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У артыкуле прааналізаваны метадалагічныя прынцыпы даследавання структурна-сітаксічных 
мадыфікацый беларускай мовы – канструкцый з сінтаксічным нулём, эліпсісам, сінтаксічнай рэдукцыяй 
і кампрэсіяй, выкладзены тэарэтычныя асновы кампенсаторнай сінтаксічнай тыпалогіі, паказаны ўзроўні 
замяшчэння апушчанага кампанента. Выяўлены і сістэматызаваны фактары, што абумоўліваюць функцыя-
наванне адзінак дынамічнага сінтаксісу, – моўнай эканоміі, структурнага пашырэння, актуалізацыі пэўнай 
інфармацыі і інш. 
Разгледжаны аспекты вывучэння канкрэтнай сінтаксічнай адзінкі, даследаваны тэарэтычныя асновы 
сінтаксічных школ і напрамкаў, у межах якіх вывучаліся варыятыўныя моўныя адзінкі, – фармальнай, 
структурнай, семантычнай, функцыянальнай. 
Ключавыя словы: сінтаксічная рэдукцыя, сінтаксічная кампрэсія, эліпсіс, сінтаксічны нуль, структурна-
сінтаксічныя мадыфікацыі, дынамічныя працэсы ў сінтаксісе. 

The article analyzes the methodological principles of research of the Belarusian language structural-syntactic 
modifications – structures with syntactic zero, ellipsis, syntactic reduction and compression, it presents the theo-
retical foundations of the compensatory syntactic typology and shows the levels of dropped component substitu-
tion. The factors that determine the functioning of dynamic syntax units are revealed and systematized, – the 
factor of language economy, structural expansion, updating certain information and others.
The paper presents the study of the syntactic units specific aspects, theoretical bases of syntactic schools and 
areas in which divergent linguistic units were investigated – the formal, structural, semantic, functional – are 
analysed.
Keywords: syntactic reduction, syntactic compression, ellipsis, syntactic zero, structural-syntactic modifications, 
dynamic processes in syntax.

Шырокае функцыянаванне структурна-сін-
таксічных мадыфікацый актывізавала 

пошукі глыбокай, разнастайнай і паслядоўнай 
сістэмы для іх апісання і ўпарадкавання. Ас-
ноўнымі метадалагічнымі прынцыпамі становяц-
ца сістэмнасць, структурнасць і іманентнасць, 
што дазволіла ўзняць тэарэтычную базу сін так-
сісу на якасна новую ступень развіцця і адкрыць 
перспектывы для даследавання найбольш скла-
даных сінтаксічных з’яў.

Пытанне пра сінтаксічныя мадыфікацыі рас-
пра цоўвалася ў адпаведнасці з пэўнымі тэарэ-
тыч нымі і метадалагічнымі прынцыпамі кан-
крэтнай сінтаксічнай школы. Большасць 
даследчыкаў атаясамлівалі прыроду структур-
ных варыятыўных адрозненняў – сінтаксічнага 
нуля і эліпсіса, рэ дук цыі і кампрэсіі (Ш. Балі, 
Л. С. Бархудараў, Е. М. Галкіна-Федарук, 
Г. Г. Інфантава, Н. У. Огнева, З. Я. Тураева, 
Г. А. Хабургаеў [1–7]). 

Такое меркаванне, безумоўна, не пазбаўлена 
логікі, бо дынамічныя моўныя працэсы абумоў-
лены нязначнай колькасцю фактараў – моўнай 

эканоміі, структурнага пашырэння, актуалізацыі 
пэўнай інфармацыі і інш. Пры гэтым для ўпа рад-
кавання і сістэматызацыі структурна-сінтаксічных 
мадыфікацый лічым мэтазгодным выкарыс тоў-
ваць метадалагічныя прынцыпы кампенсаторнай 
сінтаксічнай тыпалогіі. 

