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У артыкуле разглядаецца камунікатыўная кампрэсія ў мастацкіх і публіцыстычных тэкстах. Аналізуюцца 
працы вучоных, прысвечаныя пытанню камунікатыўнай кампрэсіі, – А. У. Цымерлінга, Д. Патэльберга, 
С. Кароляк і інш., вызначаюцца асноўныя кірункі тэарэтычнай распрацоўкі з’яў сінтаксічнай кандэнсацыі. 
Вызначаны крытэрыі камунікатыўнай кампрэсіі ў мастацкіх тэкстах. Выяўлены і сістэматызаваны віды 
камунікатыўнай кампрэсіі: моўны стэрэатып, тэрмін без азначэння, канструкцыі з неўжываннем злучніка, 
пропуск лагічных частак тэксту і ўжыванне паўторнай намінацыі.
Ключавыя словы: камунікатыўная кампрэсія, сінтаксічная кандэнсацыя, згортванне інфармацыі, узроўні 
рэгулявання кампенсаторнай функцыі, моўны стэрэатып, сацыяльна арыентаваныя мадэлі, паўторная 
намінацыя, перад- і постпазіцыя, функцыянальны дыяпазон.

The article investigates the communicative compression in fiction and and publicist writing. It analyzes the works 
of scientists on the issue of communication compression – works of A. Tsymerling, D. Patelberg, S. Karolyak et 
al., it also determines the main directions of theoretical development of syntactic condensation phenomena. The 
criteria of communicative compression in fiction are identified. The kinds of communicative compression are es-
tablished and systematized: language stereotype, term without determining, constructions with the nonuse of 
conjunctions, the elision of logical text parts and the use of re-nomination.
Keywords: communicative compression, syntactic condensation, condensing information, the regulatory levels of 
compensatory function, linguistic stereotypes, socially-oriented models, re-nomination, pre- and postposition, 
functional range.

Канструкцыі з сінтаксічнай кампрэсіяй 
вывучаліся пераважна ў межах струк-

турнай сінтаксічнай школы, метадалагічныя 
прынцыпы якой заснаваны на ўзаемадзеянні 
кампанентаў моўнай сістэмы. Былі даследа-
ваны будова сінтаксічных адзінак, інва рыянт
ныя мадэлі структурнасінтаксічных мады фі
ка цый. Структурныя метады даследавання 
(метад сінтаксічнага мадэлявання, дыстры бу
тыўны метад, метад кампанентнага ана лі зу, 
канструктыўныя метады) дазволілі дыферэн-
цыравана падысці да кваліфікацыі знешне па-
добных сінтаксічных з’яў – не паў наты, камп рэ
сіі, рэдукцыі і інш. У выніку значная коль касць 
маўленчых рэалізацый (у тым ліку і з’явы сін
таксічнай кампрэсіі) атрымалі сістэ ма тызацыю 
праз структурныя схемы і былі зведзены да 
невялікай колькасці зыходных мадэлей.

На сучасным этапе назіраецца ўстойлівая 
тэндэнцыя да вывучэння адзінак дынамічнага 
сінтаксісу ў канцэпцыях сінтаксічных тыпа ло
гій: кантэнсіўнай (М. Н. Азімава [1], Г. П. Мель
нікаў [2], А. Я. Міхневіч [3]), парадку слоў 
(А. У. Цымерлінг [4]), лінейнай паслядоўнасці 
ў сінтагмах (Л. Тэньер [5]), граматыкаструк-
турнай (А. Я. Кібрык [6], Д. Патэльберг [7]), 
семантыкадыстрыбутыўнай (С. А. Важнік 
[8]), сінтактыкасемантычнай (С. Кароляк [9]). 
Відавочна, што ў мовазнаўстве існуе значная 
колькасць прац, у якіх прадстаўлены аналіз 
структурнасінтаксічных мадыфікацый. Пры 
гэтым патрабуюць распрацоўкі крытэрыі раз-
межавання з’яў кандэнсацыі ў сінтаксічнай 
сістэме беларускай мовы – сінтаксічнай 
кампрэсіі і рэдукцыі. Неабходна выявіць 
і размежаваць прыкметы семіятычнай і каму
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ні катыўнай кампрэсіі, вызначыць іх тыпы 
і віды і заканамернасці функцыянавання.

