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МАГЧЫМАСЦІ ДЗЕЙНАСНАГА ПАДЫХОДУ  
ДА ДАСЛЕДАВАННЯ ТАПОНІМАЎ

А. І. КОПАЧ  1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Выяўляюцца адметныя рысы і перспектывы дзейнаснага падыходу да вывучэння імёнаў геаграфічных аб’ектаў у процівагу 
існуючым гістарычным, сістэмна-структурным і этнакультурным даследаванням. Разглядаюцца тапонімы Беларусі, Славакіі 
і ЗША. Прапануецца дапоўніць вывучэнне імёнаў з пазіцый чалавека-назіральніка (працы А. Л. Беразовіч, М. Э. Рут і іншых 
даследчыкаў) выяўленнем паслядоўных рашэнняў чалавека-дзеяча. Адзначана, што пры падобнай змене ракурсу даследаван-
ня альтэрнатывай прызнаным тапанімістамі намінатыўнай і пазнавальнай функцыям уласных імёнаў выступае рэгулятыўная 
функцыя, што дазваляе ўраўнаваць значнасць кампанента-класіфікатара (словы кшталту рака, возера і пад.) з дыферэнцыята-
рам, які традыцыйна ўспрымаецца як больш важны. Падкрэсліваецца, што класіфікатар здольны адыгрываць ролю ўласнага 
імені і не суадносіцца з рэальным статусам аб’екта, але здараецца гэта, як правіла, у назвах мікрааб’ектаў. Заўважана, што 
буйныя, стабільныя і значныя для чалавека арыенціры існуюць у адзінстве дыферэнцыятара і класіфікатара або фарманта-
намесніка,  прычым класіфікатар  суадносіцца  з  рэальнасцю. Даказана, што паслядоўная фіксацыя  спосабаў рэпрэзентацыі 
аб’ектаў (а не канстатацыя іх адзінкавых прымет) дазваляе выявіць тры асноўныя мадэлі, якія ляжаць у аснове ўсіх імёнаў 
і ў кантэксце сітуацыі паслядоўна трансфармуюцца з мадэлі без дыферэнцыятара ў мадэлі з адным ці двума атрыбутамі.

Ключавыя словы: тэорыя маўленчай дзейнасці; тапонім; пазіцыя назіральніка; акумулятыўная функцыя; пазіцыя дзеяча; 
рэгулятыўная функцыя; дзейнасць; дзеянне; аперацыя.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ТОПОНИМОВ

О. И. КОПАЧ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Выявляются отличительные черты и перспективы деятельностного подхода к изучению имен географических объектов 
в  противовес  существующим  историческим,  системно-структурным  и  этнокультурным  исследованиям.  Рассматриваются 
топонимы Беларуси, Словакии и США. Предлагается дополнить изучение имен  с позиций человека-наблюдателя  (работы 
Е. Л. Березович, М. Э. Рут и других исследователей) выявлением последовательных решений человека-деятеля. Отмечено, 
что при подобной смене ракурса исследования альтернативой признаваемым топонимистами номинативной и познаватель-
ной функциям собственных имен выступает регулятивная функция, что позволяет уравнять значимость классифицирующего 
компонента  (например, слова река, озеро и под.) с традиционно воспринимаемым как более важным дифференцирующим 
компонентом. Подчеркивается, что классификатор способен играть роль имени собственного и не соотноситься с реальным 
статусом объекта, но происходит это, как правило, в названиях микрообъектов. Замечено, что крупные, стабильные и значи-
мые для человека ориентиры существуют в единстве дифференциатора и соотносящегося с реальностью классификатора или 
форманта-заместителя. Доказано,  что  последовательная фиксация  способов  репрезентации  объектов  (а  не  констатация  их 
единичных признаков) позволяет выявить три основные модели, которые лежат в основе всех имен и в контексте ситуации 
последовательно трансформируются из модели без дифференциатора в модели с одним или двумя признаковыми атрибутами.

