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А. А. Барковіч (Мінск)
КАНТЭКСТНАЯ РЭАЛІЗАЦЫЯ ЛЕКСІЧНАГА 

ПАТЭНЦЫЯЛУ
Мадэль – гэта стабiльная структура з абагульненым лексiка-

катэгарыяльным значэннем, здольная напаўняцца розным лексiчным матэ-
рыялам [1, с. 53]. Паколькi працэсы словаўтварэння недаступныя непасрэд-
наму назiранню, метад мадэлявання выкарыстоўваецца досыць шырока. 
У вынiку вывучэння ўтваральнага i вытворнага слоў вылучаюцца мадэлі, з 
дапамогай якіх можа быць створаны цэлы шэраг вытворных адзінак.

З метадам мадэлявання звязаны паняццi патэнцыялу слоў 
i словаўтваральнага патэнцыялу слоў розных груповак, у прыватнасцi, 
часцiн мовы. 

Патэнцыяльныя словы (патэнцыялізмы) запаўняюць пустыя 
клеткi словаўтваральных парадыгм i ўтвараюцца па прадуктыўных 
словаўтваральных тыпах. Словаўтваральная парадыгма – гэта сукуп-
насць вытворных (кадэрыватаў), якiя маюць адну i тую ж утваральную ас-
нову i знаходзяцца на адной ступенi словаўтварэння. Так, калi мы ведаем, 
што ў тыповую словаўтваральную парадыгму ўваходзяць словы з тым цi 
iншым дэрывацыйным значэннем, мы можам чакаць iх утварэння ад любо-
га слова той цi iншай лексiка-семантычнай групы. Напрыклад, парадыгмы 
назваў жывёлаў пастаянна папаўняюцца членамi, якiя рэалiзуюць усе тыя 
дэрывацыйныя значэннi, якiя ўтрымлiвае тыповая словаўтваральная пара-
дыгма. Назвы маладых iстот утвараюцца ад любых, нават самых рэдкiх, 
назваў жывёлаў: рус. кабаржонок, кускусёнок, мамонтёнок i г. д. Словы 
са значэннем «мяса жывёлы» патэнцыяльна ўтвараюцца ад любой назвы 
жывёлы: рус. китятина, слонятина, гнучатина (ад iмя антылопы гну) 
i пад. [2, с. 334].

Аналагiчныя прыклады слоў, не зафiксаваных у ТСБМ i ТСБЛМ, мож-
на прывесцi i для беларускай мовы: ваверчанё, важанё, груганё (ёсць гру-
ганянё і груганяня), драздзянё, зязюлянё, лягушанё, крацянё, нерпянё, пацу-
чанё, пінгвінянё, рачанё – у спiс трапiла таксама негрыцянё [3]. Варыянтаў 
з фармантам -ня значна менш: важаня, ваверчаня, лягушаня: 

Пацешныя, як важаняты, дзве маленькія кабеціны ў шэрых шубках 
тэпалі побач з высозным бацькам па мокрым, раскоўзаным снезе, а час 
ад часу, то на змену, то разам, прасіліся на рукі (Янка Брыль. Дакор) [4].

Параўноўваючы тыповыя словаўтваральныя парадыгмы розных 
часцiн мовы i розных груповак слоў у межах адной часцiны мовы, можна 
высветліць i супаставiць iх словаўтваральны патэнцыял. 

На думку А. А. Земскай, «словаўтваральны патэнцыял усiх часцiн 
мовы вызначаецца семантыкай утваральнага i складам яго семантыч-
ных кампанентаў… На словаўтваральны патэнцыял уплываюць таксама 
наступныя фактары: ужывальнасць, стылiстычная афарбоўка, шырыня 
спалучальнасцi, сувязь семантыкi слова з жыццём чалавека (прагматыка). 
Можна адзначыць, што словаўтваральны патэнцыял шырэй: 

1) у слоў больш высокаўжывальных, чым у слоў малаўжывальных;
2) у слоў хутчэй нейтральных, чым стылiстычна афарбаваных;
3) у слоў з шырокай спалучальнасцю, чым у слоў з абмежаванай спа-

лучальнасцю;
4) у слоў, суадносных з мэтанакiраванай дзейнасцю чалавека, са 

сферамi, важнымi для жыцця чалавека, чым у слоў, якiя называюць iншыя 
з'явы» [2, с. 351–352].

Суадносная ацэнка словаўтваральнага патэнцыялу розных груповак 
слоў вельмi iстотная для вывучэння новай лексiкi: яна дапамагае ацанiць 
«жыццяздольнасць» наватвора, адносную прадуктыўнасць розных ма-
дэлей, канкурыруючых найменняў адной i той жа з'явы. У прыватнасцi, 
ацэнка суфiксальных назоўнiкаў беларускай лiтаратурнай мовы павод-
ле колькасцi адзiнак, утвораных па той цi iншай мадэлi, дае магчымасць 
iнакш зiрнуць на наватворы ў межах тоесных мадэлей [5].

Мэтазгодна правесці размежаванне паняццяў патэнцыялізма (па-
тэнцыяльнага слова), агноніма, аказіяналізма, неалагізма (наватвора), 
кантэкстуалізма і узуалізма.

Патэнцыялізм (англ. potentialism або potential word – «латэнтная 
моўная адзінка, якая адпавядае нормам мовы»: ад лац. Potentia – «сіла»: 
ад potere – «быць моцным») – адзінка, якая ўтвараецца па прадуктыўных 
словаўтваральных мадэлях і запаўняе пустыя клеткі словаўтваральных 
парадыгм. Патэнцыялізмы не фіксуюцца слоўнікамі менавіта з прычыны 
рэгулярнасці і другаснасці такіх утварэнняў. Напрыклад, сярод дзеясловаў 
гэта члены трывальных ланцужкоў сачыць – адсачыць – адсочваць.