Аналіз і сістэматызацыя варыятыўных адзі-
нак на сённяшні дзень ажыццяўляецца на аснове 
метадалагічных прынцыпаў пераважна структур-
нага і семантычнага сінтаксісу, і, адпаведна, кла-
сіфікацыя будуецца на аснове базавых характа-
рыстык статычнага сінтаксісу. Напрыклад, класі-
фікацыя парцэляваных канструкцый Л. І. Бу ракі 
заснавана на сінтаксічнай функцыі далучальнай 
канструкцыі і на характары сінтаксічных сувязей 
і адносін [8]. Кваліфікацыя з’яў сінтаксічнай 
кампрэсіі, рэдукцыі, праз мер насці А. В. Грудзе-
вай, І. Гінзбурга, Р. Гжегарчыковай, І. Харма [9–
12] грун туецца на мета да лагічных прынцыпах 
структурнага сінтаксісу – у адпа веднасці з відамі 
апушчаных кампанентаў. Упарадкаванне вы-
творных канструкцый А. Я. Міх не вічам заснавана 
на відах пера ўтва рэння прэдыкатыўнага кампа-
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нента – са зменай або без змены лексіка-
граматычнага класа слоў [13].

Узяўшы за аснову кампенсаторную прыкмету, 
можна выявіць спецыфічныя асаблівасці кожнай 
адзінкі дынамічнага сінтаксісу. Напрыклад, спо-
сабам ідэнтыфікацыі семантыкі словаформы 
ў вытворных канструкцыях выступае трансфар-
мацыйная парадыгма, таму і стэматызацыю 
лічым мэтазгодным праводзіць у адпаведнасці 
з гэтай прыкметай. За аснову тыпалогіі вытвор-
ных канструкцый, на наш погляд, павінен быць 
узяты характар сінтаксічнай сувязі – канстантны 
або пераменны. Важным параметрам таксама 
выступае функцыя кампанента – рэляцыйная 
або прэдыкатыўная. На аснове такіх параметраў 
канструкцыю Сцяпан – у салдатах. Тры гады 
ўжо (З. Бядуля) можна кваліфікаваць як 
канстантна-непераўтваральную прэдыкатыўную, 
а канструкцыю То баль, то – у пострыг. Гэта 
несур’ёзна (Р. Баравікова)  – як канстантна-
пераўтваральную прэдыкатыўную; канструкцыю 
У позірках – і радасць, і вясна (Янка Брыль)  – як 
пераменна-пераўтваральную рэляцыйную. Та-
кая класіфікацыя, на наш погляд, магла б ахапіць 
усе сінанімічныя сінтаксічныя пераўтварэнні 
і перафразаванні.

Канструкцыі з імпліцытнай семантыкай такса-
ма могуць атрымаць кваліфікацыю ў адпаведнасці 
з кампенсаторнай прыкметай. Паколькі імплі-
цытную семантыку канструкцыя набывае ў выніку 
логіка-семантычных адносін паміж кампанентамі 
звышфразавага адзінства, значыць, іх і трэба 
разглядаць у якасці спосабаў кампенсацыі сэнсу. 
На наш погляд, у аснову класіфікацыі падобных 
з’яў неабходна пакласці від логіка-семантычных 
адносін, што выконвае кампенсаторную функ-
цыю. Напрыклад, канструкцыю тыпу – Вольга, 
мы будзем вянчацца? – Ты забыўся, што я кам-
самолка! можна кваліфікаваць як адмоўна-пры-
чынны тып на той падставе, што імпліцытную се-
мантыку адмоўя канструкцыя набывае ў выніку 
пэўнай лагічнай аперацыі. У дадзеным выпадку 
канструкцыя Ты забыўся, што я камсамолка! 
змяшчае прычыну ў дачыненні да прамой се-
мантыкі – адмоўя: Мы вянчацца не будзем. Пры-
чына таму наступная: я камсамолка. Падобныя 
канструкцыі могуць змяшчаць пасылку ў да чы-
ненні да адмоўя, і таму кваліфікацыя іх павінна 
быць адпаведнай – адмоўна-пасылкавы тып: Вы 
так позна з універсітэта? – У нас канікулы. На 
нашу думку, падобны падыход зможа даць вы-
чарпальную характарыстыку канструкцыям з імп-
ліцытнай семантыкай і выявіць заканамернасці іх 
функцыянавання.