Да камунікатыўнай кампрэсіі адносяцца 
канструкцыі са згортваннем інфармацыі 
ў тэксце: моўны стэрэатып, тэрмін без азна-
чэння, канструкцыі з неўжываннем злучніка, 
пропуск лагічных частак тэксту і ўжыванне 
паўторнай намінацыі. Інфармацыйная камп
рэ сія робіць тэкст лаканічным, пры гэтым 
назіраецца скарачэнне часткі інфармацыі 
і разам з тым узмацненне інфармацыйнасці 
экспліцытна выражанага зместу. 

Адным з відаў камунікатыўнай кампрэсіі 
з’яўляецца моўны стэрэатып. Скарачаец-
ца частка выказвання, якая становіцца зра-
зумелай і падразумяваецца праз частае 
ўжыванне. 

У якасці моўнага стэрэатыпа ўжываецца 
канструкцыя тыпу Увазе гледачоў, слухачоў 
і інш.: На сцэне аднаго з вялікіх тэатраў 
Сіцыліі – Масіма Беліні – упершыню высту-
піць трупа Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі. 
Увазе італьянцаў прапанаваны спектакль 
«Жызель, альбо Вілісы» Адольфа Адана 
ў пастаноўцы народнага артыста СССР 
Мікіты Далгушына. Усяго ў турнэ, якое 
доўжыцца з 8 па 15 красавіка, прадугледжа-
на сем паказаў (ЛіМ, № 15, 2013).

Да моўных стэрэатыпаў часта адносяць 
аддзеяслоўныя назоўнікі, якія мінімальнымі 
сродкамі перадаюць змест: Ухватаў. Ну, 
давай, давай сам. Што? Кудасаў. Тры 
рэчы. Яда – раз. Хата, кватэра – два! I адзё-
жа – тры! Вось тут і ключавыя пасады: 
горгандаль прадуктамі, горгандаль прам-
та варамі і горжылупраўленне. Ухватаў. 
Правільна, гэта тры кіты (А. Макаёнак).

Частае выкарыстанне словалучэння «за
ма цоўвае» яго за канкрэтнай моўнай сітуа
цыяй. Такім чынам, канструкцыі з сінтаксічнай 
кампрэсіяй становяцца моўнымі стэрэа ты па
мі – гэта сказы з пропускам аб’екта: Карпук. 
Укалваў. За капейкі. Да сёмага поту 
(А. Дзялендзік) або канструкцыі з пропускам 
экзістэнцыяльнага дзеяслова: Мама. Там 
но выя знаёмыя. Там лес, луг, рэчка. I по-
тым – там уволю свежых ягад, яблык, 
груш, гурочкаў і морквы (А. Макаёнак) і ак-
цыянальнага дзеяслова: Дзед. Ды вам усім 
трэба зараз жа на свежае паветра. Хоць на 
паўгадзіны. (Глянуў на гадзіннік.) Сын. На 
свежае паветра?! Дзядуля! Няўжо і ты?! 
(А. Макаёнак).

