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Багдановіч А. У. (Мінск) 

А шыбу хтосьці зачыніў:  

спалучальнасць дзеяслова зачыніць і яго эквівалентаў 

Мэта артыкула – выявіць узуальную спалучальнасць дзеяслова 

зачыніць / зачыняць і супаставіць яе з кадыфікаванай нормаю. 

Даследаванне праводзілася на аснове ілюстрацыйнага матэрыялу, 

вгыбранага з Беларускага N-корпуса, паралельнага руска-беларускага 

Нацыянальнага корпуса рускай мовы, а таксама акадэмічных слоўнікаў 

беларускай мовы.  

Згодна з Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы (1977–1984), 

дзеяслоў зачыніць / зачыняць мае два значэнні: 1. Злучыць створкі, 

апусціць века чаго-н. Зачыніць дзверы. Зачыніць акно. Зачыніць века 

чамадана. // Злучыўшы створкі чаго-н., апусціўшы века і пад., 

перашкодзіць доступу, пранікненню ў сярэдзіну чаго-н. Зачыніць хату. 

Зачыніць скрыню. 2. Пакінуць каго-н. у памяшканні, замкнуўшы дзверы; 

заперці [5, с. 419]. Між тым, як сведчыць узус (рэальнае ўжыванне), пры 

гэтым дзеяслове выкарыстоўваюцца настолькі разнастайныя лексічныя 

адзінкі, што з мэтай далейшага аналізу іх правамерна аб’яднаць 

у некалькі груп. 

Так, даследаванне правай валентнасці дзеяслова зачыніць / 

зачыняць (г. зн. прамога аб’екта пры ім) дазваляе раскласіфікаваць 

ужытыя назоўнікі паводле іх значэння. Частотнымі з’яўляюцца 7 умоўна 

вылучаных груп, дзве з якіх (1 і 2) цалкам адпавядаюць значэнням, 

зафіксаваным у ТСБМ [1, 3]: 

1) акно, аконная рама, фортка, вечка, створкі, замок, засаўка, 

юшка, брама, вароты, весніцы, дзверы, люк, борт, валіза, дыпламат, 

партфель //  ліфт, лядоўня, пуня, склеп, хлеў, гумно, аператарская, 

гараж, машына, кватэра, павільён, капот, куфар, скрынка, тайнік, 

шафа і інш. Сак зачыніў дыпламат (Максім Клімковіч); Зачыніў Янук 

хлеў і меркаваў ці завее пасярод двара сьнегам сані (Кастусь Акула); 

Ля МАЗа Міколаў швагер зачыніў металёвы задні борт (Кастусь 

Травень); 

2) дзядуля, жонка, касірка, котка, людзі, служачыя, сын, сябе і інш. 

Нападнік зачыніў касірку ў памяшканні банка і ўцёк з месца злачынства 

(Еўрарадыё); 

3) арганізацыі, пабудовы, прадпрыемствы, сходы, установы і пад.: 

амбасада, брэнд, буфет, выданне, з’езд, ІП, касцёл, клініка, млын, музей, 

палігон, пасяджэнне, рынак, семінарыя, стадыён, суполка, тэатр, 

частка партый, фабрыка, фонд, школа і інш. Доктар зачыніў клініку 

і супрацоўнічае са следствам (Еўрарадыё); 
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4) часткі цела чалавека / жывёлы: вока, пашча, рот, сэрца і інш. 

І Маркоўскі зачыніў рот, каб, адкрыўшы яго праз імгененьне, зрабіцца 

за гэты час якасна іншым, ужо сучасным чалавекам, што жыве не «там 

і ўчора», а «сёньня і тут» (Кастусь Травень); 

5) папяровыя або электронныя рэсурсы, галоўнай характарыстыкай 

для якіх служыць наяўнасць старонак: блакнот, блог, кніжка, сайт, 

справа і інш. Жулік зачыніў блакнот (Новы Час); 

6) дарога, шлях у прамым і пераносным сэнсах: дарога, межы, 

пераезд, уезд і інш. Прэзідэнт Францыі ўвёў надзвычайнае становішча 

і зачыніў межы (Еўрарадыё); Хто зачыніў свае межы, той заўсёды 

запавольваецца ў развіцці (Еўрарадыё); 

7) адцягненыя назоўнікі: доступ [да іх ён зачыніў паролем], 

бяздонне, жыццё [зямное], магчымасць [пераводзіць грошы], [усю 

выдатную] панараму, сезон [так званых «Джаз-чацвяргоў»], [гэту] 

тэму і інш. 