Функцыянаванне канструкцый з сінтаксічнай 
кампрэсіяй тыпу Кава з Бразіліі або Малюнак на 
паперы ці з сінтаксічнай рэдукцыяй тыпу Фірма 
гарантуе, Тэма хвалюе, на наш погляд, таксама 
абумоўлена наяўнасцю кампенсаторнага кампа-
нента. Пры сінтаксічнай рэдукцыі ў якасці назва-
нага кампанента можа выступаць парцэляваная 

канструкцыя, напрыклад: Вядуць па жытняй сця-
жынцы. Чатырох. Пад канвоем. З дому (А. Ку-
ляшоў) або Трэба Сашу папярэдзіць. Каб не 
схапілі яе (І. Шамякін). У такім выпадку тыпа-
лагічна істотнай прыкметай будзе выступаць спо-
саб кампенсацыі сэнсу, у дадзеным выпадку пры-
належнасць кампенсаторнага кампанента да 
пэўнага моўнага ўзроўню – структурнага або се-
мантычнага. Такім чынам, кампенсаторны кампа-
нент у парцэляванай канструкцыі тыпу Пішу. 
Пісьмо бацькам суадносіцца з кампанентам се-
мантычнай структуры сказа – аб’ектывам, у пар-
цэляванай канструкцыі тыпу Папярэдзьце рабо-
чых. Каб заўтра выйшлі на працу – са структур-
ным кампанентам. Таму і кваліфікаваць іх 
неаб ходна адпаведным чынам – тып з аб’ектным 
кампанентам (1) і тып з аб’ектнымі адносінамі (2). 
Такі падыход дазволіць упарадкаваць адзінкі 
дынамічнага сінтаксісу на аснове агульнай прык-
меты – кампенсаторнай.

Прапануемая метадалогія ўключае некалькі 
этапаў і з’яўляецца, на наш погляд, найбольш 
прыдатнай для выяўлення тыпалогіі сінтаксічнай 
рэдукцыі ў беларускай мове. Яна дазваляе 
ўстанавіць параметры тыпалогіі рэдукцыі, вызна-
чыць і сістэматызаваць тыпалагічна істотныя 
прык меты, аб’яднаць аб’екты ў тыпы і класы на 
аснове адпаведных параметраў, акрэсліць тыпа-
лагічныя заканамернасці рэдукцыі і іх характар 
(універсальны або ўнікальны), выявіць тыпалогію 
сістэмы моўных механізмаў, што рэгулююць 
функцыянаванне канструкцый з сінтаксічнай рэ-
дукцыяй.

Канструкцыі з сінтаксічнай рэдукцыяй шырока 
функцыянуюць у творах мастацкай літаратуры. 
Выдзяляюцца канструкцыі з сінтаксічнай рэдук-
цыяй, у якіх кампенсаторную функцыю выконва-
юць аб’ектныя адносіны. У большасці выпадкаў 
кантэкст указвае не толькі на семантыку рэдуцы-
раванага кампанента, але і на яго форму: Зязю -
ля. Галоўныя спецыялісты сабраліся? Пасля-
заўтра пачынаем уборку бульбы. Усе службы 
гатовы? Галоўны інжынер, гавары, што ў нас і 
як. Міхась (малады энергічны мужчына, час ад 
часу пяшчотна пазіраючы на дзяўчыну, раскрыў 
блакнот). Тры капалкі не зможам выцягнуць 
у поле. Стаяць трактары. Далі б запчасткі, 
самі зрабілі б. І машын не хапае, на вываз. Хоць 
бы дзесятак, па два рэйсы... Зязюля. Як? 
Чаму? (А. Дзялендзік); Зязюля (узяў трубку, 
пачаў ласкава). Аляксей Міхайлавіч? Зязюля. 
Рады чуць ваш магутны голас! Аляксей 
Міхайлавіч, нейкае непаразуменне? Мы прасілі... 
Стаяць трактары! З-за ерунды. Калі па бульбе 
ўдараць маразы. Аляксей Міхайлавіч, ну хоць 
бы пяць... На каленях – тры... Родны мой, до-
бры – інакш – катастрофа! Страцім ураджай. 
На першым годзе праграмы. Так, але... Як – 
самім выкручвацца? (Вочы поўныя гневу, голас 
пераходзіць навысокія ноты.)  (А. Дзялендзік); 
Таіса (пяшчотна правяла пальцамі па яго скро-
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нях, пацалавала). Чаму яны не зрабілі гэта ра-
ней? Столькі часу страціла... Каго замест 
цябе? Зязюля (усміхнуўся, не адразу). Не зда-
гадаешся... Твайго мужа (А. Дзялендзік). Кам-
пенсаторная функцыя аб’ектных адносін падпа-
радкавана тэндэнцыі да лаканічнасці выказвання 
і спрыяе напружанасці тэкставага ўтварэння: 
Таіса. Харытона?! Сапраўды – свет цесны. 
Табе – іншую гаспадарку? Зязюля . Наўрад ці 
(А. Дзялендзік); Тарантул. Гм... Не хацелася б. 
Гэта разладзіць вяселле. І папаўзуць дурныя 
пагалоскі. Ну, а калі мы паставім умовы самой 
прынцэсе? К івайла. Прынцэса... Я чуў, што яна 
шукае па ўсім свеце высакароднага і мужнага 
рыцара, які здолеў бы вызваліць яе татку. 
А што, калі знойдзе? (П. Васючэнка); Анто на-
віч (усміхнуўся). Сёння я ўжо не хачу. Каб пайсці 
на гэтую катаргу, я павінен бачыць вялікую 
мэту. Зараблю дзесяць тысяч, дваццаць... 
А куды? Машына ёсць...(А. Дзялендзік).