Агнонім (англ. Agnonym – «малавядомае слова, незнаёмае большасці га-
ворачых на дадзенай мове: ад ст.-грэч. ἀ- – «без», γνῶσις – «веды», όνυμα – 
«імя») – паняцце блізкае, але не тоеснае разгледжанаму вышэй. Агнонімы 
могуць як фіксавацца ў слоўніках, так і не фіксавацца ў іх, а незафіксаваныя 
могуць належаць як да патэнцыяльных слоў, так і да ўласна наватвораў у 
прыведзеных вышэй дэфініцыях [6].
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Сярод агнонімаў многа, так званых, модных слоў (англ. buzzword – 
«агнонім, які выкарыстоўваецца для павышэння экспрэсіўнасць маўлення»: 
ад buzz – «дзівацтва», літар.« гудзенне» і word – «слова»).

Аказіяналізм (англ. occasionalism або nonce word – «аўтарскі неалагізм, 
сродак мастацкай выразнасці ці моўнай гульні»: ад лац. occasio – «магчы-
масць»: ад occidere – «адбывацца») – гэта аўтарскі наватвор, напрыклад 
пространь, супротнасць А. Разанава і пад. Але аказіяналізмы могуць 
стаць агульнаўжывальнымі словамі, як хрэстаматыйны светапогляд Яку-
ба Коласа.

Неалагізм (англ. neologism або new word – «наватвор»: ад ст.-грэч. νέος – 
«новы» іλόγος – «слова») – утвараны па існуючых у мове словаўтваральных 
мадэлях, але, у адрозненне ад патэнцыяльных слоў, з’яўляецца першым 
членам у словаўтваральных ланцужках той ці іншай часціны мовы. Да таго 
ж, неалагізмам часта ўласцівая змена катэгарыяльнай семантыкі: контур 
(назоўнік) – аконтурыць (дзеяслоў). Менавіта такія ўтварэнні разумеюцца 
пад наватворамі ці неалагізмамі.

Працягваючы паслядоўнасць «патэнцыялізм – аказіяналізм – 
неалагізм – узуалізм», неалагізмы звычайна фіксуюцца ў слоўніках і зра-
зумелыя для большасці носьбітаў мовы.

Кантэкстуалізм (англ. contextualism – «моўная адзінка, семантыка і 
функцыянальныя асаблівасці якой зразумелыя або удакладняюцца пры 
выкарыстанні ў тэксце»: ад лац. contextus – «аб'яднанне»: ад com- – «раз-
ам» і texere – «ткаць») – з’яўляецца дыскурсіўнай адзінкай, семантычная 
рэалізацыя якой залежыць ад кантэксту. 

Узуалізм (англ. usualism – «адзінка узуса, зафіксаваная тлумачальнымі 
слоўнікамі»: ад лац. usus – «звычай») – тэрмін, супрацьлеглы папярэдняму 
паняццю, дэманструе ўстойлівасць і стабільнасць у маўленчай практыцы.

Верыфікацыя дыскурсу квантытатыўнымі і кваліфікатыўнымі 
метадамі на значным тэкставым матэрыяле дазваляе аналізаваць дадзе-
ныя па прыкмеце іх стабільнасці ў мове і на метамоўным узроўні. З пун-
кту гледжання стабільнасці і функцыянальнасці моўных адзінак рознага 
ўзроўню, ёсць падставы для іх дыферэнцыяцыі па розных прынцыпах. 
Так, напрыклад, прэзентацыя моўных адзінак у складзе мадэлі на лексіка-
семантычным узроўні абумоўлівае іх дыферэнцыяцыю на «узуалізмы» 
і «кантэкстуалізмы». Карыснасць дыхатамічных мадэляў, як вядома, даўно 
пацверджана ў структурным і тэарэтычным аспектах.

Зразумела, такая дыферэнцыяцыя ў адпаведнасці з дынамікай мовы 
і асабліва маўлення будзе ў значнай ступені абстрактнай і няўстойлівай, але 
дазволіць выяўляць характарыстыкі моўных адзінак з улікам іх кантэкстнай, 
дыскурсіўнай прэзентацыі. Прадстаўленне лексічных адзінак у лічбавым 
фармаце, іх максімальная «інфарматызацыя» – як ні дзіўна, праграма-
мінімум для мадэлявання мовы, напрыклад, віртуальнай рэальнасці і 

Інтэрнэту. На практыцы, для аптымізацыі прыкладных даследаванняў, та-
кая сістэматызацыя слоўнікавага складу мовы, безумоўна, неабходная.

Зразумела, кожны дарослы чалавек мае права выкарыстоўваць любы 
варыянт мовы, абмежаванне тут адно – паразуменне з адрасатам: «One of 
the fundamental tasks of talk is to refer to something in the world – a person, 
place, thing – in a way that will not only capture our own sense of what that 
something is, but will also allow our hearers to adequately recognize what we 
are talking about»(Адна з фундаментальных задач мовы – суадносіны з 
рэаліямі свету, у тым ліку, асобамі, з'явамі, з мэтай не толькі зафіксаваць 
наша ўласнае ўяўленне аб тым, чым яны з'яўляюцца, але, таксама, – дзеля 
таго, каб даць магчымасць нашым слухачам зразумець, што мы маем на 
ўвазе) [7].

Менавіта такое разуменне мадэлявання кантэксту вымушае даследчыкаў 
сістэматызаваць звесткі аб маўленчай практыцы. Безумоўна, адносна кан-
тэкстнай, дыскурсіўнай парадыгмы такія звесткі будуць адрознівацца ад 
існуючых ўяўленняў, якія арыентаваныя выключна на структурную тра-
дыцыю. 
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