Да камунікатыўнай кампрэсіі адносяць 
ужыванне тэрмінаў без іх азначэння. Па-

добныя з’явы часцей назіраюцца ў перыя-
дычных выданнях: Рэспубліканскі фесты-
валь мастацкай творчасці навучэнскай 
і студэнцкай моладзі «АРТ-вакацыі» стар-
та ваў 6 красавіка. На канцэртных пляцоўках 
у Мінску, Брэсце, Гомелі, Магілёве, Віцебску, 
Салігорску і Лідзе маладыя людзі прад-
стаўляюць нумары па інстру мен таль ным, 
вакальна-харавым, фальклорна-этна гра-
фіч ным, харэаграфічным, тэатральным 
і іншых напрамках. А ў маі лепшыя калекты-
вы і выканаўцы выступяць на гала-канцэр-
це, які адбудзецца ў Магілёве (ЛіМ, № 15, 
2013). Кампрэсія ахоплівае тэрміны з розных 
галін навукі, мастацтва, вытворчасці і спорту. 
Гэта можа быць выдавецкая дзейнасць: У са-
мым разгары – сезон кніжных выставак 
у блізкіх да Беларусі краінах. Чарговая су-
стрэча кніжнікаў і паліграфістаў – у Казах-
стане. Прадстаўнічая беларуская дэлега-
цыя на чале з першым намеснікам міністра 
інфармацыі краіны Ліліяй Ананіч прад стаў-
ляе кніжную галіну нашай краіны на выстаў-
цы-кірмашы ў Алматы (ЛіМ, № 15, 2013), 
розныя віды мастацтва: Учора ў Нацыяналь-
най бібліятэцы Беларусі адкрылася выстаў-
ка «Паліфанія», на якой прадстаўлены ра-
боты выкладчыкаў Мінскага дзяржаўнага 
мастацкага каледжа імя А. Глебава. У экспа-
зіцыі – творы жывапісу, графікі і скульпту-
ры (ЛіМ, № 15, 2013), сістэма адукацыі: Но-
вае галіновае пагадненне – чарговы крок да 
паляпшэння сацыяльнага становішча пе да-
го гаў («Настаўніцкая газета», № 17, 2007); 
спорт: У лідэрах лыжнікі і біятланісты 
(«Настаўніцкая газета», № 13, 2007). Тэрміны, 
што выкарыстоўваюцца замест сказа або 
словазлучэння, з’яўляюцца агульнавядомымі 
і не патрабуюць поўнага іх ужывання. У ска-
зах апускаюцца цэлыя часткі выказвання, 
што значна скарачае аб’ём тэксту: Толькі 
арганізацыя сістэмы выхаваўчай работы ва 
ўстанове, рэгіёне, стварэнне выхаваўчага 
асяроддзя могуць процістаяць узнікненню 
негатыўных з’яў сярод дзяцей («Настаўніц
кая газета», № 25, 2007). Кампрэсія на аснове 
неўжывання азначэння тэрміна надае канст
рукцыі лаканічнасць, выразна выяў ляец ца 
тэндэнцыя да перадачы пэўнага зместу з да-
памогай невялікай колькасці моўных сродкаў 
Будучае за бурым вугалем, лічаць навукоўцы 
(«Настаўніцкая газета», № 103, 2007).

Імплікацыя значнай часткі выказвання 
надае канструкцыі асіметрычную структуру, 
у гэтым праяўляецца тэндэнцыя да лака ніч
насці выказвання: У вусных выказваннях 
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заўсёды падкупляе эрудыцыя, змястоўнасць 
і начытанасць выступоўцы. Самая частая 
памылка – развагі з нагоды, а не па тэме. 
Трапляліся і моўныя хібы. Слабае месца 
ўдзельнікаў – культура маўлення і яго збед-
ненасць («Настаўніцкая газета», № 4, 2007). 
Ужыванне тэрмінаў з поўным іх тлумачэннем 
зрабіла б тэксты груваздкімі і перана сы ча
ны мі, таму сінтаксічная кампрэсія пашырана 
ў мастацкіх і публіцыстычных тэкстах.

Сінтаксічная кампрэсія ўключае з’явы 
неўжывання злучнікаў паміж прэдыка тыў
нымі часткамі і кампанентамі ў структуры 
складанага сінтаксічнага цэлага. Часцей 
назіраецца пропуск злучніка пры прычынна
выніковых адносінах паміж прэдыкатыўнымі 
часткамі: Здаровы я – здаровая краіна 
(«Настаўніцкая газета», № 13, 2007); Бывай, 
о людзі, людзі! Шануюць тых, хто і ў граху, 
і ў брудзе. Калі ж ты вырашыў на светлы 
шлях звярнуць, Імкнуцца зноўку ў пекла за-
цягнуць. Прыйдзі, каханы мой, прыйдзі хут-
чэй! Мне страшна! (А. Дзялендзік). У падоб-
ных сказах апускаецца цалкам парны злучнік 
калі – то або яго частка: Мнішак. Калі да 
вас будуць сватацца, не давайце згоды 
італьян цу. Народзіцца сын ці дачка з тэм-
пераментам Жыгімонта, і ўсё жыццё будзе-
це пакутаваць з імі. Трэба ехаць далей. Два 
дні, кажаце, да Вільні? (А. Дзялендзік). Назі
раюц ца выпадкі прычынных адносін паміж 
част камі з імпліцытна выражаным злучнікам: 
Жы г імонт. … Даруй мне, я ні ў чым не 
вінаваты, // Я не жаніх табе. // Прымі мяне 
як брата. // Бывайце, маці. (Выходзіць.) 
(А. Дзялендзік). Неўжыванне злучнікаў робіць 
выказванне кампактным і лаканічным.