Ключевые слова: теория речевой деятельности; топоним; позиция наблюдателя; аккумулятивная функция; позиция деяте-
ля; регулятивная функция; деятельность; действие; операция.
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AN ACTIVITY THEORY PERSPECTIVE ON THE STUDY OF PLACE NAMES

A. I. KOPACH  a
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The characteristics and prospects of the activity theory approach are discussed in the article as opposed to the existing historical, 
structural, and ethnocultural research of place names. The object of the study are the proper names of geographical objects of Belarus, 
Slovakia,  and  the United States. The  study  of  names  from  the  standpoint  of  a  human observer  (E. Berezovich, M. Rut,  et  al.)  is 
proposed to be supplemented by the detection of consecutive decisions made by a human doer. A regulative function is considered a 
substitution for a traditional approach to place names, which implies superiority of nominative and accumulative functions of proper 
names. This step makes it possible to equalize the classifying element of a name (e. g. words like stream, lake, etc.) with a traditionally 
more important differentiating element. The classifier is able to play the role of a proper name alone. Besides, it may not translate the 
real state of the object. Though these things happen, as a rule, in the names of small-scale objects. Large and stable landmarks are 
meaningful for humans. They exist as a holistic sign which includes both a differentiator and a classifier or its formant-deputy which 
correctly translates reality. Successive chain of object’s representations (rather than individual characteristics) identifies three major 
models for creating all the names around. These models are consecutively transformed in the context of the situation from a model 
without a differentiator to a model with one or two attributes.

Key words: activity theory; place name; human observer’s standpoint; accumulative function; human doer’s standpoint; regulative 
function; activity; action; operation.

У  гісторыі мовазнаўства  трох  апошніх  стагоддзяў  «на  лідзіруючыя пазіцыі  выходзілі  як мінімум 
тры  парадыгмы:  генетычная  (гістарычная,  эвалюцыйная),  таксанамічная  (інвентарная,  сістэмна-
структурная) і камунікатыўна-функцыянальная»1 [1, c. 11]. Пазіцыі першых дзвюх парадыгм у рамках 
тапанімікі былі грунтоўна прааналізаваны эвалюцыяністамі і структуралістамі, якія стварылі мноства 
версій аб прарадзіме індаеўрапейцаў і славян на падставе супастаўлення даных (у тым ліку ўласных 
геаграфічных імёнаў) роднасных моў і склалі пералік асноў і фармантаў, характэрных для пэўных груп 
тапонімаў. Магчымасці  камунікатыўна-функцыянальнай парадыгмы ў  тапаніміцы не  ацэнены да  гэ-
тага часу.

Адсутнасць  камунікатыўна-функцыянальнага  апісання  сістэмы  ўласных  імёнаў,  верагодна,  мож-
на патлумачыць тым, што гэта група лексікі прадстаўлена словамі або кароткімі спалучэннямі слоў, 
якія займаюць у тэксце пазіцыю субстантыва. Яны па традыцыі вызначаюцца як  імёны, што выкон-
ваюць намінатыўную функцыю, гэта значыць не маюць выхаду на сінтаксічныя, дыскурсіўныя і, шы-
рэй, дзейнасныя характарыстыкі. Спроба чэшскага даследчыка М. Дакуліла разглядаць словаўтварэнне 
з пазіцый функцыянальнай лінгвістыкі, па вялікім рахунку, так і засталася спробай, якая не была рэалі-
завана на практыцы, у тым ліку ў тапаніміцы.

У дадзеным артыкуле разгледжаны асаблівасці дзейнаснага падыходу да тапанімікі, якія адрозніваюць 
яго і ад традыцыйных гістарычнага і сістэмна-структурнага, і ад сучаснага этнакультурнага падыходаў 
і садзейнічаюць экспланаторнасці тапонімаў. У якасці аб’екта даследавання выступаюць уласныя імёны 
геаграфічных аб’ектаў Беларусі, Славакіі і ЗША.

