории и экономики при Совете Министров Мор-
дов. АССР. — Саранск: Мордовское книжное изд-во, 
1987. — 263 с.

Иордан — Иордан И., Бернштейн С. Б. Грамматика румынского 
языка. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1950. — 196 с.

Исмагилов — Исмагилов Х. Х. О названиях населённых пунктов При-
морского края // Всесоюзная конференция по топони-
мике СССР (28 янв. — 2 фев. 1965 г.): Тезисы докла-
дов и сообщений. — Л.: Геогр. об-во СССР, 1965. — 
С. 236—241.

История села — История села Костогрызово: научно-популярная ли-
тература [Херсон. обл.] / [Авт.-сост. А. В. Кудря]. — 
 Херсон: ХГТ, 2006. — 40 с.

Івченко — Івченко М. П. Сучасна українська літературна мова. — 
К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1965. — 504 с.

ІМіСУ Днц — Історія міст і сіл Української РСР. Донецька об-
ласть: У 26 т. / Зав. ред. «Історія міст і сіл Україн-
ської РСР» В. М. Кулаховський; ред.: П. С. Дишлевий, 
Л. М. Задунайська, Л. М. Кузьменко [та ін.]. — К.: Го-
лов. ред. УРЕ, 1970. — 992 с.

ІМіСУ ІФ — Історія міст і сіл Української РСР. Івано-Франківська 
область: У 26 т. / Зав. ред. «Історія міст і сіл Укра-



Список бібліографічних скорочень

— 378 —

їнської РСР» В. М. Кулаховський; ред.: Т. В. Барнацек, 
І. А. Васюта, Н. М. Владико [та ін.]. — К.: Голов. ред. 
УРЕ, 1971. — 639 с.

ІМіСУ Кв — Історія міст і сіл Української РСР. Київська область: 
У 26 т. / Зав. ред. «Історія міст і сіл Української 
РСР» В. М. Кулаховський; ред.: І. Л. Бутич, В. Н. Дени-
сова, П. С. Дишлевий [та ін.]. — К.: Голов. ред. УРЕ, 
1971. — 791 с.

ІМіСУ Мк — Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська об-
ласть: У 26 т. / Зав. ред. «Історія міст і сіл Україн ської 
РСР» В. М. Кулаховський; ред.: Ю. М. Агєєв, В. Й. Ан-
тонечко, В. П. Бородатий [та ін.]. — К.: Голов. ред. УРЕ, 
1971. — 771 с.

ІМіСУ Од — Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область: 
У 26 т. / Зав. ред. «Історія міст і сіл Української РСР» 
В. М. Кулаховський; ред.: В. П. Білан, Д. О. Дубенко, 
П. І. Жевахов [та ін.]. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1969. — 910 с.

ІМіСУ Хрк — Історія міст і сіл Української РСР. Харківська об-
ласть: У 26 т. / Зав. ред. «Історія міст і сіл Україн ської 
РСР» В. М. Кулаховський; ред.: В. П. Білан, Д. О. Ду-
бенко, П. І. Жевахов [та ін.]. — К.: Голов. ред. УРЕ, 
1967. — 1002 с.

Казлова — Казлова Р. М. Бел. Іртынь, руск. Ирта, укр. Иртыца 
і роднасныя назвы (этымалагічны каментарый) // Lin-
guistica slavica [відп. ред. В. П. Шульгач]. — К.: Кий, 
2002. — С. 57—62.

Карпенко 1962 — Карпенко Ю. О. Топоніміка і її місце в лексичному 
складі мови: [Лекція]. — Чернівці: ЧДУ, 1962. — 23 с.

Карпенко 1964 — Карпенко Ю. О. О синхронической топонимике // Прин-
ципы топонимики. — М.: Наука, 1964. — С 45—57.

Карпенко 1964а — Карпенко Ю. О. Топонiмiка гiрських районiв Чернiвець-
кої областi. — Чернiвцi: ЧДУ, 1964. — 80 с.

Карпенко 1965 — Карпенко Ю. О. Топонімія східних районів Чернівецької 
області: [конспект лекцій]. — Чернівці: ЧДУ, 1965. — 
62 с.

Карпенко 1966 — Карпенко Ю. О. Топонімічні варіанти // Ономасти-
ка: Республіканський міжвідомчий збірник / [від. ред. 
К. К. Цілуйко]. — К.: Наукова думка, 1966. — С. 29–
36. — (Сер. «Питання мовознавства»).

Карпенко 1967 — Карпенко Ю. О. Топонімія Буковини: Автореф. дис. ... 
д-ра філол. наук / Ю. О. Карпенко. — К., 1967. — 29 с.

Карпенко 1973 — Карпенко Ю. О. Топонімія Буковини. — К.: Наукова 
думка, 1973. — 240 с.

Карпенко 1975 — Карпенко Ю. О. Теоретичні засади розмежування влас-
них і загальних назв // Мовознавство. — 1975. — 
№ 4. — С. 46—50.

Карпенко 1980 — Карпенко Ю. А. Признаки молодости топонимической 
системы // Перспективы развития славянской ономас-
тики. — М.: Наука, 1980. — С. 48—57.



Список бібліографічних скорочень

— 379 —

Карпенко 1982 — Карпенко Ю. А. Специфика имени собственного в язы-
ке и речи // Proceedings of the 13th International 
 Con gress of Onomastic Sciences. — Warszawa, Krakow, 
1982. — Vol. 2. — P. 81—82.

Карпенко 2007 — Карпенко Ю. А. Динамика українських особових імен // 
Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’ ян-
ська філологія: Зб. наук. пр. — Чернівці: Рута, 2007. — 
Випуск 356—359. — С. 318—320.

Карцевский — Карцевский С. Об асимметричном дуализме лингвисти-
ческого знака // История языкознания XIX—XX ве- 
ков в очерках и извлечениях: [В 2 ч.] / Под ред. 
В. А. Звегинцева. — М.: Просвещение, 1965. — Ч. 2. — 
С. 85—90.

Касим — Касим Г. Ю. Топонимические композиты  Северного 
 Причерноморья: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
спец. 10.02.02 «Русский язык». — Ужгород, 1978. — 
26 с.

Касим 1983 — Касим Г. Ю. О переосмыслении топонимов // Вопро-
сы ономастики. Методы топонимических исследований: 
Сб. науч. тр. — Свердловск: Изд-во Ур.ГУ, 1983. — 
Вып. 16. — С. 29—34.

Керста — Керста Р. Й. Функції суфікса -ич-и в українських топо-
німічних назвах XIV—XV ст. // Дослідження і матеріа-
ли з української мови. Т. 1—5 / Редкол.: І. П. Крип’я-
кевич (відп. ред). [та ін.]. — К.: Вид-во АН УРССР, 
1959—1962. — Т. 5. — 1962. — С. 111—114.

Клименко — Клименко Н.Ф. Морфологічна будова композитів // 
Морфологічна будова сучасної української мови. — К.: 
Вища школа, 1975. — С. 5—34.

КГЭ — Краткая географическая энциклопедия: В 5 т. / 
[Гл. редактор А. А. Григорьев]. — М.: Советская энци-
клопедия, 1961. — 1964.

Князьков 2004 — Князьков Ю.П. Запорізька область. Історико- геогра-
фічний і топонімічний словник (Василівський, Віль-
нянський, Гуляйпільський, Запорізький, Новомиколаїв-
ський райони). В. О. Запор. наук. т-во ім. Я. Новицького, 
НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського. — Запоріжжя: «Тандем-У», 
2004. — Вип. 1. — 338 с.

Князьков 2006 — Князьков Ю. П. Запорізька область. Історико- геогра-
фічний і топонімічний словник (Великобілозерський, 
Кам’ янсько- Дніпровський, Михайлівський, Оріхівський, 
Пологівський, Розівський, Токмацький райони). В. О. 
Запор. наук. т-во ім. Я. Новицького, НАН України. Ін-т 
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського. — Запоріжжя: «Тандем-У», 2006. — Вип. 2. — 
404 с.

Ковалик — Ковалик І. І. Вчення про словотвір (словотворчі части-
ни слова). Присвячується IV Міжнародному конгресу 



Список бібліографічних скорочень

— 380 —

славістів. Лекції з мовознавства. — Львів: Вид-во Львів-
ського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1958. — 78 с.

Ковалик Назви — Ковалик І. І. Назви місця в східнослов’янських мовах у 
порівнянні з іншими слов’янськими мовами // Слов’ ян-
ське мовознавство: Зб. ст. / [Ред. колегія: Л. А. Була-
ховський (голов. ред.) [та ін.]. — К.: Вид-во АН УССР, 
1958. — Вип. 2. — С. 3–37.

Коваль — Коваль А. П. Знайомі незнайомці: Походження назв по-
селень України. — К.: Либідь, 2001. — 304 с.

Козлова — Козлова В. И. Субстратная микротопонимия юго-вос-
точной части Архангельской области // Конференция 
по топонимике Северо-Западной зоны СССР: Тезисы  
докладов и сообщений. — Рига, 1966. — С. 197—198.

Композит — Клименко Н. Ф. Композит // Українська мова: Енци-
клопедія / Редкол.: В. М. Русанівський (співголова), 
О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк [та ін.]. — 
[2-ге вид., вип. і доп.]. — К.: Вид-во «Укр. енцикл.» 
ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 262—264.

Кононенко — Кононенко І. В. Національно-мовна картина світу: зі-
ставний аспект (на матеріалі української та російської 
мов) // Мовознавство. — 1996. — № 6. — С. 39—46.

Корепанова — Корепанова А. П. Топо- і гідронімічні типи pluralia 
tan tum басейну Десни (в межах України) // Ономас-
тика: Республіканський міжвідомчий збірник / [Від. 
ред. К. К. Цілуйко]. — К.: Наукова думка, 1966. — 
С. 96—104.

Корепанова 1983 — Корепанова А. П. Архаїчні типи як вихідна база для істо-
рико- типологічного дослідження топонімії слов’ ян ських 
мов // Мовознавство. — 1983. — № 3. — С. 31—34.

Котович — Котович В. В. Ойконімія Опілля XII—XX ст.: Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Україн-
ська мова». — Івано-Франківськ, 2000. — 20 с.

Кривощекова-Гантман — Кривощекова-Гантман А. С., Югов А. А. Населен-
ные пункты и их названия // Ученые записки Пермско-
го гос. уни-та им. А. М. Горького. — (Сер. «Географи-
ческие названия Прикамья»). — Пермь: ПГУ, 1968. — 
№ 177. — С. 5—15.

Кубрякова — Кубрякова Е. С.  Что такое словообразование. — М.: 
Наука, 1965. — 78 с.

Кубрякова Словообразование — Кубрякова Е. С. Именное словообразова ние 
в германских языках. Сравнительная грамматика гер-
манских языков: [В 5 т.]. — М.: Изд-во АН СССР, Ин-т 
языкознания, 1963. — Т. 3: Морфология. — С. 39—130.

Кубрякова 1964 — Кубрякова Е. С. Об относительно связанных (относи-
тельно свободных) морфемах языка // Вопросы язы-
кознания. — 1964. — № 1. — С. 95—100.

Кумахов — Кумахов М. А. К проблеме сложного слова // Извес тия 
АН СССР. — ОЛЯ. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 
Т. 22. — Вып. 1. — С. 41—51.