У структуры звышфразавага адзінства 
неўжыванне злучніка ўзмяцняе сінтаксічныя 
адносіны, якія фарміруюцца паміж канструк
цыямі стрыжнёвай і далучальнай. Далучаль-
ная канструкцыя можа змяшчаць прычыну: 
Хлопчык. А-а, вось яно што... Дык ты яшчэ 
і подлы, аказваецца... Але Купалка пераможа 
цябе, рана ці позна пераможа. Асот. Ніколі! 
Я дуж-жэйшы! У мяне болей с-слуг! (Г. Каржа
неўская); Крот.  Дарма стараешся. Вяроўка 
моцная (Г. Каржанеўская). Рэканструкцыя 
злучнікавай мадэлі абцяжарвае выказванне 
знакамі, што не нясуць ніякай інфармацыі. 
Таму ў драматургічных творах найбольш мэ-
тазгодным выступае сказ з рэдукцыяй – 
з імпліцытным спосабам выражэння сінтак
січных адносін: Барбара. Сэрцам чую... Ён 
мне не здрадзіў... Ён душою тут. Ды ад яго 
дзіця ў мяне не будзе! (А. Дзялендзік).

Сродкам кампрэсіі тэксту выступае паў-
тор ная намінацыя. Названая з’ява спрыяе 
кандэнсацыі тэксту способам ужывання роз-
ных назваў адной з’явы або аб’екта рэчаіс
насці, выступае сродкам мастацкай выраз
на сці ў тэксце, дазваляе пазбегнуць паў то
раў. У якасці сродку камунікатыўнай кампрэсіі 
выкарыстоўваецца выключна ўжыванне зай
мен нікаў, такая паўторная намінацыя з’яў
ляецца стылістычна нейтральнай. Выкары-
станне займеннікаў скарачае план выражэн-
ня, пры гэтым змест выказвання захоўваецца. 
Выбар сродку паўторнай намінацыі пры 
камунікатыўнай кампрэсіі падпарадкаваны 
структурнасемантычным патрабаванням 
у ад роз ненне ад сінанімічнай другаснай 
намінацыі, якая абумоўлена стылістычна
кампазіцыйнымі патрабаваннямі.

Займеннікі як сродак кампрэсіі маюць 
шырокі тэматычны дыяпазон: яны суадно-
сяцца з найменнем прадмета, асобы, якасці, 
месца, часу, з’явы. Пры кваліфікацыі тэк-
ставай дыфузіі ўлічваецца кантактнасць 
або дыстантнасць размяшчэння суаднос-
ных слоў, магчымыя сэнсавыя замяшчэнні. 
Функцыя займеннікавай намінацыі пера-
важна інфармацыйнаапісальная і тэкста
ўтва раль ная, гэта нейтральныя апісальныя 
намінацыі, што рэдуцыруюць выказванне. 
Займен ніка вая рэферэнцыя дазваляе паз-
бегнуць паў тораў адных і тых жа найменняў, 
характарызуецца падобным сэнсавым выра-
жэннем, функцыянальнаграматычнай тоес-
насцю і ідэн тычным або розным размяшчэн-
нем кампанентаў, што замяшчаюцца.

Выяўлены тэксты, у якіх паўторная на мі
на цыя выконвае выключна функцыю рэ дук
цыі непажаданых паўтораў: Калі мне трап-
ляе на вочы штотыднёвая «таўсцюшка» 
модна легкадумнай ды развязнай «Комсо-
мольской правды», я ў ёй адразу шукаю пад 
канец старонак абавязковы прыродазнаўчы 
нарыс Васіля Пяскова. Ён многа ведае 
i тонка, чыста адчувае. Сёння ў яго пра 
кулікоў. … А мне не проста цікава, – я жыва 
ўспамінаю неверагодна далёкую раннюю 
восень трыццаць восьмага года. Сонеч-
ную, калі касілі атаву. Людзей паблізу мяне 
не было, я адзін убачыў як на зацішны брод 
нашай рыбнай Вушы чародкай аселі кулікі. 
Перада мною быў крутаваты ўзмежак, 
i я, прылёгшы, поўз на вышэйшае, каб уба-
чыць тых кулікоў бліжэй (Я. Брыль). У да
дзеным выпадку займеннікі падхопліваюць 
і працягваюць рэплікі і выступаюць срокам 
звязнасці тэксту. Рэдукцыя суправаджаец-
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ца функцыянальнаграматычным падабен-
ствам, розным размяшчэннем кампанентаў.