Субстанцыяльная  і рэляцыйная канцэпцыі мовы, якія распрацоўваліся ў межах кампаратывістыкі 
і  структуралізму  адпаведна,  у  цяперашні  час  усё  больш  выцясняюцца  інфармацыйнай  канцэпцыяй.  
У інфармацыі ёсць як мінімум два бакі: яе можна, п а - п е рша е, назапашваць, п а - д ру го е, перада-
ваць. З гэтага вынікаюць і два розныя разуменні суб’екта пазнання: яно можа ажыццяўляцца з пазіцыі  
назіральніка  і  дзеяча.  Для  назіральніка  галоўнай  функцыяй  мовы  з’яўляецца  пазнавальная  (акуму-
лятыўная), для дзеяча – рэгулятыўная, паколькі любая дзейнасць чалавека, у тым ліку камунікацыя, мае 
перад сабой пэўную мэту. Назіральнік з’яўляецца своеасаблівым «інтравертам», дзеяч шукае магчы-
масці быць зразумелым слухачу, гэта значыць становіцца «экстравертам».

У  тапанімных  працах  апошняга  часу  пазіцыя  назіральніка  актыўна  вывучаецца  лінгвістамі 
(А. Л. Беразовіч, М. Э. Рут і інш.). Роля інфармацыі, якую чалавек, разглядаючы свет праз прызму свайго 
месцазнаходжання ў ім, бярэ з навакольнага асяроддзя і закладвае ў аснову ўласных уяўленняў пра кан-
крэтныя аб’екты, у тым ліку тапонімы, даследуецца імі дэталёва і паслядоўна: інфармацыя пра аб’ект 
разглядаецца па параметрах праяўленасці/імплікаванасці суб’екта назірання, накіраванасці арыентацыі, 
каардынацыйнага  механізма,  ахопу  тэрыторыі,  характару  счаплення  элементаў  прасторавай  карціны 
свету, задзейнічання прасторавай гарызанталі/вертыкалі і г. д. [2, c. 16–18; 3, c. 33–38]. Найбольшая ўвага 
надаецца праблемам семантыка-матывацыйных характарыстык асобных элементаў – тапанімных асноў 
і афіксаў. Такім чынам, на пярэдні план у даследаваннях выходзіць акумулятыўная функцыя. 

1Тут і далей пераклад наш. – А. К.
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Не менш падстаў ёсць для таго, каб звярнуцца да вывучэння імёнаў у святле рэгулятыўнай функцыі, 
бо  ў  працэсе  камунікацыі  дасягаецца  пагадненне  паміж  двума  бакамі,  вылучаюцца  характарыстыкі 
прадметаў, якія разглядаюцца чалавекам як важныя, невыпадковыя; інфармацыя ж уключае ў сябе ўсе 
прыметы аб’екта, якія захоўваюцца ў памяці суб’екта.