Список бібліографічних скорочень

— 381 —

Лебедева — Лебедева А. И. Словообразование в Псковской топо-
нимике // Уч. зап. ЛГУ. (Сер. «Филол. науки»). — Л., 
1956. — № 198. — Вып. 24. — C. 10—50.

Лебедева АКД — Лебедева А. И. Топонимика Псковской области (Линг-
вистический анализ): Автореф. дис. ... канд. филол. 
наук / А. И. Лебедева. — Л., 1952. — 17 с.

Левковская — Левковская К. А. Теория слова, принципы ее построе-
ния и аспекты изучения лексического материала. — М.: 
Высшая школа, 1962. — 276 с.

Лемтюгова 1965 — Лемтюгова В. П. Топонимы типа Загай, Залессе, 
 Заречное // Всесоюзная конференция по топоними-
ке СССР (28 янв. — 2 фев. 1965 г.): Тезисы докла-
дов и сообщений. — Л.: Геогр. об-во СССР, 1965. — 
С. 92–93.

Лемтюгова — Лемтюгова В. П. Формирование восточнославянской 
ойконимии в связи с развитием типов поселений (Док-
лады) / IX Международный съезд славистов. — Минск: 
Наука и техника, 1983. — 39 с.

Леонович — Леонович О. А. Топонимы Соединеных Штатов Амери-
ки: [Учеб. пособие]. — М.: Высш. шк., 2004. — 247 с.

Литвин — Литвин И. П. Словарь топонимической лексики Латин-
ской Америки. — М.: Наука, 1983. — 265 с.

Лосев — Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос: [Сборник] / [Вступ. 
ст. А. А. Тахо-Годи; Послесловия В. П. Троиц кого, 
Л. А. Гоготишвили; Комментарии И. И. Маханькова]. — 
М.: Мысль: Рос. открытый ун-т 1993. — 958 с.

Лошадь — Книга о лошади / Под ред. С. М. Буденного. — М.; Л.: 
Сельхозгиз. — Т. 1. — 1933. — 330 с.

Лучик — Лучик В. В. Позамовні чинники й категорії ойконімної 
номінації // Студії з ономастики та етимології 2007 / 
НАН України; Ін-т укр. мови; Ред. кол.: В. П. Шульгач 
(від. ред) [та ін.]. — К.: Університетське вид. ПУЛЬ-
САРИ, 2007. — С. 193—201.

Макаев — Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и 
германских языках. — М.: Наука, 1970. — 287 с.

Марусенко — Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских гео-
графических апеллятивов (названия рельефов) // По-
лесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). — М.: 
На ука, 1968. — С. 206—255.

Матвеев — Матвеев А. К. Некоторые вопросы лингвистического 
анализа субстратной топонимики // Вопросы языко-
знания. — 1965. — № 6. — С. 3—15.

Матвеев 1969 — Матвеев А. К. Каргополь, Холмогоры // Русская 
речь. — 1969. — № 5. — С. 88—91.

Матвеев 1983 — Матвеев А. К. Структурно-морфологические типы се-
вернорусской субстрактной топонимии // Вопросы оно-
мастики. Методы топонимических исследований: Сб. на-
уч. тр. — Свердловск: Изд. УрГУ, 1983. — Вып. 16. — 
С. 130—141.



Список бібліографічних скорочень

— 382 —

Мейе — Мейе А. Общеславянский язык / [Пер. с фр., перераб. 
и доп. со 2-го фр. изд. в сотрудничестве с А. Вайа-
ном]. Пер. и прим. П. С. Кузнецова. — М.: Изд-во иност. 
лит-ры, 1951. — xvi + 491 с.

Мейе 1938 — Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоев-
ропейских языков / [Пер. с фр. Д. Кудрявского. Пере-
раб. и доп. А. Сухотиным. Под ред. Р. Шор. Вступ. ст. 
М. Сергиевского]. — М.; Л.: Соцэкгиз, 1938. — 510 с. 
A. Meillet. Introduction à le’étude comparative des lan-
gues indoeuropeénnes. Deuxième édition corrigée et aug-
mentée. — Paris, 1908.

Мельников — Мельников С. Е. О чём говорят географические назва-
ния: Историко-лингвистические и краеведческие замет-
ки. — Л.: Лениздат, 1984. — 199 с.

Мельникова — Мельникова Т. Н. К проблеме лингвистического статуса 
английских топонимов типа Statford on Avon // Вестник 
ЛГУ. — 1986. — Сер. 2. — Вып. № 3. — C. 115—116.

Мельхеев — Мельхеев М. Н. Происхождение географических назва-
ний Иркутской области. — Иркутск: Восточно-Сибир-
ское изд-во, 1964. — 89 с.

Мешков — Мешков О. Д. Словосложение в современном англий-
ском языке: [Учебное пособие]. — М.: Высшая школа, 
1985. — 187 с.

Мешков 1986 — Мешков О. Д.  Семантические аспекты словосложе-
ния английского языка / [Отв. ред. О. В. Сивергина]; 
АН СССР, каф. ин. языков. — М.: Наука, 1986. —  
209 с.

Микитин — Микитин-Дружинець Марія. Мотиваційна база інди-
відуальних прізвиськ Стрійщини // Філологічні дослі-
дження: Зб. наук. пр. з нагоди 80-річчя чл.- кор. НАН 
України, д-ра філол. наук, проф. Ю. О. Карпенка. — 
Одеса: Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова: Філологіч. 
фак-т, 2009. — С. 147—150.

Миропольский — Миропольский Я. А. О географических  названиях 
Китая и их русской интерпретации // Топонимика 
Востока. — М.: Изд-во восточной лит-ры, 1962. —  
С. 153—156.

Молчанова — Молчанова Г. Г. Антропонимическая паремия как ико-
нический знак и культурологический признак // Вест-
ник МГУ: Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция. — 2004. — Сер. 19. — № 4. — С. 86—89.

Морозова — Морозова М. Н. Топонимия Орловской области // Топо-
нимия Центральной России. Вопросы географии: Сбор-
ник 94. — М.: Мысль, 1974. — С. 87—94.

Мриглод — Мриглод М. П. Становлення і розвиток моделей ойко-
німів Правобережної України з християнськими іме-
нами в основах: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
спец. 10.02.01 «Українська мова». — Івано-Франківськ, 
2002. — 20 с.



Список бібліографічних скорочень

— 383 —

Мурзаев — Мурзаев Э. М. Географические названия Вьетнама // 
Топонимика Востока: Исследования и материалы. — 
М.: Наука, 1969. — С. 3—19.

Мурзаев География — Мурзаев Э. М. География в названиях. — [2-е изд. 
 перераб., доп.]. — М.: Наука, 1982. — 177 с.

Мурзаев Очерки — Мурзаев Э. М. Очерки топонимики / АН СССР; Ин-т 
географ. — М.: Мысль, 1974. — 382 с.

Мурзаев Синьцзянь — Мурзаев Э. М. Топонимика Синьцзяна // Топоними-
ка Востока. — М.: Изд-во восточной лит-ры, 1962. — 
С. 15—22.

Мхитарян — Мхитарян Т. Т. Особенности передачи вьетнамских 
топонимов средствами русской графики // Топоними-
ка Востока. — М.: Изд-во восточной лит-ры, 1962. — 
С. 161—167.

Нагорна — Нагорна О. О. Етнокультурні особливості семантики 
англійських фразеологізмів (на матеріалі британсько-
го варіанта англійської мови): Автореф. дис. ... канд. 
 філол. наук: спец. 10.12.04 «Германські мови». — Оде-
са, 2008. — 21 с.

Нерознак — Нерознак В. П. Названия древнерусских городов 
/ Отв. ред. Д. С. Лихачев. — М.: Наука, 1983. —  
207 с.

Никонов 1961 — Никонов В. А. Рецензия на: Šmilauer V.   Osídlení 
Čech ve světle místních jmen. — Praha,  Nakladatelství 
ČSAV, 1960. — 392 c. // Вопросы языкознания. — 
1961. — № 2. — С. 141—145.

Никонов 1961а — Никонов В. А. Русские префиксально- бессуффиксные 
названия // Onomastica. — 1961. — Rocznick VII. — 
С. 187—197.

Никонов 1962 — Никонов В. А. Славянский топонимический тип // 
Воп росы географии. — М.: Мысль, 1962. — Сб. 58. — 
С. 19—27.

Никонов 1964 — Никонов В. А. Пути топонимического  исследования // 
Принципы топонимики. — М.: Наука, 1964. — С. 58—
86.

Никонов 1965 — Никонов В. А. Введение в топонимику. — М.: Наука, 
1965. — 179 с.

Никонов 1966 — Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. — М: 
Мысль, 1966. — 509 с.

Никонов 1968 — Никонов В. А. Две волны в топонимии Полесья // По -
лесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). — М.: 
Наука, 1968. — С. 193—205.

Никулина — Никулина З. П. Топонимия междуречья Оки, Прони 
и Осетра (Лингвистический анализ названий населен-
ных пунктов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — 
Кемерово, 1964. — 16 с.

ОДАТП — Одеська область. Адміністративно-територіальний 
поділ на 1 травня 1967 р. — Одеса: Маяк, 1967. — 
124 с.



Список бібліографічних скорочень

— 384 —

Онацький — Онацький Є. Українська емоційність: Зб. наук. пр. // 
Українська душа; [Відп. ред. В. Храмова]. — К.: Фенікс, 
1992. — С. 36—47.

Ономастика України — Ономастика України першого тисячоліття нашої 
ери. — К.: Наукова думка, 1992. — 273 с.

Отін 1973 — Отін Е. С. Різні типи паронімічного вирівнювання слів 
в апелятивній та ономастичній лексиці // Мовознав-
ство. — 1973. — № 2. — С. 63—73.

Отін 1974 — Отін Е. С. Рецензії та анотації: М. Т. Янко. Топоніміч-
ний словник-довідник Української РСР. — К.: Радян ська 
школа, 1973. — 180 с. // Мовознавство. — 1974. — 
№ 6. — С. 86—89.

Отін 1981 — Отін Е. С. Оронімія Південно-Східної України // Мово-
знавство. — 1981. — № 3. — C. 34—44.

Отін 1997 — Отін Е. С. Непереоформленные личные имена в гидро-
нимии Дона // Е. С. Отин. Избранные работы: В 2 т. — 
Донецк: Донеччина, 1997. — Т. 1. — С. 173—194.

Отін 1997а — Отін Е. С. Саур-Могила // Е. С. Отин. Избранные ра-
боты: В 2 т. — Донецк: Донеччина, 1997. — Т. 1. — 
С. 421—427.

Отін 1997б — Отин Е. С. Харьков // Е. С. Отин. Избранные рабо ты: 
В 2 т. — Донецк: Донеччина, 1997. — Т. 1. — С. 407—
413.

Отін 1997в — Отин Е. С. Юзовка (Юзово) — Сталино — Донецк (ис-
торико-лингвистический этюд // Е. С. Отин. Избранные 
работы: В 2 т. — Донецк: Донеччина, 1997. — Т. 1. — 
С. 415—420.