Сінтагматычнае напружанне, уласцівае рэ-
дукцыі, дазваляе зрабіць акцэнт на інфармацыі, 
што апускаецца. Аб’ектныя адносіны дапаўняюць 
і ўдакладняюць апушчаны элемент. Нярэдка 
назіраюцца выпадкі, калі семантыка рэалізуецца 
на аснове імплікацыі: Стары. Коней звялі. Цяпер 
за старшыню ўзяліся? Я так думаю. Мы тады 
ўсім сходам... Памятаеце? Прагаласавалі, каб 
будоўлю пахаваць. А адказвае Зязюля, адзін. Ці 
справядліва? Дык няхай здымаюць і нас. Усіх. 
Хто са мною згодны? Ляшчук. Далей ехаць 
няма куды... Дагаварыліся! (Глядзіць на Бонда-
ра) Вось да чаго давёў выхаваўчую работу! 
У стары добры час за гэта... (А. Дзялендзік).

Функцыянаванне канструкцый з сінтаксічнай 
рэдукцыяй можа быць абумоўлена тэндэнцыяй 
да неўжывання збыткоўнага кампанента. Пры гэ-
тым захоўваюцца семантыка-сінтаксічныя сувязі 
і адносіны, і сэнс выказвання застаецца самато-
есным і ўспрымаецца адэкватна. Такія сказы 
звычайна змяшчаюць выключна ключавыя кам-
паненты, якія складаюць змест сказа: Сын. 
Што? Ужо сытыя? Вы ад мяне патрабуеце 
праўды. А мне ад вас? Нельга? Мне таксама 
трэба праўда. Мне яна больш патрэбна! Больш, 
як вам ад мяне! Я – маленькі, і мая хлусня ма-
ленькая. А вы вялікія. I ваша хлусня – аграмад-
ная! Для мяне яна аграмадная (А. Макаёнак); 
Наталля Мікалаеўна (страсна) Я веру – ён 
жывы, ён цэлы. Ён вернецца. Я ведаю свайго 
мужа. Ён вернецца – яму ж трэба… Ён пачаў… 
Перад тым вечарам ён пачаў сур’ёзную работу 
для журнала. Вот ён тэзісы… Пачатак. (Да-
стае чырвоную запісную кніжачку) Асталася… 
Ды не, ён вернецца, ты не сумнявайся, Раечка. 
Рая. Ну што вы! Я ж ведаю, што вы добрая і ваш 
Віктар Васільевіч таксама быў добрым чалаве-
кам. Нават ён не мог перашкодзіць гэтаму зем-
летрасенню, гэтаму катаклізму (А. Макаёнак). 

Багатыя экспрэсіўныя магчымасці сінтак січ-
най рэдукцыі дазваляюць шырока выкарыстоў-