Меншы акцэнт у нашай працы на вывучэнні кожнага элемента імені паасобку і большы – на адзінстве 
знакавай топасістэмы абумоўлены той акалічнасцю, што ў тапонімаў семантыка з цягам часу сціраецца 
і  выяўляецца навукоўцамі  толькі падчас дадатковага  этымалагічнага пошуку. Для свядомасці  сучасных 
людзей імя часта не валодае прыметай двухбаковасці. Напрыклад, семантыка асноў амер. Appoqueneme, 
славац.  Fóca,  бел.  Агдэмер  страцілася.  Яшчэ  больш  знакаў,  якія  ўжываюцца  па  звычцы  і  не  маюць 
аднесенасці да пэўнага віду аб’ектаў, выяўляюцца сярод фармантаў славянскіх сінтэтычных імёнаў: на-
прыклад, тапонім Каменка можа быць найменнем як ракі (рэкі з такім іменем зафіксаваны ў Аршанскім, 
Лідскім  і  іншых раёнах), так  і возера (азёры ў басейнах рэк Друйкі, Заходняй Дзвіны і  інш.) ці балота  
(восем  балот  у  Беларусі  памерам  ад  0,1  га).  Фарманты  -к(а), -ск(ае), -iц(а)/-ыц(а), -iн(а), -ов(а), -н(а),  
-iшч(а) і многія іншыя ўжываюцца ў розных тапанімных палях: параўн. азёры Глыбачка, Сарочынскае,  
Чамярыца, Бярнова, Уклейна, Езярышча, балоты Палонка, Кузьмінскае, Журбiца, Амелiна, Брусова, Брод-
на, Лядзiшча (параўн. амерыканскія назвы азёр Bass Lake ‘возера Баса (прозвішча)’, Clear Lake ‘Чыстае 
возера’ і балот Cedar Lake Swamp ‘балота Кедравага возера’, Duck Lake Swamp ‘балота Качкавага возера’). 

Асобныя кампаненты тапоніма маюць розную значнасць для вучонага  і носьбіта мовы. Тое, што  
важна для «інтраверта»  (акумулятыўная функцыя), можа быць неістотным для «экстраверта»  (рэгу-
лятыўная функцыя). Верагодна, у топасістэме прысутнічаюць механізмы, за кошт якіх гэта адзінка на-
туральна існуе і выконвае свае функцыі, нават калі яна незразумелая для большасці.

Пры  ўсёй  разнастайнасці  ландшафту  адзінкавы  аб’ект  аднаго  віду  (напрыклад,  рака)  у  істотных 
прыметах не будзе адрознівацца ад іншага аб’екта таго ж віду. Істотныя для класіфікацыі аб’екта пры-
меты ўвасоблены ў агульным імені (рака). Такім чынам, ва ўласным імені будзе адлюстравана прымета 
выпадковая, адна з шэрагу патэнцыйных прымет аб’екта: амер. Tamarack Swamp  ‘лістоўніца + бало- 
та’ < tamarack ; славац. Kamenský potok ‘камень + рака’ < kameň; бел. Бярозавае балота < бяроза. Пры-
мета вылучае аб’ект з шэрагу бліжэйшых аб’ектаў, таму з’яўляецца хутчэй лакальнай  і выпадковай, 
чым універсальнай і істотнай.

У тапанімных даследаваннях больш увагі да гэтага часу надавалася вывучэнню асобных прымет, 
выяўленых чалавекам у топааб’ектах. Пры такой атамарнасці даследавання мы не выходзім за межы за-
дадзенай сітуацыі, а таму аўтаматычна разглядаем чалавека, не ўлічваючы, з аднаго боку, яго здольнасць 
пераходзіць да ўсё большай дэталізацыі зыходнага ўяўлення пра аб’ект, з другога – магчымасць рухац-
ца ад канкрэтна-пачуццёвага да абстрактнага пазнання. Акрамя таго, растлумачыць лагічна імгненны 
пераход  канцэптуалістаў  ад  уяўлення,  канцэпту  да  асобных  імёнаў  даволі  складана. Прыметы,  якія 
кладуцца  ў  аснову  тапоніма  і  актыўна прадстаўлены ў пераважнай большасці  работ па  тапаніміцы, 
дэманструюць выбіральнасць чалавечай свядомасці, але яны не тлумачаць з’яўлення слоў,  іх пэўнай 
структуры і ўзаемнай звязанасці.

