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М. Супрунчук 

ДА ПЫТАННЯ ПРА ПЕРАКЛАД КОЛЬКАСНЫХ 

ПРЫСЛОЎЯЎ (НА ПРЫКЛАДЗЕ СЛОВА МАЛА  

Ў АНГЛІЙСКАЙ, БЕЛАРУСКАЙ, РУСКАЙ  

І СЕРБСКАЙ МОВАХ) 

Катэгорыя колькасці ёсць ва ўсіх мовах. У адных яна выража-

ецца абавязкова (пры дапамозе службовых слоў, іменных ці 

дзеяслоўных паказчыкаў), у іншых – факультатыўна, па жаданні 

моўцы, адпаведна камунікатыўнаму заданню. 

Для індаеўрапейскіх моў характэрна яўная апазіцыя адзіноч-

нага і множнага ліку ды рэгулярная выражанасць гэтага супраць-

пастаўлення. Натуральна, што такая асаблівасць прыцягвала ўвагу 

філосафаў яшчэ ў старажытнасці. Так, у вывучэнне колькасных 

адносінаў вялікі ўклад зрабіў грэчаскі філосаф Піфагор. На яго 

думку, каб спазнаць свет, трэба спазнаць лікі, якія ім кіруюць. 

Арыстоцель жа ўключыў колькасць у спіс дзесяці найважнейшых 

паняційных катэгорый. Дасягненні філасофскай і лінгвістычнай 

думкі кампактна выкладзены ў класічным падручніку Г. Карбета 

[Corbett 2000]. Арыгінальныя сучасныя падыходы знаходзім 

таксама ў калектыўных манаграфіях расійскіх [Логический анализ 

языка 2005], беларускіх і нямецкіх [Quantität und Graduierung… 

2001] даследчыкаў.  

Як адзначана ў новым акадэмічным сінтаксісе сербскай мовы, 

«у српском језику појам количине заступљен је једном од 

најразвијенијих семантичких категорија. Том појму су доступни 

јаче или слабије граматикализовани облици изражавања, који 

припадају различитим језичким нивоима, а облици за изражавање 

количине врло често се остварују у говору тако да је количина 

једна од најфреквентнијих семантичких категорија» [Синтакса 

2005: 870]. Такім чынам, лік і колькасць займаюць важнае месца ў 

сістэме мовы, а значыць, і ў свядомасці яе носьбітаў.  
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Дадзены артыкул прысвечаны прыватнаму пытанню – транс-

фармацыям пры перакладзе аднаго слова, якое абазначае коль-

касць, – слова мала.  

Матэрыялам для даследавання былі раман Міларада Павіча 

“Хазарскі слоўнік” і яго пераклад на рускую мову, а таксама 

аповесць Эрнеста Хэмінгуэя “Стары чалавек і мора” і яе 

пераклады на беларускую і сербскую мовы. З гэтых твораў былі 

адабраны выказванні з прыслоўем мала на англійскай, беларускай, 

рускай і сербскай мовах. Мэта даследавання – апісанне спосабаў 

перакладу гэтага прыслоўя і пошук матывацыі выбару таго ці 

іншага варыянту перакладу.  

Паводле аўтарытэтных перакладных слоўнікаў, прыслоўе 

мала мае блізкае значэнне ў сербскай і рускай мовах: «мало нареч. 

мало, немного; малость» [Сербскохорватско-русский словарь 

2001: 248], «мало – мало, недовољно» [Руско-српски речник  2009: 

338]. 

Неаднолькавыя, але падобныя дэфініцыі даюцца гэтым 

прыслоўям у тлумачальных слоўніках:  

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы 

(Мінск, 2005): 

– крыху (= крышку). “прысл. 1. У невялікай колькасці, 

нямнога. Узяць к. солі. Назбіраць к. грыбоў. 2. Чуць-чуць; у 

нязначнай ступені. К. падлячыцца” (c. 304).  

 – мала. “прысл. 1. Нямнога, у невялікай колькасці. М. зрабіў. 

М. людзей. М. часу. 2. Недастаткова, менш, чым патрэбна. У пакоі 

м. (безас. у знач. вык.) святла” (с. 329). 

– трохі. “прысл. Няшмат, крыху. Т. спазніўся на сход” (с. 663). 