Займеннікавая рэдукцыя можа назірацца 
без наймення суб’екта кампрэсіі: Радасць 
ледзь не да дзіцячай цікаўнасці. Хоць на 
душы ў мяне толькі што былі туга i страх. 
Па дэтэктарным радыёпрыёмнічку пачуў 
дома ўранні, што ў палякаў з чэхаславакамі, 
мусіць, дойдзе ўсё-такі да найгоршага. 
Словы такія: Заользе, канфлікт, ультыма-
тум ... А за імі такое простае, жахлівае – 
вайна!.. Мне пайшоў з лета дваццаць 
другі, вясною адбыў прызыўную камісію. 
Яшчэ адно страшнае слова: мабілізацыя... 
А я ж так мірна настроены маладою душой, 
любасцю да жыцця, антываеннымі кнігамі, 
я ж у такім жахлівым тупіку!.. На той час 
найстрашнейшае адклалася (Я. Брыль).

Назіраюцца выпадкі суадноснасці зай
мен ніка са з’явай рэчаіснасці. У такіх выпад-
ках функцыя займеннікавай рэферэнцыі 
інфармацыйнаапісальная: A днямі тое кас-
міч на даўняе, пустыннае ўспомніў чамусьці 
ў тым ідыёцкім варыянце, як яно было, пра 
што ў абедзвюх вёсках гаварылася. I стала 
мне па-старэчы, па-бацькоўску востра 
шкада тую няўдаліцу Віліту, нават i плач 
яе нібы пачуў у спалучэнні дарослага 
з дзіцячым ... Можна, відаць, i так: хвараб лі-
вая жаласць. Калі тое было, а ты... Але ж 
яно само прыйшло!.. (Я. Брыль). Можна 
сцвярджаць, што займеннікі разам з усім вы-
ступаюць як тэкстаўтваральны сродак.

Указальныя займеннікі звычайна замяш-
чаюць факты рэчаіснасці, што размяшчаюц-
ца ланцужком адзін за другім. Кампазіцыя 
ўключае ўказанне на пэўную з’яву, змест якой 
потым раскрываецца: Згадала бабуль з род-
най вёскі, равесніц тых жыццярадасных 
нармандцаў. Яны пра вайну ўспамінаюць не 
з усмешкамі – са слязамі. Зрэшты, тут не 
ў нашай эмацыйнасці справа. Пра вя ліз ную 
магілу для койданаўскіх яўрэяў, капаць якую 
ганялі сялян з навакольных вёсак. Пра тое, 
як у цяплушках везлі ў нямецкае рабства, як 
там здзекаваліся гаспадары, як есці даво дзі-
лася з аднаго карыта са свін нямі. Пра тое, 
як палілі вёску, як стралялі дзеля пацехі 
ў спіны кабетам, якім спачатку «дазволілі» 
вынесці з падпаленых хат хоць які скарб. 
Пра тое, як, знайшоўшы ў суседняй вёсцы 
параненага партызана, вырашылі пакараць 
месцічаў: сабралі на плошчы ўсіх і падзялілі 
па прынцыпе дзіцячай лічылкі. Тых, хто 
аказаўся на адным баку, адпусцілі. Тых, хто 
на другім, – расстралялі і спалілі ў гумне... 

(«Звязда», № 6, 2014). Займеннікавая рэфе-
рэнцыя ў большасці вы пад каў пачынаецца 
пасля першаснай намі на цыі аб’ектаў і з’яў 
рэчаіснасці: Галоўнае ў музыцы, як і ў любым 
мастацтве, незалежна ад жанру – інды ві-
дуаль насць. Але ў поўнай меры яна раскры-
ваецца з часам. Безумоўна, на гэта ўплывае 
асяроддзе, а таксама жаданне заставацца 
самім сабой. Варта прызнаць, што маладыя 
эстрадныя выканаўцы часта імкнуцца быць 
падобнымі да замежных «зорак». На жаль, 
яны не разумеюць, што такім чынам губля-
юць сябе. Таму адна з абавязковых умоў на-
шага конкурсу – выкананне твора белару-
скага кампазітара і беларускамоўнай песні 
(«Звязда», № 6, 2014).