Значна больш падстаў ёсць для таго, каб растлумачыць з’яўленне тапанімных адзінак, якія складаюц-
ца з дзвюх частак – класіфікатара і ідэнтыфікатара, – станаўленнем і развіццём камунікатыўнай функцыі 
мовы ў цеснай сувязі з функцыяй рэгулятыўнай. Чалавек пачынае працэс пазнання як назіральнік, а пра-
цягвае як рэгулятар, камунікатар-дзеяч. Неабходнасць перадаць атрыманую звонку інфармацыю пры-
мушае яго пачаць працэс катэгарызацыі звестак – лагічнай апрацоўкі вынікаў пазнавальнай дзейнасці 
і перавядзення гэтых вынікаў у дзейнасць камунікатыўна-рэгулятыўную. Мы прапануем звярнуцца да 
тапанімнай намінацыі як да працэсу, звязанага з фарміраваннем структур свядомасці і мыслення суб’екта 
ў дзейнасці па намінацыі адзінкавых аб’ектаў уласнымі імёнамі. Cвядомасць, па словах Ю. М. Лотмана, 
«без камунікацыі немагчымая. <...> Дыялог папярэднічае мове і спараджае яе» [4, с. 19]. 

Паняцце дзейнасці больш шырокае, чым паняцце камунікацыі. Яно распаўсюджваецца на ўсе формы 
актыўнасці, у якіх удзельнічае чалавек. Унутры чалавечай жыццядзейнасці А. Н. Лявонцьеў вылучаў, 
«па-першае, асобныя віды дзейнасці – паводле крытэрыю адрознення матываў. Далей <...> дзеянні – 
працэсы, якія падпарадкоўваюцца свядомым мэтам. Нарэшце, гэта аперацыі, якія непасрэдна залежаць 
ад умоў дасягнення канкрэтнай мэты» [5, с. 17].

Аперацыя (напрыклад, аб’яднанне ў межах уласнага імені асновы Камен- і фарманта -к(а)) уяўляе 
сабой непсіхалагічнае звяно дзейнасці. Прывядзём аналогію А. Н. Лявонцьева з кіроўцам аўтамабіля: 
«Для  свядомасці  кіроўцы пераключэнне  перадач  (аперацыя.  – А. К.)  у  нармальных  выпадках  як  бы 
зусім не існуе. Ён робіць іншае: кранае аўтамабіль з месца, бярэ крутыя ўздымы, вядзе аўтамабіль на-
катам, спыняе яго ў зададзеным месцы і г. д.» [6, с. 108]. 

Такім чынам, непсіхалагічную аперацыю злучэння ў акце намінацыі тапанімнай асновы і тапанім-
нага фарманта можна вызначыць як спосаб ажыццяўлення дзеяння, а само дзеянне лічыць накіраваным 
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на рэалізацыю больш агульнай мэты – адмежаваць топааб’екты адзін ад аднаго пры дапамозе моўных 
сродкаў. Матывам дзейнасці намінатара – менш усвядомленай, але больш глабальнай часткі жыцця-
дзейнасці – з’яўляецца жаданне чалавека сарыентавацца ў геаграфічнай прасторы.

Можна лічыць універсаліяй той факт, што для арыентацыі пры дапамозе ўласных імёнаў чалавек  
выкарыстоўвае простыя прыметы аб’ектаў – назвы прадстаўнікоў флоры і фаўны, навакольных аб’ек- 
таў,  імёнаў  людзей,  колераў  і  г.  д.:  бел.  Краснiца,  Круглая Iмшарына,  Рабiнаўка;  славац.  сhotár  
‘мяжа’ > Chotárny potok ‘Межавая рака’, Pališ (антрапонім) > Pališouský potok ‘рака Паліша’; амер. 
California ‘штат Каліфорнія’ > California Swamp ‘Каліфарнійскае  балота’, snake ‘змяя’ > Snake Bog 
‘Змяінае балота’. Менавіта асобныя прыметы адыгрываюць ключавую ролю ў функцыянальным плане, 
дазваляюць размяжоўваць аб’екты аднаго віду – гэта дыферэнцыятары. Але, як мы мяркуем, спыняцца 
на такой выснове не варта.