ваць іх у драматургічных творах. Хуткая змена 
падзей, эмацыйна афарбаваная мова, рэплікі 
персанажаў, сцісласць інфармацыі характэрна 
для мовы названага жанра: Стары. Сынок, 
тады мы цябе падвялі... Памятаеш? (Новікавай) 
Даўно гэта было. Ён узараў спачатку соткі, ду-
маючы, што заўтра мы дружна выйдзем на кал-
гаснае поле... А назаўтра – ні адзін не выйшаў 
на работу. Тады ён падагнаў да дому грузавік 
і пачаў грузіць свае рэчы... Моцна, Іванавіч, мы 
былі вінаватыя. А цяпер? За што?! (А. Дзя лен-
дзік); Наталля Мікалаеўна. Ну, вось… бяры 
мужа. Рая. Федзя! Федзечка! Прыйшоў, нарэш-
це!!! Ухватаў. Ну, чаго ты? Здурнела? Што 
такое? Што тут здарылася? Наталля Мі ка-
лаеўна (радасна). Ну, вось і ўсё, і ўсё. А ты не-
па коілася. (Хведару) Яна так непакоілася, так 
баялася, так перажывала за вас. Усю ноч не 
спала… (Заўважае непрыязнасць, халоднасць, 
нават варожасць Ухватава, і радасць знікае 
з твару Наталлі Мікалаеўны. Голас становіцца 
глушэй, цішэй. I сама яна адчувае сябе нібы ў не-
чым вінаватай) А вы прыйшлі. Я ёй гаварыла… 
Ну, цяпер я магу пайсці. Спакойнай ночы. Бывай-
це здаровы. (I яна пайшла, прыніжаная, ціхая, як 
бы і сапраўды вінаватая) (А. Макаёнак).

Сінтаксічны лад беларускай мовы набывае 
дынамічны характар, становіцца «актуаліза ва-
ным». Парушаюцца сінтагматычныя сувязі для 
выдзялення семантычна значымых кампанентаў: 
Кацярына. Міхайлавіч пасадзіў Валянціну на 
«бобіка» і пакацілі на той бераг. Там заўсёды су-
стракаюцца маладыя. (Памаўчала) Было такое 
каханне! Людзі не маглі нарадавацца. А по-
тым... (А. Дзялендзік); Васіль (бубніць паблаж-
ліва). А толькі ныла ўсё: няўдачліва я яго радзіла, 
няўдачны ён атрымаўся... А ён цябе на ўсю 
краіну... Увесь народ цяпер ведае, што на зямлі 
жыве... Ганна з Вежак... І што сын у яе ёсць... 
Хоць і далёка, але ж ёсць... Гастрыт. Не пайду! 
Нечага тут... (Да Ганны.) Ганна, я цябе пава-
жаю, але я чэсны... я справядлівы... Не крыўдуй... 
Не пра цябе гэта ўсё. Не ён гэта. Ганна. 
А хто ж? (А. Дудараў). Назіраюцца выпадкі неў-
жы вання найбольш важных кампанентаў, у такіх 
сітуацыях яны набываюць асаблівую значнасць 
і зместавую ёмістасць: Васіль. Дык як жа гэта 
я?.. Забыўся... Ганна (устала з лаўкі). (А. Ду-
дараў); Мама. Сынок! А ты з кім? Сын. Мама! 
Ты забываеш, што для мяне палітычны камен-
татар важней за... Ды тут хоць каменне хай 
з неба падае... Не перашкаджай! (А. Макаёнак). 

У канструкцыях з сінтаксічнай рэдукцыяй 
сфарміравалася ўстойлівая тэндэнцыя да пера-
дачы прэдыкатыўных катэгорый аналітычным 
спосабам. Сінтаксічныя адносіны часта ўказ ва-
юць на значэнне часу ў канструкцыях з сінтак січ-
най рэдукцыяй: Ківайла. Яго няможна прывесці, 
бо ён... Тарантул. Што ён? А ну ты, малады! 
(П. Васючэнка). Мадальнасць фарміруецца на 
аснове значэння часціцы: Зоська. Глупства! 
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Слых ва ўсіх ёсць. Давай разам. Падцягвай. Ба-
чыш? Атрымалася. Можна і ў рыцары цябе 
прысвячаць (П. Васючэнка). Значэнне перса-
наль насці таксама выражаецца аналітычна – 
праецыруецца на ключавы сказ: Ляшчук. Я тут 
працаваў… Лепшыя гады! Часам з такім су-
мам... Самая вялікая любоў... Па сутнасці, 
адзіная (А. Дзялендзік); Ляшчук (паглядзеў на 
Таісу). Штосьці такіх сімпатычных раней 
я тут... Таіса (зірнула на часопіс, які несла жан-
чына). З рэдакцыі часопіса «Крестьянка». Па 
пісьму даяркі. Ляшчук. А, адразу на баль! Сён-
ня мяняем старшыню (А. Дзялендзік).