Отін 2000 — Отін Е. С. Из заметок к лекциям по топонимике // 
Восточноукраинский лингвистический сборник. — До-
нецк: Донеччина, 2000. — Вып. 6. — С. 37—53.

Отін 2002 — Отин Е. С. Топонимия приазовских греков. Историко- 
этимологический словарь географических названий. — 
[2-е изд.]. — Донецк: Юго-Восток, Лтд. 2002. — 210 с.

Пауль — Пауль Г. Принципы истории языка / [Пер. с нем. под 
ред. А. А. Холодовича]. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 
1960. — 500 с.

Пахомова — Пахомова В. Д. О метафорических названиях в топо-
нимике // Вопросы топономастики [отв. ред. А. К. Мат-
веев] / Ученые записки УГУ. Серия филологическая, 
вып. 3. — Свердловск: УГУ, 1970. — № 90. — С. 30–33.

Подольская/Суперанская — Подольская Н. В., Суперанская А. В.  Термино-
логия ономастики // Вопросы языкознания. — 1969. — 
№ 4. — С. 140—146.

Подольская Топоосновы — Подольская Н. В.  Типовые восточнославянские 
топоосновы: Словообразовательный анализ / [Отв. ред. 
А. В. Суперанская]. — М.: Наука, 1983. — 160 с.

Полісся — Київське Полісся: Етнолінгвістичне дослідження / 
С. С. Березанська, Н. К. Гаврилюк, В. Д. Дяченко [та 
ін.]. — К.: Наукова думка, 1989. — 268 с.



Список бібліографічних скорочень

— 385 —

Попов — Попов А. И. Следы времён минувших. — Л.: Наука, 
1981. — 206 с.

Поспелов — Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топо-
нимический словарь. — М.: Русские словари, Астрель, 
АСТ, 2002. — 510 с.

Потебня — Потебня А. А. Из записок по теории словесности. — 
Харьков, 1905. — С. 393—400.

Потебня 1899 — Потебня А. А.  Из записок по русской грамматике: 
В 4 т. / [Под общ. ред. В. И. Боровського]. — Харь-
ков: Изд-во М. В. Потебни, 1899. — Т. 3: Об измене-
нии значения и заменах существительного. — 663 с.

Потебня 1968 — Потебня А. А.  Из записок по русской грамматике: 
В 4 т. / М.: Просвещение, 1968. — Т. 3: Об измене-
нии значения и заменах существительного. — 551 с.

Приповідки т. 1 — Франко І. Галицько-руські народні приповідки: У 3 т. 
/ Зібрав, упорядкував і пояснив Іван Франко. — 2-ге 
вид. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2006. — Т. 1. — 832 с.

Приповідки т. 3 — Франко І. Галицько-руські народні приповідки: У 3 т. 
/ Зібрав, упорядкував і пояснив Іван Франко. — 2-ге 
вид. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2006. — Т. 3. — 837 с.

Пура — Пура Я. О.  Походження назв населених пунктів Ро-
венщини / [Ред. Т. О. Головіна]. — Львів: Світ, 1990. — 
143 c.

Реформатский — Реформатский А. А. Введение в языковедение. — М.: 
Просвещение, 1967. — 542 с.

Редьква — Редьква Я., Лупуляк Л.  Сліди слов’яно-романської 
взаємо дії в ойконімії Буковини // Науковий вісник 
Чернівецького університету: зб. наук. пр. Слов’янська 
філо логія. — Чернівці: Рута, 2007. — Вип. 354—355. — 
С. 62—66.

Реєстр — Реєстр населених пунктів Львівщини (За довідка-
ми 1946 та 1972 рр.) / Упоряд. М. Горбаль. — Львів: 
 Афіша, 2003. — 152 с.

Роспонд 1962 — Роспонд С. Перспективы развития славянской оно-
мастики // Вопросы языкознания. — 1962. — № 4. — 
С. 9—19.

Роспонд 1972 — Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских 
топонимов // Восточнославянская ономастика. — М.: 
Наука, 1972. — С. 9—89.

Рубцова — Рубцова З. В. Типы варьирования в белорусской и рус-
ской топонимии // Ономастика. Типология. Стратигра-
фия. — М.: Наука, 1988. — С. 52—64.

Рудницький — Рудницький Я. Б. Канадійські місцеві назви українсько-
го походження. — Канада: Вінніпег. Накладом Україн-
ського Народного Дому, 1951. — 88 с.

Рудных — Рудных Е. И. Предложные конструкции в русской 
микро топонимике бассейна верхней Устьи (по материа-



Список бібліографічних скорочень

— 386 —

лам деловой письменности XVII в.) // Вопросы топо-
номастики / (Под ред. А. К. Матвеева). —  Свердловск: 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1965. — Вып. 2. — 
С. 23—27.

Рум — Рум А. Р. У. Великобритания: Лингвострановедческий 
словарь. — 2-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. — 
560 с.

Рыбакин — Рыбакин А. И. Словарь английских фамилий: ок. 22 700 
фамилий. — М.: Русский язык, 1986. — 576 с.

Рыбаков — Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия: Историко- географи-
ческий анализ. — М.: Наука, 1979. — 247 с.

Рыбаков 1981 — Рыбаков Б. А Язычество древних славян. — М.: На ука, 
1981. — 606 с.

СГУ — Словник гідронімів України  /  Желєзняк І. М., Ко-
репанова А. П., Масенко Л. Т. [та ін.]; За заг. ред. 
А. П. Непокупного, О. С. Стрижака. — К.: Наукова дум-
ка, 1979. — 781 с.

Селищев — Селищев А. М. Из старой и новой топонимии // 
А. М. Селищев. Избранные труды. — М.:  Просвещение, 
1968. — С. 45—128.

Семёнова — Семёнова М. Ф. Некоторые русские топонимические 
названия Латвийской ССР (на -поле, -поль, -полье) // 
Питання ономастики. (Матеріали II Республіканської 
наради з питань ономастики). — К.: Наукова думка, 
1965. — С. 229—233.

Сепир — Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культу-
рологии: Пер. с англ. / Ред. и вступ. ст. А. Е. Киб-
рик. — 2-е изд. — М.: Издательская группа «Прогресс», 
2001. — 656 с. — (Сер: «Филологи мира»).

Символізм — Левицький В. В. Символізм звуковий // « Українська 
мова»: Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, 
О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. — 
[Видання 3-тє, зі змінами і доповненнями]. — К.: Вид-во 
«Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007. — С. 604—605.

Скляренко 1974 — Скляренко О. М. Про топонімічну суфіксацію (на ма-
теріалі німецької мови) // Іноземна філологія. Респу-
бліканський міжвідомчий збірник. — Львів: Видавниче 
об’єднання «Вища школа», 1974. — Вип. 34. — С. 70—
75.

Скляренко 1974а — Скляренко О. М. Типологічне вивчення топоніміч-
них композитів // Мовознавство. — 1974. — № 2. — 
С. 45—52.

Скляренко 1981 — Скляренко О. М. Види омонімії в топонімічній систе-
мі та засоби її подолання // Мовознавство. — 1981. — 
№ 3. — С. 44—47.

Скляренко 1984 — Скляренко А. М. Типология составных ойконимов 
с интерпозитивными элементами // Вопросы общего 
и сопоставительного языкознания. Серия: Linguistica. 
Acta et Commentationes Universitatis Тartuensis. — 



Список бібліографічних скорочень

— 387 —

Tartu: Uni versitatis Тartuensis, 1984. — Вып. 684. — 
С. 102—107.

Скляренко 1986 — Скляренко А. М. К вопросу об употреблении опре-
деленного артикля с собственными именами // Во п-
ро сы общего и сопоставительного языкознания. Се-
рия: Linguistica. Acta et Commentationes Universitatis 
Тartu ensis. — Tartu: Universitatis Тartuensis, 1986. — 
Вып. 736. — С. 130—138.

Скляренко 1986а — Скляренко А. М. Плюральные онимы и артикль в гер-
манских и романских языках (опыт типологического 
сопоставления) // Исследование целого текста. Те-
зисы выступлений на совещании (Одесса, сентябрь 
1986 г.). Институт языкознания АН СССР. — М.: Нау-
ка, 1986. — С. 124—125.

Скляренко 1988 — Скляренко А. М. Плюральные онимы в русском язы-
ке и их типологические параллели в других языках // 
Актуальные вопросы русской ономастики: Сб. науч. 
тр. — К.: УМКВО, 1988. — С. 30—35.

Скляренко 1990 — Скляренко О. М. Екзоніми та означений артикль // 
Мовознавство. — 1990. — № 2. — С. 42—45.

Скляренко 2001 — Скляренко О. М., Скляренко О. М. Складені ойконіми 
з інтерпозитивами // Записки з загальної лінгвістики: 
Зб. наук. пр. — Одеса: Астропринт, 2001. — Вип. 2. — 
С. 59—64.

Скляренко 2003 — Скляренко О. Н. О типологическом сопоставлении то-
понимов (на материале названий населенных пунктов 
России и США) // Мова. Науково-теоретичний часо-
пис з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова; Гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 
2003. — № 8. — С. 218—223.

Скляренко 2004 — Скляренко О. М. Аппозитивні словосполучення в то-
понімії (спроба типологічного зіставлення) // Записки 
з українського мовознавства. Українська мова в син-
хронії і діахронії: Зб. наук. пр. — Одеса: Астропринт, 
2004. — Вип. 14. — С. 109—114.

Скляренко 2005 — Скляренко О. Н. К вопросу о категории множествен-
ного числа в ономастике (на материале английско-
го языка) // Мова. Науково-теоретичний часопис з 
мово знавства. — Одеса: Астропринт, 2005. — № 10. — 
С. 131—136.

Скляренко 2007 — Скляренко О. Н. Интернациональный суффикс -иа (-ія) 
в топонимии разных стран // Мова. Науково- теоре-
тичний часопис з мовознавства / Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова; гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: 
Астропринт, 2007. — № 12. — С. 196—200.

Скляренко 2008 — Скляренко О. М. Копулятивні та складноскладені гео-
графічні назви в топонімії різних країн // Філологічні 
нау ки. Науковий вісник Волинського університету імені 
Лесі Українки. — Луцьк, 2008. — № 2. — С. 108—112.



Список бібліографічних скорочень

— 388 —

Скляренко 2009 — Скляренко О. М. Інноваційний характер американських 
композитних моделей (на матеріалі географічних назв 
США) // VI Міжнародна науково-практична конферен-
ція з питань викладання іноземної мови пам’яті про-
фесора В. Л. Скалкіна 19—20 лютого 2009: Зб. наук. 
пр. — Одеса: Астропринт, 2009. — C. 547—553.

Скляренко 2011 — Скляренко О. М. Типологічне порівняння гумористич-
них прізвищ // Слов’янський збірник: Зб. наук. пр. / 
Ред. кол.: М. І. Зубов (відп. ред.) [та ін.]. — Одеса. — 
 ОРІДУ НАДУ, 2011. — Випуск XIV—XV. — С. 328—338.

Скляренко 2012 — Скляренко О. Н. Гумористично-конотативні та іроніч-
ні утворення в топонімних сферах України та США 
// Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознав-
ства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; Гол. ред. 
Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 2012. — № 17. — 
С. 116—120.