Выяўлены выпадкі, калі разам з займен
ні кавай рэферэнцыяй ужываюцца сінонімы, 
апісальныя канструкцыі і перыфразы Барба-
ра – ты – душа мая, забраная мая, мая каха-
ная: Жыгімонт (гледзячы на свечку). 
Барба-а... Барба... Я ведаю, я ведаю, ты 
тут... I твая постаць цьмяная мільгае ся-
род дрэў... не пакідай... не пакідай мяне... 
Усім на свеце тут кіруе д’ябал... Ці Бог тут 
пекла нам усім зрабіў… Навошта?! Наво-
шта нас спачатку было злучыць, з’яднаць 
у адно... так, што я не заўважаў і не 
адчуваў... не бачыў, дзе ты, а дзе я... У нас 
былі адны вусны, адны рукі, адзін твар... 
I гэта ўсё... па-жывому нехта разарваў... 
разрэзаў... Дзе ты?! Дзе я?! Дзе ты, мая ка-
ханая, дзе я, душа мая, забраная мая?.. Ты 
мёртвая, ды не жывы і я... Душа мая, забра-
ная мая. Сёння па парку бегала маленькая 
дачка дварэцкага... Бялявае кірпатае 
дзяўчо... Яна пляскала ў ладкі... і... смяяла-
ся... Як званочак... Гэта твой голас, Барба... 
Ты смяешся над усім светам... Барба-а-а... 
Выходзіць са свечкай. (А. Дудараў). Разам 
з кампрэсіяй суб’ектнааб’ектных кам па
нентаў назіраецца другасная намінацыя спо-
сабу ажыццяўлення працэсу: навошта, дзе, 
тут і інш.

Сустракаюцца выпадкі ўжывання другас-
най намінацыі перад першаснай: Мнішак. 
Не тое каралю вы падавалі, // Галоўны сро-
дак не паспрабавалі. Радзівіл Руды. Вы 
пра жанчын? Ды ён глядзіць праз іх, // Як мы 
праз шкло... Ён бачыць сваю Барбу... 
(А. Дудараў).

У публіцыстычных тэкстах назіраецца 
тэндэнцыя да ўжывання першаснай намі на
цыі ў пачатку тэксту, у перадпазіцыі: 

– Мы бяром дзетак з 5–6 гадоў – 
у падрыхтоўчую студыю. Яны займаюцца 
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там два – тры гады, а ўжо на трэцім годзе 
лепшыя дзеці пачынаюць пераходзіць у ан-
самблевы склад: спачатку – у «Ягадкі», пас-
ля – у «Рытмы», затым – у «Таптушы», на-
рэшце – у самую старшую групу «Юнацтва». 
У кожнай групе – прыблізна па 20 хлоп чыкаў 
і па 20 дзяўчынак. Плюс студыйцы – 
атрымліваецца больш за 400 «зубранят». 
Ёсць дзеці, якія займаюцца ў нас і па 10, і па 
15 гадоў. У тым жа «Юнацтве» ўжо на сваіх 
машынах прыязджаюць рэпеціраваць.

– Да вас, наогул, лёгка патрапіць? Бера-
це ўсіх дзяцей ці строга іх адбіраеце?

– Малых бяром усіх, няхай танцуюць на 
здароўе. А вось тых, хто ўжо патанцаваў 
недзе ў іншым калектыве, не бяром. Толькі 
калі з іншага горада пераехаў, тады можам 
зрабіць выключэнне («Настаўніцкая газета», 
№ 6, 2007).

Як бачна, у драматургічных творах дру-
гасная займеннікавая намінацыя як сродак 
камрэсіі назіраецца дастаткова часта. У тэкс
це можа налічвацца ад пяці адзінак 
займеннікавай рэферэнцыі: Радзівіл Чор-
ны. Што тут было? Ці гэта ўсё трызнен-
не? Ці прывід ейны ў Нясвіж прыйшоў?! Бар-
бара тут... Сястра наша! Барбара! Ты пры-
плыла на заклік караля! Уваходзідь Бжэнка. 
Вы толькі зірніце! Каралева не была так 
падобна на сябе, як гэта істота на яе... Вы 
хоць толькі ад прывіду пачалі адмахвацца, 
а я, калі мне паказалі яе ў манастыры, воб-
зем грымнуўся... Вадой адлівалі... Ну, ду-
маю, аджыла, зноў пачнецца... Не разумею, 
што вас абражае? Ваша сястра на нябё-
сах, і гэта... дзяўчо ёй не саперніца... 
Я зірнуў на караля – мне стала страшна... 
Калі ён пабудзе ў такім стане яшчэ адзін 
тыдзень – ён памрэ... Нябожчыкаў кахаць 
вялікі грэх. Хай спусціцца на зямлю і... вось, 
калі ласка... кахае копію... Яна верне яго да 
рэальнага жыцця, і мы не страцім караля 
(А. Дудараў). 