Сінтаксічная рэдукцыя абумоўлена тэндэн-
цыяй да падзелу граматычных структур, у выніку 
якога некаторыя часткі могуць набываць сама-
стойны характар. Пры гэтым часта назіраецца 
анафарычная замена аб’ектных кампанентаў: 
Сын. Ма-а-ма! Ты не крыўдуй на мяне. Слухай, 
мама, з табой жа я шчыра. Як з мамай. А з кім 
жа яшчэ? Я што падумаў, тое і сказаў. Калі не 
так, ты навучы (А. Макаёнак).

Назіраюцца выпадкі, калі кампенсаторны 
кампанент мае структурнае падабенства з далу-
чальнай канструкцыяй і ўказвае на рэдуцырава-
ны аб’ект: Сын. Гэта цацка. Каму? Дзецям, якія 
жылі ў пячорах. Сённяшняя цацка – гэта заўт-
рашняя зброя. Тата. Уяві сабе – не ведаў (А. Ма-
каёнак). У некаторых канструкцыях экспліцытна 
выражаецца толькі дзеяслоў з фазісным значэн-
нем, семантыка ў падобных выпадках маркіруецца 
выключна на аснове актуалізацыі ўмаўчання: 
Сын. Рве дыпламатычныя адносіны. (Філа-
софст вуе) Тут разабрацца трэба. Пакуль што 
я нічога не разумею. Выходзіць – я вінаваты. 
Але ў чым? Дапусцім, усё было, як было, толькі 
я не падслухаў... Тады ўсё было б прыстойна?.. 
Нават калі б і падслухаў, але стаіўся 
і прамаўчаў – таксама ўсё было б прыстойна, 
і я, і мама былі б харошыя. Дзіўна. Не разумею. 
(Злуецца). Але ж дзеці павінны ўзбагачацца во-
пытам бацькоў. (З крыўдай) Ад мяне дык патра-

буюць – што б я ні зрабіў, нават калі нашкодзіў – 
не ўтойваць, прызнавацца. А чаму ж яна? 
А можа, і яна нашкодзіла? (Паўза) Вот задача! 
(Раптам успомніў) Правароніў! Ён жа даўно 
пачаў... (А. Макаёнак). 

Назіраюцца выпадкі функцыянавання кам-
пенсаторнага кампанента – прамога дапаўнення 
выражанага імпліцытна: Сын. Быў. Я яго выс-
лухаў, а ён мяне. Абгаварылі... Сястрычка! Ты 
зноў хочаш падкараціць сваю спаднічку! Ужо 
трэці раз. Скора ног не хопіць (А. Макаёнак).

Паміж расчлянёнымі структурамі часам уста-
лёўваюцца прэдыкатыўныя адносіны. Кампенса-
торная функцыя кампанентаў рэалізуецца споса-
бам неўжывання прэдыкатыўнага кампанента: 
Сын (прытуліў сястру). Значыць, ты яшчэ... 
У наш суровы век ты... Занадта ты далікатнае 
стварэнне. Ну што ж, і такія таксама патрэб-
ны. Будзь такая, якая ты ёсць – мяккая, добрая, 
як папрок грубым людзям. Ты даруй мне за гэты 
эксперымент. Я праверыў, як можна выкары-
стаць зайздрасць. Далікатная, ласкавая душа 
становіцца жорсткай... Сумеў (А. Макаёнак); 
спосабам актуалізацыі семантычнага кампанен-
та: Тата. Ты мяне проста абабраў. Мой бюджэт 
проста не вытрымлівае. Я не маю за што купіць 
прыстойных цыгарэт. Вымушаны курыць ней-
кую дрэнь і прыкідвацца... Сын. ...дэмакра-
там. А можна зусім кінуць курыць. Калі верыць 
літаратуры (жэст на стэлажы), нікацін вельмі 
шкодны. Нібыта рак... (А. Макаёнак). 

Такім чынам, як паказалі даследаванні, канст-
рукцыі з сінтаксічнай рэдукцыяй шырока ўжы-
ваюцца ў сучаснай беларускай драматургіі. Гэта 
абумоўлена неабходнасцю актуалізацыі часткі 
выказвання. Падобныя дынамічныя працэсы ча-
ста парушаюць сінтаксічныя сувязі і адносіны, 
павялічваюць паўзы паміж часткамі выказвання, 
што спрыяе выдзяленню семантычна значымай 
інфармацыі. Кампенсаторная функцыя ў боль ша-
сці выпадкаў ажыццяўляецца на аснове аб’ектных 
адносін, радзей – прэдыкатыўных.
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