Акрамя дыферэнцыятараў, у назвах геаграфічных аб’ектаў прысутнічаюць геаграфічныя тэрміны 
і фарманты (згорнутыя геаграфічныя тэрміны), якія належаць да кваліфікатараў. Апошнія дазваляюць  
пазначыць, да якога віду аб’ектаў (рака, возера і г. д.) ці хаця б да якой з катэгорый (ад’ектыў, субстан-
тыў  і  г. д.)  адносіцца  імя:  амер. Potter Marsh ‘Балота Потэра’;  славац. Strieborný potok ‘Сярэбраная 
рака’, Lazár (антрапонім) > Lazárka; бел. Глухі Мох, Чарнiшня.

Нягледзячы на большую значнасць ва ўласным імені дыферэнцыятара, у тапоніме-словазлучэнні, 
што не падлягае кампрэсіі, галоўную сінтаксічную ролю адыгрывае слова-субстантыў, напрыклад возе-
ра (якое?) Белае. Калі ўзяць два сказы (адзін – менш дакладны ў дачыненні да месца дзеяння, другі – 
з максімальным яго ўдакладненнем: Пойдзем на возера і Пойдзем на Белае возера), можна пераканац-
ца ў тым, што ў структуры выказвання дыферэнцыятар узнікае пазней, гэта значыць першапачаткова 
не  з’яўляецца  ядзерным  элементам.  Толькі  неабходнасць  дэталізацыі  прымушае  намінатара  зрабіць 
галоўным  элементам уласнага  імені функцыянальна больш важную адзінкавую прымету. Аднак на-
ват  у  такім  выпадку  яна  звычайна  не  застаецца  без  класіфікатара  [7,  с.  35].  Такім  чынам,  улічваць 
у паўнавартасным даследаванні неабходна не толькі дыферэнцыятар.

Нераўназначнасць сэнсу і храналогіі з’яўлення кампанентаў у структуры імені прымушае звярнуц-
ца не толькі да семантыкі канкрэтных топаасноў, але  і да спосабу рэпрэзентацыі аб’екта чалавекам, 
да фрэйма, які структуруе інфармацыю пра назву геаграфічнага аб’екта ў залежнасці ад яго значнасці 
для  суб’екта. Пры традыцыйным даследаванні  ўласныя  імёны аб’ектаў  аднаго  віду  (накшталт  англ. 
the Desert ‘Пустыня’, South Bog ‘Паўднёвае балота’, City of Rome Dark Swamp ‘Цёмнае балота горада 
Рыма’; бел. Гаць, За Сялом, Цiханаўскi Мох, Бальшое Нязнанава) будуць знаходзіцца ў адной групе. 
Дзейнасны падыход дазваляе вылучыць тры розныя мадэлі імёнаў у рамках прынцыпу намінацыі па 
сувязі з іншым аб’ектам. Найменні англ. the Desert, бел. Гаць фіксуюць наяўнасць аб’екта або паказ- 
ваюць на суседнія, больш значныя, арыенціры; амер. South Bog ʻПаўднёвае балотаʼ, бел. Ціханаўскі  
Мох адзначаюць тып аб’екта (балота)  і раскрываюць яго прымету. У назвах тыпу англ. City of Rome  
Dark Swamp ʻЦёмнае балота горада Рымаʼ або бел. Бальшое Нязнанава, акрамя сувязі з іншым аб’ек-
там, актуалізуецца дадатковая вылучальная прымета. Мадэлі працуюць ва ўсіх тапанімных палях, а іх 
суадносіны ў кожным з палёў паддаюцца пазамоўнай інтэрпрэтацыі. 

Вылучэнне мадэлей ажыццяўляецца ў кірунку ад элемента-класіфікатара (ядра) да элемента-дыфе-
рэнцыятара, што адпавядае логіцы спасціжэння свету і яе адлюстраванню ў маўленні. Інтэрпрэтацыя 
колькасных даных суадносіцца з месцам аб’екта ў жыцці намінатара.