На аснове праведзенага даследавання 
можна зрабіць наступныя высновы. Да ка-
муні катыўнай кампрэсіі адносяцца канст
рук цыі са згортваннем інфармацыі ў тэксце: 
моў ны стэрэатып, тэрмін без азначэння, 
канструкцыі з неўжываннем злучніка і ўжы
ван не паўторнай намінацыі. Моўны стэрэа-
тып характарызуецца скарачэннем часткі 
выказвання, якая становіцца зразумелай 
праз частае ўжыванне. У публіцыстычных 
тэкстах у якасці моўнага стэрэатыпа часта 

выкарыстоўваюцца аддзеяслоўныя назоў
нікі, словазлучэнні, «замацаваныя» за пэў
най моўнай сітуацыяй. Выяўлены з’явы ўжы
вання тэрміна без яго азначэння. Падобныя 
з’явы часцей назіраюцца ў перыядычных вы-
даннях, з’яўляюцца агульнавядомымі і не 
патрабуюць поўнага ўжывання, яны змяшча-
юць пропуск цэлых частак выказвання.

У мастацкіх тэкстах камунікатыўная камп
рэсія рэалізуецца ў неўжыванні злучнікаў 
паміж рознымі сінтаксічнымі структурамі – 
прэдыкатыўнымі часткамі і кампанентамі 
ў структуры складанага сінтаксічнага цэлага. 
Сінтаксічныя адносіны пры гэтым могуць 
быць прычыннавыніковыя і далучальныя. 
Імплікацыя злучнікаў дазваляе не абцяжар-
ваць тэкст «непатрэбнымі» сінтаксічнымі 
кампанентамі.

Сродкам кампрэсіі тэксту выступае паў
тор ная намінацыя. Кандэнсацыя тэксту 
ажыццяўляецца спосабам ужывання розных 
назваў адной з’явы, у прыватнасці зай мен
нікаў. Ужыванне займеннікаў скарачае план 
выражэння пры захаванні плана зместу, 
з’яўляецца стылістычна нейтральным. Вы-
бар сродкаў паўторнай намінацыі абумоў
лены структурнасемантычнымі фактарамі 
ў адрозненне ад сінанімічнай другаснай на мі
нацыі, якая падпарадкоўваецца сты лісты ка
кампазіцыйным патрабаванням. Тэматыч ны 
дыяпазон займеннікаў як сродку намінацыі 
дастаткова шырокі – яны ўказваюць на асобу, 
месца, якасць, час, з’яву. Займеннікі могуць 
размяшчацца кантактна або дыстантна, функ-
цыя іх пераважна інфармацыйнаапі сальная 
або тэкстаўтваральная, яны характарызуюц-
ца падобным сэнсавым выражэннем і функ-
цыянальнаграматычнай тоеснасцю. У тэксце 
займеннікавая намінацыя вы конвае ролю 
інтанацыйнарытмічную, тэкстаўтваральную, 
кампазіцыйную і будаў нічую.

Займеннікавая намінацыя выконвае 
ў тэксце функцыю рэдукцыі паўтораў, а самі 
займеннікі ў такіх выпадках выступаюць 
сродкам звязнасці тэксту, характарызуюцца 
функцыянальнаграматычным падабенст
вам, перад і постпазіцыйным размяшчэннем 
кампанентаў. Займеннікавая рэдукцыя можа 
назірацца без наймення суб’екта кампрэсіі, 
функцыя яе можа быць інфар мацыйна
апісальнай – у такіх выпадках рэдуцыру-
ецца з’ява рэчаіснасці. Выяўлены выпадкі 
ўжывання сінонімаў і апісальных канструк-
цый як сродкаў паўторнай намінацыі.
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