Як відаць з ілюстрацыйнага матэрыялу, межы спалучальнасці 

дзеяслова зачыніць / зачыняць апошнім часам значна пашырыліся, 

найперш, як сведчыць Беларускі N-корпус, у публіцыстычным дыскурсе 

(радыё, перыядычныя выданні) і мастацкіх тэкстах сучасных 

пісьменнікаў. Дзеяслоў зачыніць / зачыняць фактычна ўвабраў у сябе 

значэнне дзеяслова закрыць / закрываць. 

У адпаведнасці з Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы (1977–

1984), сумежнае са словам зачыніць / зачыняць, але больш 

разгалінаванае значэнне мае дзеяслоў закрыць / закрываць: 1. Накрыць, 

прыкрыць чым-н. Закрыць твар рукамі. 2. Засланіць сабой, зрабіць 

нябачным. Хмары закрылі неба. Туман закрыў зямлю. 3. Скласці што-н. 

раскрытае, разгорнутае. Закрыць кнігу. // Самкнуць (пра вочы, рот). 

Закрыць вочы. Закрыць рот. 4. Загарадзіць, перагарадзіць (уваход, 

выхад і пад.) Закрыць сваім целам амбразуру дота. // Спыніць доступ 

куды-н. Закрыць дарогу ў горад. Закрыць граніцу. 5. Спыніць работу, 

дзейнасць, існаванне (установы, прадпрыемства і пад.). Закрыць школу. 

Закрыць выстаўку. Закрыць газету. // Скончыць (сход, нараду і пад.). 

Закрыць сход. Закрыць пасяджэнне [5, с. 331–332]. Як відаць 

з прыведзенага слоўнікавага артыкула, дзеяслоў закрыць / закрываць 

«замяніў» сабой у значэннях 2 і 3 адметныя (адносна рускай мовы) 

беларускія дзеясловы – загарнуць / загортваць [кнігу, часопіс] 

і заплюшчыць / заплюшчваць [вочы]. 

Папярэдне абагульняючы вышэйсказанае, адзначым: а) дзеяслоў 

закрыць / закрываць паводле нормаў літаратурнай мовы мае большую 

семантычную спалучальнасць; б) але, як сведчыць практыка рэальнага 

ўжывання і матэрыялы карпусоў, дзеяслоў зачыніць / зачыняць значна 
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(і неапраўдана) пашырыў сваю спалучальнасць, што можа быць 

абумоўлена некалькімі прычынамі. Па-першае, гэта можа быць звязана з 

адштурхоўваннем ад рускай мовы, параўн. бел. зачыніць / зачыняць 

і рус. закрыть / закрывать. Па-другое, прычынай можа з’яўляцца 

вяртанне да традыцыі. Згодна з Гістарычным слоўнікам беларускай 

мовы (1982–2010), зачыніць / зачыняць абазначае такія дзеянні: 