Тапонім як функцыянальная адзінка індывідуалізуе аб’ект наймення. Але гэта адбываецца ў ідэаль-
ным варыянце,  калі лічыць усе  імёны аднолькавымі па функцыі  і  ролі ў жыцці чалавека. Насамрэч 
імёны многіх аб’ектаў увогуле не індывідуалізуюць іх. Геаграфічныя тэрміны беларускай мовы рака, 
возера, балота і іх адпаведнікі ў іншых мовах, напрыклад славац. rieka, jazero, močiar; амер. river, lake, 
swamp, – гэта словы, якія дазваляюць нам паказаць на аб’ект  і правільна яго класіфікаваць. Яны не 
вылучаюць адзінкавую прымету, але здольны выконваць функцыю ўласнага імені: бел. Возера, Горы, 
Балота; славац. Potok ‘рака’, Hať ‘гаць’, Močiar ‘балота’; амер. the Island  ‘востраў’,  the Lagoon  ‘во-
зера’, the Butte ‘гара’ і г. д. Гэта мінімальная адзінка, якая існуе ў топасістэме як паўнавартасны знак. 
Экспліцытнае нагадванне пра від аб’екта часцей адзначаецца ў мікратапонімах. Прычына – іх меншая 
ўстойлівасць у параўнанні з буйнымі аб’ектамі, магчымасць ператварыцца ў іншы аб’ект (напрыклад, 
возера можа стаць балотам). 

Другая група назваў неіндывідуалізуючага тыпу – імёны, у якіх геаграфічны тэрмін не адпавядае 
сучаснаму стану аб’екта: бел. Ржавы Луг (балота); славац. Kindisíková dolinka ‘Даліна Кіндзісіка (улас-
нае імя)’ (рака); амер. Oak Harbor ‘Дубовая гавань’ (заліў). Зрух тэрміналагічнага кампанента таксама 
часцей фіксуецца ў назвах невялікіх месцаў, бо яны не маюць асаблівага значэння для намінатара і таму 
арыентуюць апасродкавана, праз імя іншага аб’екта. 
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Абедзве  вышэйапісаныя  групы  назваў  падобныя  паміж  сабой  тым, што  пры  намінацыі  аб’ектаў 
суб’ект ужывае гатовыя апелятывы і онімы. Такая намінацыя, аднак, не характэрна для буйных аб’ектаў, 
якія з’яўляюцца значнымі арыенцірамі і звычайна патрабуюць вылучэння своеасаблівых прымет. Пры 
гэтым важна, каб імя не дубліравала словы, якія ўжо ёсць у мове, а мела свой дэрыватар – марфему 
ці слова. Першы выпадак (марфема) асабліва часта сустракаецца ў сінтэтычнай славянскай тапаніміі, 
другі (слова) – характэрная асаблівасць аналітычных моў: бел. Паплавец, Замачулле, славац. Halubenec, 
Kolitárka; амер. Aunt Phoebes Marsh ʻбалота цёткі Фебсʼ, бел. Бярозавае балота, славац. Čierny potok 
ʻЧорная ракаʼ, Hámorský potok ʻГаморская ракаʼ. Геаграфічныя тэрміны (амер. marsh, бел. балота, сла-
вац. potok і г. д.) і фарманты-субстантывы, якія іх замяшчаюць (бел. -ец, -jэ; славац. -enec, -k(a) і г. д.), 
далучаюць топааснову, якая адлюстроўвае дыферэнцыяльную прымету аб’екта. Пры гэтым у структу-
ры тапоніма адбываюцца змены:  ідыяматызаваныя спалучэнні слоў замяняюцца на  імёны з жывымі 
сувязямі паміж элементамі і з рэчаіснасцю. 