Скляренко 2012а — Скляренко О. М. Деякі зауваження щодо топонімів  
від антропонімного походження (типологічний аспект) 
// Слов’янський збірник: Збірник наукових праць. — 
Випуск XVI. — Чернівці: Букрек, 2012. — С. 220—233.

Скляренко Загадкові — Скляренко О. М. Екзотично-загадкова композитна мо-
дель «дієслово + іменник» (на матеріалі ойконімії США 
та України) // Українська мова. Науково-  теоретичний 
журнал Інституту української мови НАН  України, 
2009. — № 1. — С. 113—117.

Скляренко Закономерности — Скляренко А. М. Закономерности словообразо-
вательной организации ойконимии (на материале укра-
инских и немецких названий населенных пунктов): Дис. 
... канд. филол. наук: 10.02.20 / Алексей Михайлович 
Скляренко. — Одесса, 1974. — 296 с.

Скляренко Звукосимволізм — Cкляренко О. М. Різновиди ономастичного 
звуко символізму: порівняльно-типологічний аспект // 
Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. ст. / Відп. 
ред. А. В. Корольова. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. — 
Вип. 10. — Ч. 1. — С. 184—189.

Скляренко Екзоцентричні — Скляренко О. М. Екзоцентричні композити в то-
понімії США та України // Філологічні дослідження: 
Зб. наук. пр. з нагоди 80-річчя чл.-кор. НАН Украї-
ни, д-ра філол. наук, проф. Ю. О. Карпенка / Одеськ. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова: Філологіч. фак-т. — Оде-
са, 2009. — С. 185—190.

Скляренко Ендоцентричні — Скляренко О. М. Ендоцентричні композити в то-
понімії США та України // Studia Slovakistica: Ювілей. 
До 80-річчя професора П. П. Чучки / [Упоряд. і відп. 
ред. С. Пахомова, Я. Джоґаник]. — Уж город: Вид-во 
О. Гаркуші, 2008. — Вип. 8. — С. 345—354.

Скляренко Ізоморфізм — Скляренко О. М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконі-
мії США й України: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / 
Ольга Миколаївна Скляренко. — Одеса, 2008. — 264 c.



Список бібліографічних скорочень

— 389 —

Скляренко Канадська — Скляренко О. М. Про українсько-канадську топонімію 
// Українська ментальність: діалог світів. Частина II. 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конферен-
ції 2—3 жовтня 2003. — Одеса: Астропринт, 2003. — 
С. 232—236.

Скляренко Колористические — O. Sklyarenko, A. Sklyarenko. Колористи-
ческие топонимы: типологические параллели // 
«W kręgu koloru, i czasu» pod redakcją naukową Ewy 
Komorowskiej. — Szczecin: Volumina. Pl, 2010. — 
S. 251—272.

Скляренко Лінгвотипологічні — Скляренко О. М. Лінгвотипологічні й куль- 
тур но- історичні особливості композитів  моделі 
 «прик метник + іменник» (на матеріалі  ойконімії 
США та Ук раїни) // Наукові записки. Серія: Філо-
логічні науки (мовознавство): У 4 ч. — Кіровоград: 
КДПУ ім. В. В. Вин ниченка, 2009. — Вип. 81 (3). —  
С. 162—167.

Скляренко Непроизводные — Скляренко А. М. Типологический анализ непро-
изводных ойконимов в украинском и немецком языках 
(На материале Одесщины (УССР) и Далеминце (ГДР) 
// Питання ономастики Південної України: Доповіді та 
повідомлення V Республіканської міжвузівської ономас-
тичної конференції (Миколаїв, травень 1974 р.). — К., 
1974. — С. 116—119.

Скляренко Переосмислення — Скляренко О. М. Про трансономастичні пере-
осмислення ойконімів (спроба типологічного зістав-
лення) // Мова. Науково-теоретичний часопис з мо-
вознавства. — Одеса: Астропринт, 2008. — № 13. —  
С. 80—84.

Скляренко Префиксальные — Скляренко О. Н. Префиксальные дериватемы 
(отпредложного генезиса) в американской и украин-
ской ойконимии // V Міжнародна науково-практична 
конференція з питань методики викладання іноземної 
мови. — Одеса: Астропринт, 2007. — С. 341—347.

Скляренко Системи — Скляренко О. М. Про синхронічне вивчення топоні-
мічних систем // Повідомлення Української ономастич-
ної комісії. — К.: Наукова думка, 1975. — Вип. 13. — 
С. 10—11.

Скляренко Складені — Скляренко О. М. Дещо про складені ойконіми (спро-
ба типологічного зіставлення) // Студії з ономас-
тики та етимології 2009 / НАН України; Ін-т укр. 
мови; В. П. Шульгач (відп. ред.). — К.: Довіра, 2009. — 
С. 166—174. — (Сер.: «Бібліотека української ономас-
тики»).

Скляренко Суффиксальные — Скляренко О. Н. О некоторых разновидно-
стях суффиксальных образований в ойконимии (ти-
пологический аспект) // Мова: Науково-теоретичний 
 час опис з мовознавства. — Одеса: Астропринт, 2009. — 
№ 14. — С. 171—179.



Список бібліографічних скорочень

— 390 —

Скляренко Типологична — Скляренко Олексій, Скляренко Ольга. Типологічна 
ономастика: [Монографія]: У 5 кн. Книга перша: Лек-
сико-семантичні особливості онімного простору. — Оде-
са: Астропринт, 2012. — 416 с.

Скляренко Топоформанти — Скляренко О. М. До питання про формування 
топоформантів у географічних назвах США //  Третій 
міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: мова 
в контексті культури: Тези доповідей. — Харьків: Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
2009. — Ч. 2. — С. 45—48.

Скрипник — Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. — К.: 
Наукова думка, 1973. — 279 с.

Скрипниченко — Скрипниченко А. З. Ойконимическая модель «Сущест-
вительное + предлог + существительное» в славян-
ских странах // Перспективы развития славянской оно-
мастики. — М.: Наука, 1980. — C. 148—151.

Сл. Ахманова — Ахманова О. С. Словарь лингвистических терми-
нов. — Изд. 5-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2010. — 576 с.

Сл. Баранцев — Англо-український фразеологічний словник / Уклад. 
К. Т. Баранцев. — 2-ге вид., випр. — К.: Т-во Знання, 
КОО, 2005. — 1056 с.

Сл. Бинович — Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический сло-
варь. — М.: Аквариум, 1955. — 766 с.

Сл. БНР 1 — Большой немецко-русский словарь: В. 3 т. / Авт.-сост. 
Е. И. Лепинг, Н. И. Филичева, М. Я. Цвиллинг [и др.]; 
Под общ. рук. О. И. Москальской. — 11-е изд., стерео-
тип. — М.: Рус. яз. — Медиа, 2006. — Т. 1. — 760 с.

Сл. БНР 2 — Большой немецко-русский словарь: В 3 т. / Авт.-сост. 
Е. И. Лепинг, Н. И. Филичева, М. Я. Цвиллинг [и др.]; 
Под общ. рук. О. И. Москальской. — 11-е изд., стерео-
тип. — М.: Рус. яз. — Медиа, 2008. — Т. 2. — 680 с.

Сл. ВАУ — Великий англо-український словник / Авт.-укл. 
М. В. Адамчик; [Пер. І. А. Карбівничий, В. В. Людовин-
ська, Г. І. Сидорук]. — Донецьк: Сталкер, 2002. — 1152 с.

Сл. Глазунов — Глазунов С. Н. Новый англо-русский словарь современ-
ной разговорной лексики. — 2-е изд., стереотип. — М.: 
Рус. яз., 2000. — 776 с.

Сл. Жучкевич — Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Бе-
лоруссии. — Минск: БГУ, 1974. — 447 с.: с карт.

Сл. Краткий — Краткий словарь русской транскрипции географиче-
ских наименований США / Под ред. О. К. Парчевско-
го. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1950. — 558 с.: 1  карта.

Сл. Кунин — Англо-русский фразеологический словарь / Сост. 
А. В. Кунин. — [Изд. 2-е, стереотип.]. — М.: Гос. изд-во 
иностр. и нац. cловарей, 1956. — 1455 с.

Сл. ММ 2006 — Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-
західної України та суміжних земель: У 2 т. / Волин-
ський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Філологічний фак-т. 



Список бібліографічних скорочень

— 391 —

Ономастико-діалектологічна лаб. / [Упоряд. Г. Л. Арку-
шин]. — Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 
2006. — Т. 1: А—К. — 408 с.

Сл. ММ 2007 — Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-за-
хідної України та суміжних земель: У 2 т. / Волин-
ський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Філологічний фак-т. 
Ономастико-діалектологічна лаб. / [Упоряд. Г. Л. Арку-
шин]. — Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 
2007. — Т. 2: Л—Я. — 536 с.

Сл. НФР — Новый французско-русский словарь / В. Г. Гак, 
К. А. Ганшина. — 10-е изд., стереотип. — М.: Рус. 
яз.—Ме диа, 2005. — XVI + 1160 с.

Сл. ОГТ — Словарь общегеографических терминов: В 2 т. / 
A Glossary of Geographical Terms. Prepared by a Com-
mittee of the British Association for the Advancement 
of Science and Edited by L. Dudley Stamp. London. — 
1961; Пер. с англ. В. Я. Барласа, В. В. Голосова [и др.]; 
Под ред. Л. Дадли Стампа; Предисл. и ред. Л. Н. Куд-
рявцевой. — M.: Прогресс, 1975. — Т. 1. — 407 с.

Сл. Торчинських — Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник влас-
них географічних назв Хмельницької області. — Хмель-
ницький: Авіст, 2008. — 548 с.

Сл. УМ — Словарь української мови / Грiнченко Б. Д. — К., 
1958—1959. — Т. I—IV.

Словосложение — Виноградов В. А. Словосложение // Лингвистический 
энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 
2-е изд., доп. — М.: Большая Российская энциклопе-
дия, 2002. — С. 469.

Смирницкий 1956 — Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. — 
М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1956. — 260 с.

Смирницкий 1957 — Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. — М.: 
Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1957. — 286 с.

Соссюр — Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / [Пер. с фр. 
под ред. А. А. Холодовича]. — М.: Прогресс, 1977. — 
696 с.

Соссюр 1998 — Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / [Пер. з фр. 
А. Корнійчук, К. Тищенко (наук. ред.)]. — К.: Основи, 
1998. — 324 с.

Степанова/Фляйшер — Степанова М. Д., Фляйшер В. Теоретические основы 
словообразования в немецком языке: учебное пособие 
[Для филолог. ф-тов ун-тов и ин-тов ин. яз.]. — М.: 
Высшая школа, 1984. — 264 с.

Cтруктурализм — Арутюнова Н. Д., Климов Г. А., Кубрякова Е. С. Аме-
риканский структурализм // Основные направления 
структурализма: Сб. науч. тр. — М.: Наука, 1964. — 
С. 117—306.

Суганова — Суганова З. В. Из наблюдений над топонимией Дона 
// Вопросы географии. Изучение географических назва-
ний. — М.: Мысль, 1966. — Сб. 70. — С. 141—144.