1. Зачыніць, злучыць створкі чаго-н. 2. Пакінуць каго-н. у памяшканні, 

замкнуўшы дзверы, заперці. 3. Заправіць, зашыць. 4. Парамантаваць, 

залапіць, закрыць, загарадзіць. 5. Зрабіць, учыніць [2, с. 274–275]. Па-

трэцяе, недастаткова добрае валоданне беларускай літаратурнай мовай 

і, як вынік, няведанне норм (асабліва стылістычных) ці значэння 

лексічных адзінак, што прыводзіць да выкарыстання толькі адной 

улюбёнай лексемы ці яе формы. Напр., сказ Відавочцы здарэння паказалі 

на акно інтэрната, дзе адразу пасля стрэлу згасла святло, а шыбу 

хтосьці зачыніў (Еўрарадыё). Назоўнік шыба – гэта ‘кавалак шкла, 

устаўлены ў аконную раму’ [4, с. 426], таму саму шыбу (у такой 

сітуацыі) нельга зачыніць, як нельга зачыніць шкло. Але калі гэта шыба 

(шкло) апускаецца або падымаецца механізмам, усталяваным у дзвярах 

аўтамабіля або іншай тэхнікі, то тады яе, відаць, можна і зачыніць 

(падняць): Зачыніў шыбу, закрыўся ў сваёй кабіне-каморцы і, сцяўшы 

вусны, працягваў круціць руль (Звязда).  

Дзеяслоў зачыніць / зачыняць настолькі пашырыўся ў сваім 

выкарыстанні, што можа ўжывацца зусім не абгрунтавана, напр.: Данііла 

кінулі ў яму з галоднымі львамі, а Гасподзь зачыніў пашчы іхнія, яны 

хадзілі каля яго і не зачапілі (Наша Ніва). Слоік шчыльна зачыніце 

накрыўкай (Рэгіянальная газэта). Міхалевіч падкрэслівае, што справу не 

зачынілі, а прыпынілі (Еўрарадыё). Спікер <…> датэрмінова зачыніў 

пленарнае пасяджэнне парламента ў аўторак, 14 кастрычніка (Новы 

Час). «БСБ-Банк», напрыклад, спаслаўшыся на тэхнічныя праблемы, 

зачыніў магчымасць пераводзіць грошы з рублёвых рахункаў на 

валютныя (Еўрарадыё). Відавочна, што ў гэтых выпадках дзеяслоў 

зачыніць / зачыняць «замяніў» сабой не толькі дзеяслоў закрыць / 

закрываць, але і яго кантэкстуальныя сінонімы. 

Падсумаванне. На аснове аналізу ілюстрацыйнага матэрыялу, 

выбранага з Беларускага N-корпуса, паралельнага руска-беларускага 

Нацыянальнага корпуса рускай мовы і слоўнікаў, можна зрабіць 

выснову, што рэальнае выкарыстанне дзеяслова зачыніць / зачыняць 

сведчыць, з аднаго боку, пра пэўную ўніверсалізацыю яго 

спалучальнасці (пашырэнне на тыя выпадкі, дзе ўжываецца сінанімічны 

дзеяслоў), а з другога боку – пра абмежаванне (звужэнне) магчымасцей 

самой беларускай мовы, паколькі замена ўсёй разнастайнасці дзеясловаў 
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з іх спалучальнасцю (зачыніць акно, закрыць слоік, заплюшчыць вочы, 

загарнуць кнігу, закаркаваць бутэльку і пад.) толькі адной лексемай 

зачыніць збядняе беларускую мову і пазбаўляе яе стылістычнай 

варыянтнасці. 
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Байрамова Д. М. (Минск) 

Использование черт разговорного стиля  

в романе Н. Хорнби «О мальчике» 

В системе функциональных стилей художественный и разговорный 

стили разграничиваются достаточно очевидно. Когда мы употребляем 

термин «художественный стиль», или «стиль художественной речи», мы 

имеем в виду чисто лингвистические категории, как, например, слова, их 

значения, их сочетания, синтаксические конструкции, характер 

образности и другие особенности языка, специфические с точки зрения 

их отбора и взаимообусловленности в данном стиле речи. 

И. Р. Гальперин считал главной функцией данного стиля эстетико-

познавательную [3, с. 219]. Сегодня мы больше склоняемся к мнению 

Виноградова, который видел основную функцию стиля художественной 

речи в следующем: «путем использования языковых и специфических 

стилистических средств способствовать соответственно замыслу автора 

и более глубокому раскрытию перед читателем внутренних причин 

условий существования, развития или отмирания того или иного факта 

этой действительности» [2, с. 13]. 

Язык художественной речи предполагает письменную форму 

проявления языка: любое произведение художественной литературы 

предполагает предварительное обдумывание, анализ и запись готового 

варианта. В связи с письменной формой изложения, художественный 

стиль речи предполагает использование разнообразных языковых 


