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Ю. О. КАРПЕНКО (Одесса) 
 

ОНІМІЗАЦІЯ І ТРАНСОНІМІЗАЦІЯ 
ЯК СЛОВОТВІРНИЙ АКТ 

 
В одній з базових ономастичннх розвідок останніх років — колективній 

монографії «Теория и методика ономастических исследовании» (М., 1986) — 
після різнобічного й глибокого аналізу онімізації та траксонімізації робиться 
категоричний висновок: «Трансонімізація, як і онімізація, — процеси, не 
пов'язані з деривацією». Гадаємо, що висновок цей є помилковим, що 
онімізація й трансонімізація становлять собою типові словотвірні акти, тобто — 
належать до деривації. Адже в кожному випадку онімізації чи трансонімізації 
йдеться про утворення нового слова, нової власної назви якої раніше не 
існувало: Буковина<буковина «буковий ліс» (онімізація), готель «Київ»<м. 
Київ (трансонімізація). 

Власне кажучи, проблема зводиться до визнання чи заперечення того, що в 
дериватології іменується лексико-семантичним способом словотвору.            
Л.В. Щерба та В.В. Виноградов цей спосіб визнавали, однак сучасні фахівці з 
словотвору його досить одностайно заперечують. Аргументом для заперечення 
є те, що синхронічно по- 
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хідне слово зберігає відношення мотивації, а при лексико-семантичному 
словотворенні збереження відношень мотивації означає полісемію, тобто – 
відсутність акту словотворення: вогонь «полум'я»>вогонь «натхнення» 
(з'являється нова семема, а не нове слово). Якщо же полісемія переходить в 
омонімію, то нове слово з'являється, але припиняються відношення мотивації, 
оскільки омоніми – це слова, семантично не пов'язані між собою. Тому вважа-
ють, що про лексико-семантичний спосіб можна говорити тільки в діахронії, як 
це робить зокрема В. М. Нємченко, зазначаючи, що «історично похідні слова, 
виниклі внаслідок даного способу словотвору, в сучасній мові позбавлені 
твірних, мотивуючих слів». 

Однак аргумент цей видається сильним лише на перший погляд, без 
докладного розгляду сутності справи. Скрупульозне ж психолінгвістичне 
вивчення відношень полісемії та омонімії, виконане М. П. Муравицькою і, з 
видозміною методики, В. В. Левицьким, засвідчило, що в реальному 
функціонуванні мови поміж полісемією та омонімією існує істотна переходова 
смуга, у якій полісемія вже втрачається, тобто слова перестають бути 
виразниками семем одного слова, але омонімія ще не реалізується, тобто 
мотиваційні відношення твірного й походного слова ще не втрачаються. Так, 
лексеми лист (рослини) і лист (до матері) є омонімами, семеми лист (паперу) і 
лист (до матері) становлять полісемію, а відношення слів лист (рослини) і лист 
(паперу) ілюструють переходовий тип (приклад В. В. Левицького). 

Досить надійно встановлена в різних психолінгвістичних експериментах 
наявність такого переходового типу і є теоретичною підставою визнання 
синхронічності (а не тільки діахронічності) лексико-семантичного способу 
словотвору, а з ним і дериваційного характеру онімізації та трансонімізації. І 
саме онімічна лексика є найпотужнішою сферою реалізації названого 
переходового типу. Онімізація та трансонімізація становлять собою 
найпоширеніші, масові різновиди застосування лексико-семантичного способу 
словотвору. Дійсно, ніяка теорія не доведе, що власні назви Одеса (місто) и 
«Одеса» (корабель), шах (титул володаря) і «Шах» (алмаз) не є різними 
словами. Так само неможливо заперечити тут мотиваційні відношення. 

Онімізація та особливо трансонімізація широко представлені в усіх класах 
власних назв, а в деяких вони є панівним  (ергонімія) або мало не єдиним 
(хрематонімія, хрононімія) способами словотвору. 

Додамо, що прийняте в   ономастиці   розуміння   онімізації та трансонімізації 
є вузьким, оскільки має на увазі семантичний процес, який відбувається без 
зміни материальної форми твірного слова (семантична онімізація й 
трансонімізація). Але фактично онімізація або трансонімізація відбувається 
завжди при утворенні кожної  
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нової власної назви, оскільки будь-який онім  утворюється на базі апелятива 
(або сукупності апелятивів) чи іншого оніма. Таке широке розуміння приводить 
до ідеї граматичної (морфологічної) онімізації та трансонімізації, що 
реалізуються, звісно, уже різними словотвірними способами. 
 

 