Список бібліографічних скорочень

— 392 —

СУЛМ Морфологія — Сучасна українська літературна мова:  У 5 кн. / 
За заг. ред. акад. АН УРСР  І. К. Білодіда. — К.: На у-
кова думка, 1969. — [Кн. 2]: Морфологія. Авт.-уклад. 
І. І. Ковалик, І. Г. Матвіяк, Д. Х. Ба ранник [та ін.]; Відп. 
ред. В. М. Русанівський. — 583 с.

Суперанская — Суперанская А. В. Типы и структура географических 
названий // Лингвистическая терминология и приклад-
ная топономастика. — М.: Наука, 1964. — С. 59—118.

Суперанская 2007 — Суперанская А. В. Общая теория имени собственно-
го. — 2-е изд. — М.: ЛКИ, 2007. — 366 с.

Суфікс — Клименко Н. Ф. Суфікс // Українська мова: Енциклопе-
дія / Редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Та-
раненко (співголова), М. П. Зяблюк [та ін.]. — [2-ге вид., 
вип. і доп.]. — К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Ба-
жана, 2004. — С. 669—670.

США 88 — Современные Соединенные Штаты Америки: Энци-
клопедический справочник. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 
1988. — 542 с.

Ташицкий — Ташицкий В. Место ономастики среди других гума-
нитарных наук // Вопросы языкознания. — 1961. — 
№ 2. — С. 3—11.

Телескопія — Клименко Н. Ф. Телескопія // Українська мова: Енцик-
лопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко 
(співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. — [Видання третє, зі 
змінами і доповненнями]. — К.: Вид-во «Укр. енцикл.» 
ім. М. П. Бажана, 2007. — С. 680.

Теория — Теория и методика ономастических исследований / 
[Суперанская А. В., Салтмане В. Є., Подольская Н. В., 
Султахов А. Х.]; Отв. ред. А. П. Непокупный. — М.: На-
ука, 1986. — 254 с.

Толстой — Толстой Н. И. Славянская географическая терминоло-
гия. Семасиологические этюды / Отв. ред. С. Б. Берш-
тейн. — М.: Наука, 1969. — 262 с.

Томахин — Томахин Г. Д. Америка через американизмы. — М.: 
Высш. шк., 1982. — 256 с.

Топонімія Дн. — Топонімія Дніпропетровщини. — Упоряд.: М. С. Бого-
маз, В. С. Мороз. — Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпро- кни-
га», 2006. — 448 с.

Топоров/Трубачев — Топоров В. Н., Трубачёв О. Н. Лингвистический анализ 
гидронимов верхнего Поднепровья / Отв. ред. Н. И. Тол-
стой. — М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1962. — 270 с.

ТПСО 1975 — Топонімія північно-східної Одещини: [конспект лек-
цій] / Ю. О. Карпенко, А. Т. Бевзенко, К. Є. Гагкаєв [та 
ін.]. — Одеса: ОДУ, 1975. — 88 с.

ТПСО 1978 — Топонімія південно-східної Одещини: [методичні вка-
зівки] / Ю. О. Карпенко, А. Т. Бевзенко, Г. Ю. Касім 
[та ін.]. — Одеса: ОДУ, 1978. — 88 с.

Трубецкой Мысли — Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме 
// Вопросы языкознания. — 1958. — № 1. — С. 65—77.



Список бібліографічних скорочень

— 393 —

УАТП 1947 — Українська РСР: Адміністративно-територіальний 
поділ на 1 вересня 1946 року. — Вид. 1-ше. — К.: 
Держ політвидав УРСР, 1947. — 1063 с.

УАТП 1969 — Українська РСР: Адміністративно-територіальний 
поділ [на 1 квітня 1967 р. з дод. відомостей про змі-
ни до 1 січня 1969: У 2 т.] / [Відп. ред. В. Є. Ниж-
ник]. — К.: Політвидав України, 1969. — Т. 1. — 541 с.

УАТУ — Українська РСР: Адміністративно-територіальний 
устрій: На 1 січня 1987 року / Упоряд. П. М. Гри-
нюк, А. Я. Сидорін; Відп. ред. В. І. Кирненко, В. І. Стад-
ник. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1987. — 504 с.

УРЕ 1 — Українська Радянська Енциклопедія: [У 12 т.] / Го-
лов. рекол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. — [2-ге 
вид.]. — К.: Головна ред. УРЕ, 1977. — Т. 1. — 542 с.

УРЕ 6 — Українська Радянська Енциклопедія: [У 12 т.] / Го-
лов. рекол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. — [2-ге 
вид.]. — К.: Головна ред. УРЕ, 1981. — Т. 6. — 552 с.

УРЕ 10 — Українська Радянська Енциклопедія: [У 12 т.] / Го-
лов. рекол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. — [2-ге 
вид.]. — К.: Головна ред. УРЕ, 1985. — Т. 10. — 543 с.

УРЕ 11, кн. 2 — Українська Радянська Енциклопедія: [У 12 т.] / Голов. 
рекол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. — [2-ге вид.]. — 
К.: Головна ред. УРЕ, 1984. — Т. 11, кн. 2. — 495 с.

УРЕ 12 — Українська Радянська Енциклопедія: [У 12 т.] / Го-
лов. рекол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. — [2-ге 
вид.]. — К.: Головна ред. УРЕ, 1985. — Т. 12. — 568 с.

Фасмер I — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: 
В 4 т. — 2-е изд., стереотип. — М.: Прогресс, 1986. — 
Т. 1: (А—Д) / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева; 
Под ред. и с пред. Б. А. Ларина. — 576 с.

Фасмер II — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: 
В 4 т. — 2-е изд., стереотип. — М.: Прогресс, 1986. — 
Т. 2: (Е—Муж) / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева; 
Под ред. и с пред. Б. А. Ларина. — 672 с.

Фасмер III — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: 
В 4 т. — 2-е изд., стереотип. — М.: Прогресс, 1987. — 
Т. 3: (Муза—Сят) / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубаче-
ва; Под ред. и с пред. Б. А. Ларина. — 832 с.

Фортунатов — Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды / Ред. кол.: 
М. Н. Петерсон (отв. ред.) [и др.]. — М.: Учпедгиз, 
1956. — Т. 1. — 450 с.

Франко — Франко З. Т. Граматична будова українських гідроні-
мів. — К.: Наукова думка, 1979. — 185 с.

Франко 1984 — Франко З. Т. Словотвірні типи мікротопонімів старо-
української мови XIV—XV ст. // Мовознавство. — 
1984. — № 4. — С. 44—50.

Хасанов — Хасанов Х. Х. Новое в русской транскрипции географи-
ческих названий Узбекистана // Топонимика Востока. — 
М.: Изд-во восточной лит-ры. — 1962. — C. 135—138.



Список бібліографічних скорочень

— 394 —

Храмова — Храмова В. До проблеми української ментальності // 
Українська душа. — К.: Фенікс, 1992. — С. 3—35.

Худаш — Худаш М. Л. З приводу слов’янських ойконімів та 
етнонімів на *-itjі, розцінюваних як непатронімічні 
або  псевдопатронімічні // Мовознавство. — 1987. — 
№ 6. — С. 32—41.

Черняхівська — Пасацька-Черняхівська Є. М. Питання словотворчої бу-
дови топонімічних назв на Львівщині // Питання то-
поніміки та ономастики. (Матеріали I Республіканської 
наради з питань топоніміки та ономастики. [30 лис-
топ. — 2 гр. 1959 р. м. Київ]) / [Ред. кол.: К. К. Ці-
луйко (відп. ред.)]. — К.: Вид-во АН УССР; Ін-т Мово-
знавства, 1962. — С. 101—108.

Черняхівська 1962 — Черняхівська Є. М. Складні топонімічні назви (син-
таксико- морфологічний і лексико-синтаксичний спосо-
би слово творення у топонімії) // Питання українського 
мовознавства / За ред. І. І. Ковалика. Кн. 5. — Львів: 
Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, каф. укр. мово-
знавства, 1962. — С. 141—149.

Чижевський — Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на 
Україні (Перше видання: Прага, 1931). — 2-ге вид. — 
Мюнхен, 1983. — 175 с. Серія: «Укр. вільн. ун-т».

Число — Виноградов В. А. Число // Лингвистический энцик-
лопе дический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 2-е 
изд., доп. — М.: Большая Российская энциклопедия, 
2002. — С. 583—584.

Шанский — Шанский Н. М. Двуосновные названия городов в рус-
ском языке // Ономастика Поволжья. — Ульяновск, 
1969. — С. 83—94.

Шанский 1958 — Шанский Н. М. О соединительной гласной как сло-
вообразовательной морфеме // Русский язык в шко-
ле. — 1958. — № 5. — С. 30—35.

Шедогубова — Шедогубова С. В. Структурно-семантический и прагма-
тический аспекты категории диминутивности в совре-
менном немецком языке: Дис. ... канд. филол. наук: 
10.02.04 / Светлана Викторовна Шедогубова. — Воро-
неж, 2004. — 176 с.

Шульгач 1987 — Шульгач В. П. Топонімічні метаморфози // Культу-
ра слова: Республіканський міжвідомчий збірник. — К.: 
Наукова думка, 1987. — Вип. 33. — С. 77—78.

Шульгач 1988 — Шульгач В. П. Гідронім Лютиця на топонімному фоні 
Західного Полісся // Мовознавство. — 1988. — № 4. — 
С. 55—60.

Шульгач 1993 — Шульгач В. П. Гідронімія басейну Стиру. — К.: Науко-
ва думка, 1993. — 143 с.

Шульгач 2001 — Шульгач В. П. Ойконімія Волині: Етимологічний слов-
ник-довідник. — К.: Кий, 2001. — 189 с.

Шульгач 2007 — Шульгач В. П. Праслов’янська спадщина в топоніміко-
ні Волинсько-Ровенського Полісся // Науковий вісник 



Список бібліографічних скорочень

— 395 —

Чернівецького університету: зб. наук. пр. Слов’ян ська 
філологія. — Чернівці: Рута, 2007. — Вип. 354—355. — 
С. 274—277.

Шульгач 2008 — Шульгач В. П. Нариси з праслов’янської антропонімії. 
Ч. I. — К.: Довіра, 2008. — 414 с. — (Сер. «Біб ліотека 
української ономастики»).

Щедрин — Щедрин В. И. Семантико-синтаксическое исследова-
ние сложных существительных в современном англий-
ском языке: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. — М., 
1977. — 190 с.

Щерба 1957 — Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // [Сбор-
ник «Русская речь», Новая серия. II. — Л.: Изд-во 
ACADEMIA, 1982]; Л. В. Щерба. Языковая система и 
речевая деятельность /под ред. М. И. Матусевич. — 
М.: Учпедгиз, 1957. — С. 63—84.

Щерба 1958 — Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения // 
 Избранные работы по языкознанию и фонетике / [Отв. 
ред. М. М. Матусевич]. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1958. — Т. I. — 182 с.

Юкстапозит — Клименко Н. Ф. Юкстапозит // Українська мова: Ен-
циклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський (співголова), 
О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк [та ін.]. — 
[2-ге вид., вип. і доп.]. — К.: Вид-во «Укр. енцикл.» 
ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 810.

Янко — Янко М. Т. Топонімічний словник України: Словник-до-
відник. — К.: Знання, 1998. — 432 с.