Імёны, якія захоўваюць такія сувязі, могуць ужывацца і пасля таго, як у навакольным свеце адбу-
дуцца змены, у выніку якіх адны аб’екты знікаюць ці падзяляюцца на некалькі іншых аб’ектаў, другія 
ўзнікаюць. У  такіх  выпадках  уласныя  імёны,  у  якіх  геаграфічныя  тэрміны  суадносяцца  з  сучасным 
станам аб’екта, паўторна атрымліваюць дыферэнцыятар: бел. Мох > Мох 1, Мох 2; славац. Jaseňok ‘По-
пел’ > Suchý Jaseňok ‘Сухі попел’; амер. Greider Lake ‘возера Грэйдэра (уласнае імя)’ > Big Greider Lake 
‘Вялікае возера Грэйдэра’. 

Усе тры мадэлі суіснуюць у сістэме, прычым складаныя знакі ўтвараюцца з простых. Пераход ад 
першай мадэлі магчымы як да другой (Мох  > Антонаў Мох), так і да трэцяй (Мох > Мох 1, Мох 2).

Для структуралістаў мера паспяховасці тапанімных пошукаў заключаецца ў вызначэнні сукупнасці 
топаасноў, топафармантаў  і  іх прадуктыўнасці. Такім чынам, тапонімы разглядаюцца  імі як прадукт 
маўлення. Вызначаецца фармальная структура тапоніма, якая абапіраецца перш за ўсё на іншую адзінку 
лексічнай сістэмы (матывавальную аснову). Гэта замыкае тапаніміку ў сабе, прыпадабняючы адносіны 
ўтваральнага і вытворнага слоў у тапанімным шэрагу да адносін стымулу і рэакцыі, якія не апасрод-
каваны чалавечай свядомасцю і не звязаны з прадметным шэрагам. Этналінгвістычнае даследаванне 
паказвае, якія этнакультурныя сэнсы стаяць за элементамі тапонімаў, але пакідае без увагі пытанні аб 
узаемасувязі і развіцці адзінак у рамках сістэмы ўласных імёнаў. 

У  выніку  прымянення  дзейнаснай  метадалогіі  па-іншаму  вырашаецца  пытанне  аб  сістэмнасці 
ў тапаніміі, доказам наяўнасці якой да нядаўняга часу служылі асобныя антанімічныя пары імёнаў тыпу 
Блізкае – Далёкае, а таксама выкарыстанне аднолькавых суфіксаў практычна ва ўсіх тапанімных палях. 
Апошні факт,  дарэчы, можна  растлумачыць  уплывам  аналогіі  і  стратай  семантычнай  суаднесенасці 
пэўных  суфіксаў  і  відаў  тапонімаў, што  сведчыць  пра  важнасць  наяўнасці фарманта  (у  пераважнай 
большасці  –  субстантыўнага,  бо  абазначаецца  прадмет)  ва  ўласных  імёнах  і  пра  неабавязковасць 
яго канкрэтнага ўвасаблення ў тапанімным знаку  (з  аднолькавай доляй верагоднасці ў  імені могуць 
прысутнічаць фарманты -к(а), -н(а), -iшк(i), -iшч(а) і інш.), а зусім не пра сістэмнасць усёй тапаніміі. 

Такім  чынам,  падчас  намінатыўнай  дзейнасці  на  пярэдні  план  для  намінатара-дзеяча  выходзяць 
пытанні аб арганізацыі інфармацыі ў межах знака і ўзаемнай звязанасці тапонімаў, а не аб арганізацыі 
лексікону і супрацьпастаўленні адзінак унутры яго. Даследаванне імёнаў з пазіцый тэорыі маўленчай 
дзейнасці  ўключае  тапонімы  ў  камунікатыўны  кантэкст,  надае  менш  увагі  энцыклапедычнаму  зна-
чэнню імёнаў і больш – выяўленню метапраграм стварэння імёнаў геаграфічных аб’ектаў у працэсе 
камунікацыі, канструктывісцкаму характару трансфармацый тапазнакаў з улікам змянення кантэксту 
іх ужывання ў межах топасістэмы.
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