Японцы — Арутюнов С. А., Огихара Синко. Японцы // Системы 
личных имен у народов мира / Редкол.: М. В. Крюков 
(отв. ред.) [и др.]. — М.: Главная редакция восточной 
лит-ры изд-ва «Наука», 1989. — С. 363—367.

Ятель — Ятель Г. П. Про динаміку аналітичних словосполучень 
(на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовознав-
ство. — 1978. — № 4. — C. 37—43.

Яцій 2006 — Яцій В. О. Ойконімія Коломийського району Івано-Фран-
ківської області // Студії з ономастики та етимоло-
гії 2006 / [Відп. ред. О. П. Карпенко]. — К.:  Друкарня 
видавничого дому «Академперіодика» НАН України, 
2006. — C. 150—163.

Яцій 2008 — Яцій В. О. З історичної ойконімії Івано-Франківщини 
// Студії з ономастики та етимології 2008 / [Відп. 
ред. О. П. Карпенко]. — К.: Пульсари, 2008. — С. 194—
204. — (Сер. «Бібліотека Української ономастики»).

Allotta 1992 — Allotta R. I. Signposts and Settlers. The History of Place 
Names in the Middle Atlantic States. — Chicago: Bonus 
Books, Inc., 1992. — 654 p.

Allotta 1994 — Allotta R. I. Signposts and Settlers. The History of Place 
Names West of the Rockies. — Chicago: Bonus Books, 
Inc., 1994. — xvi + 596 p.



Список бібліографічних скорочень

— 396 —

Bach — Bach A. Deutsche Namenkunde. Band I, 1 und 2: Die 
deutschen Personnamen. — Heidelberg: Carl Winter. Uni-
versitätsverlag, 1953. — 451 S.

Bath — Bath M. Der Mingta ein «Münde» gau // Forschungen 
zur slawischen und deutschen Namenkunde. — Berlin, 
1971.

Baudot — Baudot, M. Apports de la toponymie à l’histoire des ci-
vilizations et des migrations de peuples // Quatrième 
congrès international de sciences onomastiques. — Upp-
sala, 1952. — Р. 181—194.

BE — Brockhaus Enzyklopädie. (red. Leitung: Anette 
Zwahr). — 21. Aufl. — Leipzig; Mannheim: Brockhaus, 
2006. — Bde. 1—30.

Bello & Cuervo — Bello A., Cuervo R. J. Gramatica de la lenua castella-
na. — Buenos-Aires: Sopena, 1964. — 559 p.

Berger — Berger D. Gegraphische Namen in Deutschland: Herkunft 
und Bedeutung der Namen von Ländern, Städten, Ber-
gen und Gewässern. 2., überarbeitete Auflage von Die-
ter Berger. — Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Duden-
verlag, 1999. — 318 S.

Billy — Billy P. Les composés en canta- dans la toponymie de la 
France // Nouvelle Revue d’Onomasique. — Société fran-
çaise d’onomastique. — 1990. — № 15—16. — P. 55—86.

Blanár — Blanár, V. Teória vlastného mena. (Status, organizácia 
a fungovanie v spoločenskej komunikácii). — Bratislava: 
VEDA, vydavateľstvo SAV, 1996. — 252 s.

Blaschke 1957 — Blaschke K. Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen. 
1. Teil: Mittelsachsen. — Leipzig: VEB Bibliographishes 
Institut, 1957. — xvi + 63 S.

Blaschke 1957a — Blaschke K. Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen. 2. 
Teil: Nordwestsachsen. — Leipzig: VEB Bibliographishes 
Institut, 1957. — xvi + 63 S.

Blevins — Blevins D. The Unusual Origins of More Than 3,000 
American Place Names. — Nashville, Tennessee: Cum-
berland House, 2000. — 435 p.

Camproux — Camproux Ch. Des toponyms qui chantent // Testschrift 
Walther von Wartburg zum 80. Geburtstag. — Tübingen, 
1968. — S. 87—105.

Carr — Carr C. Nominal Compounds in Germanic. — London: 
Oxford University Press, 1939. — 497 p.

Cherpillod — Cherpillod A. Dictionnaire Étymologique des Noms des 
Géographiques. — Paris: Masson, 1991. — 527 p.

Dalberg — Dalberg, Vibeke. Name Variant or New Name? A Discus-
sion Based on Danish Toponyms // Actas do XX Cong-
reso Internacional de Ciencias Onomásticas, Santiago de 
Compostela, 20—25 setembro 1999. — A Coruña: Fin-
dación Pedro Barrié de la Maza, 2002. — P. 829—831.

Dauzat 1920 — Dauzat A. La philosophie du langage. — Paris: Flamma-
rion, 1920. — 331 p.



Список бібліографічних скорочень

— 397 —

Dauzat 1937 — Dauzat A. Les noms de lieux. Origine et évolution. 
(Villes et Villages. Pays. Cours d’eau. Montagnes. Lieux-
dits). — Paris. Librairie Delagrave, 1937. — 264 p.

Dauzat 1951 — Dauzat A. Dictionnaire étymologique des noms de fa-
mille et prénoms de France. 3-e edition revue et aug-
mentée par Marie-Thérése Morlet. — Paris: Librairie La-
rousse, Rue Bonaparte, 28, 1951. — 626 p.

Dauzat 1963 — Dauzat A. & Rostaing Ch. Dictionnaire étymologique des 
noms de lieux en France. — Paris: Librairie Larousse, 
1963. — 738 p.

DDS — Die Deutsche Sprache // Kleine Enzyklopädie / 
Band 2. — Leipzig: VEB Bibliographisces Institut, 
1970. — 1174 S.

Delahunty — Delahunty A. Oxford Dictionary of Nicknames. — Oxford 
University Press. — 2006. — 229 p.

Deroy & Multon — Deroy L. & Multon M. Dictionnaire de noms de lieux. — 
Paris: Les Usuels, 1992. — 532 p.

ЕВ — The New Encyclopædia Britannica. — (EB) Encyclopae-
dia Britannica Ltd; (UK) // Encyclopædia Britannica, 
15th ed., rev. and enl.; Inc. (USA): 2003. — Vol. 1—32.

ЕС — Encyclopedia Canadiana. The Society of Canada Limited. 
Complete in 10 volumes. — Volume 10. — Ottawa, 1965.

Eichler & Walther — Eichler E., Walther H. Die Ortsnamen im Gau Dalemin-
ze; Studien zur Toponymie der Kreise Döbeln, Grossen-
hain, Meissen, Oschatz und Riesa. — Berlin: Akademie-
Verlag, 1966—67,

Ekwall — Ekwall E. The Concise Oxford Dictionary of English 
Place-names. — Fourth edition. — Oxford: Oxford Uni-
versity Press, Ely House, 1966. — xlix + 546 p.

Everett — Everett-Heath J. The Concise Dictionary of World Place-
Names. — Oxford: Oxford Univercity Press Inc. New 
York, 2005. — xii + 596 p.

Expedition — Crooks Drew Names On The Land And Water // 
The Wilkes Expedition: Puget Sound And The Oregon 
Country /Ed. Frances B. Barkan /. — Washington: Wash-
ington State Capital Museum Olympia, 1987. — P. 96—
125.

Freydank & Steinbrück — Freydank Dietrich, Steinbrück Kurt. Die Ortsnamen 
des Bernburger Landes. — Halle (Saale): Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, 1966. — 147 s.

Fischer — Fischer R. E. Die Ortsnamen der Zauche. — Weimar, 
1967. — 206 s.

Fitzpatrick — Fitzpatrick, Lilian L. Nebraska Place-Names. — Lincoln: 
Nebraska State Historical Society, 1982. — xiv + 447 p.

Fleischer — Fleischer W. Namen und Mundart im Raum von Dres-
den. Toponymie und Dialektologie der Kreise Dresden-
Altstadt und Freital als Beitrag zur Sprach- und Sied-
lungsgeschichte. — [2 Bände] Teil I, Teil II. — Berlin: 
Akademie-Verlag, 1961. — 387 S., mit einer Karte, 271 s.



Список бібліографічних скорочень

— 398 —

Gallant — Gallant F. K. A Place Called Peculiar. Stories about Un-
usual American Place-Names. — Springfield, Massachu-
setts: Merriam-Webster, Incorporated, 1998. — x + 275 p.

Gover — Gover G. Cornish Place-Names // «Antiquity». A quartery 
review of archeology. — 1928. — № 41. — P. 316—325.

Grammaire — Gaiffe F., Maille E., Breil E., Jahan S., Wagner L., 
Mari jon M. Grammaire Larousse du XX-e siècle. —  Pa ris: 
 Larousse, 1936. — 467 p.

Gudde — Gudde E. G. California Place Names. The Origin and 
Etymology of Current Geographical Names. — Berkley, 
Los Angeles, London: University of California Press. — 
4th ed., rev. and enl., 1998. — xxvi + 467 p.

Haack — Haack Hausatlas / red.: R. Habel. — Gotha / Leipzig: 
VEB Herman Haack, 1965. — 298 S.

Hengst — Hengst, Karlheinz. Die Ortsnamen der Kreise Glauchau, 
Hohenstein-Ernstthal und Stollberg. — Zwickau: Pädag. 
Institut 1964. — 285 S.

Hockett — Hockett Ch. A Course in Modern Linguistics. — New 
York: The Mac-millan Company, 1958. — 299 p.

Hudson — Hudson F. S. North America. — Estover Plymoth: Mac-
donald and Evans Ltd, 1978. — 442 p.

Jensen — Jensen K. Considerations On Some Germanic Tribe-Names 
// Proceedings of VIIIth International Congress of Ono-
mastic Sciences. — Amsterdam, 1963. — P. 242—246.

Jespersen — Jespersen, Otto. A Modern English Grammar On His-
torical Principles. Morphology. V. 6. — London: George 
Allen & Unwin Ltd, 1954. — 552 p.

Jordan — Jordan J. Toponimia Romînească. — Bucureşţi: Editura 
academici republici populare romîne, 1963. — 581 p.

Kaufmann — Kaufmann H. Westdeutsche Ortsnamen Mit Unterschei-
denden Zus. — First Edition. — Heidelberg: Carl Winter 
Universit, 1958. — 301 S.

LDCE — Longman Dictionary of Contemporary English. — Third 
Edition. — Barcelona: Cayfosa Quebecor, 2000. — 1668 p.

LDEL&C — Longman Dictionary of English Language and Cul-
ture. — Harlow, Essex: Addison Wesley Longman, 
1998. — 1568 p.

Longnon — Longnon Au. Les noms de lieu de la France; Leur 
origine, leur signification, leurs transformations [publié 
par Paul Marichal et Léon Mirot, préface de Jacques 
Chaurand]. — Paris: Éditions Honoré Champion, Paris, 
1999. — XV + 831 p. — «réimpression de l’édition de 
Paris, 1929».

Marchand 1955 — Marchand H.  Synchronic  Analysis and Word-Forma-
tion // Cahiers Ferdinand de Saussure. Publie’s par la 
Sociéte Genevoise de Linguistique. — Génève: Librairie 
Droz, 1955. — № 13. — P. 5—24.

Marchand — Marchand H. The Categories and Types of Present-Day 
English Word-formation: A Synchronic-Diachronic Ap-



Список бібліографічних скорочень

— 399 —

proach, ed. 2nd, completely revised and enlarged. — Mün-
chen: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1969. — 
545 s.

Meyer-Lübke — Meyer-Lübke, Wilhelm. Einführung in das Studium der 
romanishhen Sprachwissenschaft. — Heidelberg: C. Win-
ter, 1901. — Х + 224 S.

Morris — Morris A. Florida Place Names. — Coral Gables: Univer-
sity of Miami Press, 1974. — xiii + 292 p.

Muret — Muret, Ernest. Les Noms de Lieu dans les Langues Ro-
manes / Conférences faites au Collège de France / Col-
lection de Documents Linguistiques. — Paris: Librairie 
Ernest Leroux, 1928. — 215 p.

Nègre 1977 — Nègre E. Les nom de lieux en France. — 2e édition. — Pa-
ris: Editions d’Artrey, 1977. — 184 p.

Nègre 1986 — Nègre E. Les noms de lieux du Tarn. — 4e édition. — Pa-
ris, Editions d’Artrey, 1986. — 127 р.

Nouvel — Nouvel A. Des pierres qui chantent // Actes du Col-
loque de Loches, 1980. — P. 160—165.

ODDR — Ortslexicon der Deutschen Demokrastischen Republik. 
Zusammengestellt und bearbeitet von Heinz Adomeit. — 
Berlin: Sttatsverlag. — 1971. — 596 S.

Peattie — Peattie R. The Friendly Mountains. Green, White and 
 Adirondacks. — New York: Vanguard Press, 1942. — 
341 р. (American mountain series, v. 2).

PNWA — Philips’ New World Atlas. Atkinson G., Downs J., Har-
ris N. and others. — 3rd ed. / Ed. B. M. Willett. — Lon-
don: George Philip & Son, Ltd, 1980. — 120 + index 
96 p.

Podział — Podział administracyjny Polski 1975—1998 — podział 
administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 
31 grudnia 1998.

Queirazza — Queirazza G. Dizionario dei nomi geografici italiani / 
[Queirazza G., Marcato C., Pellegrini G., Siccardi G., 
Rossebastiano A.]; Coordinamento scientifico di Carlo 
Marcato. — Torino: UTET, 1992. — 589 p.

Quimby — Quimby M. J. American Place Names And Their Deriva-
tion. — New York: A. S. Barnes and Company, 1970. — 
390 p.

Ramsey — Ramsey, Robert L. Our Storehouse of Missouri Place 
Names. — Сolumbia: University of Missouri, 1973. — 
160 р.

Reany — Reany P. H. The Origin of English Place-Names. Fourth 
impression. — London: Routledge and Kegan Paul, 
1969. — 277 p.

Reany 1969 — Reany P. H. The Origin of English Surnames. Third im-
pression. — London: Routledge and Kegan Paul, 1969. — 
415 p.

Romig — Romig W. Michigan Place Names. — Detroit: Wayne 
State University Press, 1986. — 673 p.



Список бібліографічних скорочень

— 400 —

Room 1981 — Room A. Naming Names. Stories of Pseudonyms and 
Name Changes With A Who’s Who. — North Carolina: 
Jefferson, McFarland & Company, Inc., 1981. — 349 p.

Room 1988 — Room A. Dictionary of Place-Names In the British Isles. 
Over 4,000 place-names — their fascinating origins and 
history. — London: Butler & Tamer Ltd, Bloomsbury Pub-
lishing Limited, 1988. — xxvi + 414 p.

Room 2006 — Room A. Place Names of the World: Origins And Mean-
ings of the Names For 6,600 Countries, Cities, Territo-
ries, Natural Features And Historic Sites. Second Edi-
tion — Jefferson, NC: Mc. Farland, 2006. — 433 p. — 
Select Bibliography: p. 431—433.

Rospond — Rospond S. Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna sło-
wiańskich nazw geograficznych. — Kraków: Instytut Ję-
zyka Polskiego PAN, Wydawnictwo Naukowe DWN, 
1957. — 432 s.

Sala — Sala M. Du rapport entre l’évolution des appellatifs et 
celles des toponymes // Contributions onomastiques. — 
Bucarest, 1958.

Saussure — Saussure, F. de. Corso di linguistica generale. Bari: Ed. 
Laterza, 1967. Introduzione, Notizie biographiche e criti-
che su F. de Saussure di T. De Mauro (ed. orig. Saus-
sure F de. Corso di linguistica generale. Payot, Paris, 
1922).

Schwarz — Schwarz, Ernst. Deutsche Namenforschung. 2 Bände /. 
Band 1: Ruf- und Familiennamen; Band 2: Orts- und 
Flurnamen. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1949 
(1949/1950). — 228/322 S.

Sklyarenko 1979 — Sklyarenko Alexey Typologischen Vergleich einfachen To-
ponyms (am Material von slawischen, germanischen und 
romanischen Sprachen) // Namenkundliche Informatio-
nen. Beiheft 35. — Deutschland: Leipzig, Karl-Marx-Uni-
versität, 1979. — S. 4—13.

Sklyarenko 1990 — Sklyarenko Alexey. About the Interaction of Article and 
Onomastic Systems // Proceedings of XVII th Interna-
tional Congress of Onomastic Sciences. — Finland: Hel-
sinki, 1990. — P. 118—119.

Sklyarenko 1991 — Sklyarenko Alexey. Zur Typologie des Artikels bei Ony-
men in Plural // Namenkundliche Informationen. Bei-
heft 59/65. — Deutschland: Leipzig, Karl-Marx-Universi-
tät, 1991. — S. 53—63.

Sklyarenko 1993 — Sklyarenko Alexey About proper name system and in-
ternal contradictions as the source of its development 
// Zusammenfassungen. XVIII Internationaler Kongreß 
für Namenforschung. — Deutschland: Trier. — Universi-
tät Trier. — 12—17, April 1993. — S. 126—127.

Sklyarenko 1996 — Sklyarenko Alexey Typology of Articles in Onomas-
tics // Congress Guide. XIXth International Con-
gress of Ono mastic Sciences. — Great Britain: Aber-



Список бібліографічних скорочень

— 401 —

deen, University of Aberdeen. — August 4—11, 1996. —  
P. 118—119.

Sklyarenko Alexey — Sklyarenko Alexey Peculiarities of Ukrainian Place-names 
as Compared with Appellatives. // Abstracts. XX1st In-
ternational Congress of Onomastic Sciences, August 
19—24, 2002. — Sweden: Uppsala, Institut för språk och 
folkminnen, 2002. — P. 100.

Sklyarenko Olga — Sklyarenko Olga. Synchrono-systematic Approach to 
Place-Names // XIXth International Congress of Onomas-
tic Sciences. — Great Britain: Aberdeen, University of 
Aberdeen. — August 4—11, 1996. — Congress Guide. — 
P. 118—119.

Sklyarenko 2000 — Sklyarenko Olga Comparative Approach to Place-Names 
Study // Друга міжнародна науково-практична конфе-
ренція з питань методики викладання іноземної мови, 
присвячена пам’яті д-ра пед. наук, проф. В. Л. Скалкі-
на 15—17 грудня 2000 р. — Збірник наукових праць. — 
Одеса: Астропринт, 2000. — C. 178—183.

Sklyarenko 2000a — Sklyarenko Olga. The meanings of Proper Names // 
Друга міжнародна науково-практична конференція з 
питань методики викладання іноземної мови, присвя-
чена пам’яті д-ра пед. наук, проф. В. Л. Скалкіна 15—
17 грудня 2000 р. — Збірник наукових праць. — Оде-
са: Астропринт, 2000. — C. 183—188.

Sklyarenko 2002 — Sklyarenko Olga. The Role, Lore and Lure of Place-
names // Іноземна філологія на межі тисячоліть. Між-
народна наукова конференція, присвячена 70-річчю фа-
культету іноземних мов. — Харків: Константа, 2000. — 
C. 278—279.

Sklyarenko 2002a — Sklyarenko Olga. Formation of Ukranian Place Names // 
Abstracts of XXIst International Congress of Onomastic 
Sciences. — Uppsala, Sweden, 2002. — P. 100.

Sklyarenko 2002b — Sklyarenko Olga. About Principles of Name-giving in the 
Toponymy of the USA // Мова. Науково-теоретичний 
часопис з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова; Гол. ред. Д. С. Іщенко. — Одеса: Астропринт, 
2002. — № 7. — С. 278—281.

Sklyarenko 2002c — Sklyarenko Olga. Types of Formation of Ukrainian Place 
Names // III Міжнародна науково-практична конферен-
ція з питань методики викладання іноземної мови, при-
свячена пам’яті д-ра пед. наук проф. В. Л. Скалкіна, 
19—20 грудня 2002 р. — Одеса: Астропринт, 2002. — 
С. 237—242.

Sklyarenko & Sklyarenko 2002 — Sklyarenko Alexey, Sklyarenko Olga. Typo-
logical Comparison of Simple Place-Names. // Actos do 
XX Congreso International de Ciencias Onomaśticas, San-
tiago de Compostela, España. 20—25 sentembro 1999. — 
España: A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
2002. — P. 877—883.



Список бібліографічних скорочень

— 402 —

Sklyarenko & Sklyarenko 2005 — Sklyarenko Alexey, Sklyarenko Olga Interre-
lationship Between Common Nouns and Proper Nouns. 
// Proceedings of the XX1st International Congress of 
Ono mastic Sciences. Uppsala. — August 19—24, 2002 
[In 5 v.]. — Sweden: Uppsala Institut för språk och folk-
minnen, 2005. — V. 1. — P. 277—282.

Skok — Skok P. Cantare in französischen Ortsnamen // Zeit-
schrift für Romanische Philologie. — № 32. — M. Nie-
meyer, 1968. — S. 555—599.

Šmilauer — Šmilauer V. Úvod do toponomastiky: (nauky o vlastních 
jménech zeměpisných). 1. vyd. — Praha: Státní pedago-
gické nakladatelství, 1963. — 219 s.

Solmsen — Solmsen, Felix. Indogermanische Eigennamen als Spie-
gel der Kulturgeschichte [herausgegeben und bearbeitet 
von Ernst Fraenkel]. — Heidelberg: Zweiter Band, Carl 
Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1922. — 205 s.

Spears — Spears R. A. Dictionary of American Slang and Collo-
quial Expressions. Special Edition. Lincolnwood, Illinois, 
USA: National Textbook Company, 1991. — 528 p.

Sperber — Sperber W. Namen der Flurstücke in den sorbischen Dör-
fern des Kreises Kamenz // «Leipziger Studien». —  Halle, 
1957. — S. 150—162.

Stechishin — Stechishin J. V. A History Of Ukrainian Settlements 
In Canada. — Canada: Saskatoon, 1992. — 246 p.

Strandberg — Strandberg S. Scandinavians at Home and Abroad Dur-
ing the Viking Age and the Middle Ages. The evidence 
of place-names // Proceedings of the ХХIst Internatio-
nal Congress of Onomastic Sciences. Uppsala. — August 
19—24, 2002 [In 5 v.]. — Sweden: Uppsala, 2005. — 
V. 1. — P. 50—61.

Steinbeck — Steinbeck J. Travels with Charley. — New York: The Vi-
king Press. 1964. — 246 p.

Stewart 1970 — Stewart G. R. American Place-Names. A Concise and Se-
lective Dictionary for the Continental United States of 
America. — New York: Oxford University Press, 1970. — 
xl + 550 p.

Stewart 1975 — Stewart G. R. Names On The Globe. — 2nd New York: 
 Oxford University press, 1975. — 411 p.

Stokes — Stokes H. G. English Place-names. — London: B T Bats-
ford, 1949. — 120 p.

Stosunki — Brückner Alesander, Niederle Lubor, Kadlec Karol. Wier-
zenia religijne i stosunki rodzinne // «Początki kultury 
słowiańskiej». — Warzawa—Kraków, 1912. — 250 S.

Studer — Studer, Julius. Schweizer Ortsnamen. Ein historisch- ety-
mologischer Versuch. — Zürich: F. Schulthess, 1896. — 
vi + 288 S.

TАЕ — The Australian Encyclopedia. International Edition. Com-
plete in ten volumes / Ed. by Alec H. Chisholm. — Syd-
ney: The Grolier Society of Australia, 1979. — V. 1—10.



Список бібліографічних скорочень

— 403 —

Taszycki — Taszycki W. Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustale-
nie podziału). — Kraków: Polska akademia umiejetności, 
1946. — 64 s.

TCAN — Twentieth Century American Nicknames / Ed. by Lau-
rence Urdang / Compiled by Walter C. Kidney and 
George C. Kohn / With a foreword by Leslie Alan 
Dunkling. — New York: The H. W. Wilson Company, 
1979. — 398 p.

TCOD — The Concise Oxford Dictionary of Current English. 
 Edi ted by H. W. Fowler and F. G. Fowler based on The 
Oxford Dictionary. Fifth ed. Revised by E. McIntosh. — 
 Oxford: Oxford University Press, 1964. — 1555 p.

TGBE — The Golden Book Encyclopedia. Third printing. Vol-
ume X. — New York: Golden Press, Inc., Rockfeller Cen-
ter, New York 20, 1960. — 960 p.

TEA — The Encyclopedia Americana. International Edition. Com-
plete in thirty volumes. «First published in 1829». 
 GROLIER International Headquarters: Danbury, Connect-
icut. — 2001.

Vincent — Vincent Au. Toponymie de la France. — Bruxelles: Lib-
rairie Générale rue de Namur, 1937. — 418 p.

Wales — Wales Katie. A Dictionary of Stylistics. 2 nd ed. — Rear-
son Education Limited, 2001. — 429 p.

Waser — Waser E. Das Diminutiv in Orts- und Flurnamen // Actos 
do XX Congreso International de Ciencias Onomaśticas, 
Santiago de Compostela, España. 20—25 sentembro 
1999. — A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
2002. — P. 123—135.

WBE — The World Book Encyclopedia. — Chicago, London, Syd-
ney, Tunbridge Wells: A scott Fetzer Company. World 
Book, Inc., 1989 / WBD: The World Book Dictionary, 
Editors: Clarence L. Barnhart. — Complete in 22 vol-
umes.

WCAD — Webster’s Contemporary American Dictionary of the Eng-
lish Language. — New York: Bobley Publishing Corp. 
1998. — 820 p.

Wegweiser — Wegweiser zur Namenforschung. Von Friedrich ENGELS 
bis in die Gegenwart. Kollektiv der Leipziger namenkund-
lichen Arbeitsgruppe, Halle (Saale) 1962. — 113 S.

Weltatlas — Neuer großer Weltatlas mit Weltländerlexikon.  Atlas 
für die ganze Familie. Sensationelle Weltraumfotos; 
184 Seiten Karten, 137 Fotos, außerdem ein Register 
mit 50.000 Namen und eine Länderstatitik, fachkundige 
Texte. — London, Reed International Books Ltd., 1995.

Witkowski — Witkowski T. Grundbegriffe der Namenkunde. — Berlin: 
Akademie Verlag, 1964. — 92 S.

WNGD — Webster’s New Geographical Dictionary. — Massachu-
setts: Springfield, G & C. Merriam Company, 1980. — 
1370 p.



— 404 —

п е р е л і к  у м о в н и х  с к о р о ч е н ь

I. наЗви  
адміністративно-територіальних  

одиниць

1. сполучені штати америки

AK — Аляска
AL — Алабама
AR — Арканзас
AZ — Арізона
CA — Каліфорнія
CO — Колорадо
CT — Коннектикут
DE — Делавер
FL — Флорида
GA — Джорджія
IA — Айова
ID — Айдахо
IL — Іллінойс
IN — Індіана
KS — Канзас
KY — Кентуккі
LA — Луїзіана
MA — Массачусетс
ME — Мен
MD — Меріленд
MI — Мічиґан
MN — Міннесота
MO — Міссурі
MS — Міссісіпі
MT — Монтана
NB — Небраска
NC — Північна Кароліна

ND — Північна Дакота
NH — Нью-Гемпшир
NJ — Нью-Джерсi
NM — Нью-Мексико
NV — Невада
NY — Нью-Йорк
OH — Огайо
OK — Оклахома
OR — Орегон
PA — Пенсільванія
RI — Род-Айленд
SC — Південна Кароліна
SD — Південна Дакота
TN — Теннессі
TX — Техас
UT — Юта
VA — Вірджинія
VT — Вермонт
WA — Вашингтон
WI — Вісконсін
WV — Західна Вірджинія
WY — Вайомінг
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2. провінції та території канади

а) п р о в і н ц і ї

Alta — Альберта
B. C. — Британська Колумбія
Que — Квебек
Man — Манітоба
N. B. — Нью-Брансуик

Newf — Ньюфаундленд
N. S. — Нова Шотландія
Ont — Онтаріо
P. E. I. — Принс-Едвард остров
Sask — Саскачеван

б) т е р и т о р і ї

N. W. — Північно-Зіхідні території Y. T. — Юкон

3. області україни

Вн — Вінницька
Вл — Волинська
Днп — Дніпропетровська
Днц — Донецька
Жт — Житомирська
Зк — Закарпатська
Зп — Запорізька
ІФ — Івано-Франківська
Кв — Київська
Крв — Кіровоградська
Крм — Автономна Республіка Крим
Лв — Львівська
Лг — Луганська

Мк — Миколаївська
Од — Одеська
Пл — Полтавська
Рв — Рівненська
См — Сумська
Тр — Тернопільська
Хрк — Харківська
Хрс — Херсонська
Хм — Хмельницька
Чрк — Черкаська
Чрв — Чернівецька
Чрг — Чернігівська

4. суб’єкти російської федерації

Ад — Республіка Адигея
Бу — Республіка Бурятія
Кл — Республіка Калмикія
Кч —  Карачаєво-Черкеська рес-

публі ка
Кр — Республіка Карелія
Ко — Республіка Комі
Ме — Республіка Марій Ел
Мо — Республіка Мордовія
Са — Республіка Саха (Якутія)
Та — Республіка Татарстан

Чу — Чувашська республіка

Алт — Алтайський край
Заб — Забайкальський край
Кда — Краснодарський край
Кяа — Красноярський край
Пер — Пермський край
При — Приморський край
Ста — Ставропольський край
Хаб — Хабаровський край

Аму — Амурська область
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Арх — Архангельська область
Аст — Астраханська область
Блг — Бєлгородська область
Бря — Брянська область
Вгг — Волгоградська область
Влг — Вологодська область
Влд — Володимирська область
Вор — Воронезька область
Іва — Іванівська область
Ірк — Іркутська область
Кгд — Калінінградська область
Кір — Кіровська область
Клу — Калузька область
Кос — Костромська область
Крс — Курська область
Лен — Ленінградська область
Лип — Липецька область
Мос — Московська область
Мур — Мурманська область
Ниж — Нижегородська область

Нвс — Новосибірська область
Нгр — Новгородська область
Омс — Омська область
Оре — Оренбурзька область
Пнз — Пензенська область
Пск — Псковська область
Рос — Ростовська область
Ряа — Рязанська область
Сам — Самарська область
Сар — Саратовська область
Све — Свердловська область
Смо — Смоленська область
Там — Тамбовська область
Тве — Тверська область
Том — Томська область
Тул — Тульська область
Тюм — Тюменська область
Чел — Челябінська область
Ярс — Ярославська область

II. скорочення наЗв мов, наріч  
і діалектів

алгонк. — алгонкінська
амер. — американський ва ріант 

англійської мо ви
англ. — англійська
араб. — арабська
афг. — афганська
блр. — білоруська
болг. — болгарська
брит. — бритська
бурят. — бурятська
бурят.-мон- — бурят.-монгольська
   гол.
галл. — галльська
гел. — гельська (особл. мова 

шотландських кельтів)
герм. — германські
гр. — грецька
дав.-англ. — давньоанглійська
дав.-в.-нім. — давньоверхненімецька
дан. — данська
евенкійськ. — евенкійська
і.-є. — індоєвропейські
ірл. — ірландська

ісп. — іспанська
італ. — італійська
казах. — казахська
канад. — канадська (що вжива-

ється у Канаді)
кельт. — кельтськi
кит. — китайська
корн. — корнуольська
лат. — латинська
литов. — литовська
молд. — молдавська
нім. — німецька
перс. — перська
пол. — польська
порт. — португальська
псл. — праслов’янська
рос. — російська
санскр. — санскрит
сарм. — сарматська
семіт. — семітські
серб. — сербська
сканд. — скандинавські
слв. — слов’янські
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ср.-англ. — середньоанглійська
ср.-в.-нім. — середньоверхньоні-

мецька
ст.-пол. — старопольська
ст.-рос. — староросійська
ст.-сканд. — староскандинавська
ст.-слв. — старослов’янська
ст.-франц. — старофранцузька

таджик. — таджикська
уельс. — уельська
укр. — українська
фін. — фінська
франц. — французька
хінд. — хінді
чеськ. — чеська
швед. — шведська

III. інші скорочення

антич. — античний
б. — балка
в. —  відмінок (з назвою від-

мінка)
г. — гора
дав. в. — давальний відмінок
дієприкм. — дієприкметник
дієприсл. — дієприслівник
див. — дивись
діал. — діалектний
жін. — жіночий
ж. р. — жіночий рід
займ. — займенник
заст. — застаріле
зв. — зворот
т. д. — так далі
і под. — і подібне
ім. — іменник
ін. — інший
ірон. — іронічне
м. — місто
мн. — множина
наз. в. — називний відмінок
н. п. — населений пункт
напр. — наприклад
непр. в. — непрямий відмінок
обл. — область
одн. — однина
оз. — озеро
поет. — поетичне
пор. — порівняй
прийм. — прийменник

прикм. — прикметник
пр. пр. — правий приток
р. — ріка
розм. — розмовний
р.р. — ріки
с. — село
сел. — селище
сс. — села
сер. р. — середній рід
ст. — століття
суф. — суфікс
ур. — урочище
хут. — хутір
сучас. — сучасний

Adj — прикметник
Adv — прислівник
Grt — географічний термін
Indef. pron —  неозначений зай мен ник
Inf — інфінітив
N — іменник
Num — числівник
Part —  дієприкметник (або пар-

тиципальне вживання)
Predic — предикативне вживання
Prep — прийменик
Pres. p. —  дієприкметник теперіш-

нього часу
Pron — займенник
Superl — найвищий ступінь
Vb — дієслово
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