– трошкі. “прысл. Нямнога, крышку, чуць-чуць. Т. больш. Т. 

далей. Т. вышэй” (с. 663). 

«Большой толковый словарь русского языка» C. А. Куз-

нецова (СПб., 2000): 

– мало. «I. нареч. 1. В небольшом количестве, в небольшой 

степени; немного. Говорить м. Погода м. изменилась за день. Он 

курил м. Положить в суп мало мяса. // Меньше, чем нужно; не-
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достаточно. Он читает м. Я вас м. знаю. Школьники м. занима-

ются спортом. 2. (с местоим. и нареч.). Указывает на недостаточ-

ность, незначительное количество, редкость того, что обозначает 

местоименное слово. М. что хорошего я услышал (немного). М. 

где он бывает (в немногих местах). М. какой прохожий остано-

вится у калитки (немногие). М. когда солнце светит с утра (из-

редка). // (с частицей ли). Указывает на несущественность, неваж-

ность для говорящего действительного количества, состава, сте-

пени проявления и т.п. того, о чём идёт речь в предложении. М. ли 

что он может сказать. М. ли где я был. М. ли какие у него дела. 

М. ли чудес есть на свете! 3. в функц. сказ. О недостаточном ко-

личестве чего-л.; недостаточно, меньше, чем нужно. Ему м. было 

заниматься историей: он хотел быть писателем. Хотеть м., на-

до ещё и сделать. Посадить дерево м., надо ухаживать за ним. 

II. числ. колич. (с сущ.). Небольшое количество кого-, чего-л. В 

магазине м. народу. В стакане м. воды» (515).  

Речник српскога језика (Нови Сад : Матица српска, 2007): 

– мало «1. прил. а. у малој количини, у малом, невеликом 

броју: у ~ воде, има ~ радника. б. испод потребне количине, мере и 

сл., недовољно: – Чега ти је мало? в. испод очекиваног, недовољно, 

незадовољавајуће. – За њега је мало да буде вратар. 2. донекле, 

унеколико, помало, понешто: пећи при мало јачој ватри. 3. (с ген. 

им.) за истицање малог обима, малих размера, мале вредности 

онога што се казује именицом: нешто. – Саградићу мало куће. 4. 

а. кратко време, краткотрајно, за кратко време, на кратко време 

и сл.; кратко време за тим, брзо, ускоро: ~за тим, ~ поћути, 

~стати; кад ~, не би ~. б. ретко (кад): ~ се виђа…» (с. 673) 

The Collins English Dictionary: 

– few. determiner. 1. a. a small number of; hardly any → few men 

are so cruel. b. (as pronoun; functioning as plural) → many are called 

but few are chosen. 2. (preceded by a) a. a small number of → a few 

drinks. b. (as pronoun; functioning as plural) → a few of you. 

– little. I. determiner. 1. (often preceded by a) a. a small quantity, 

extent, or duration of → the little hope there is left, very little milk. b. 

(as pronoun) → save a little for me. 2. not much → little damage was 
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done. II. adverb. 14. (usually preceded by a) in a small amount; to a 

small extent or degree; not a lot → to laugh a little. 15. (used preceding 

a verb) not at all, or hardly → he little realized his fate. 16. not much 

or often → we go there very little now. 

– small. adjective 1. comparatively little; limited in size, number, 

importance, etc. 2. of little importance or on a minor scale → a small 

business.  

– some. determiner. 1. a. (a) certain unknown or unspecified → 

some lunatic drove into my car, some people never learn. b. (as pro-

noun; functioning as sing or plural) → some can teach and others can't. 

2. a. an unknown or unspecified quantity or amount of → there's some 

rice on the table, he owns some horses. b. (as pronoun; functioning as 

sing or plural) → we'll buy some. 3. a. a considerable number or 

amount of → he lived some years afterwards. b. a little → show him 

some respect. 

Квантыфікатар мала з’яўляецца рэлятыўным, г. зн. для яго 

семантыкі рэлевантна паняцце нормы, сярэдняй велічыні. Гэтая 

сема рэалізуецца і ў тэкстах, экспліцытна ці імпліцытна. Як 

заўважыў П. Піпер, «заменички квантификатори, у којима су на 

најизразитији начин репрезентовани поједини типови ненумерич-

ких квантификатора, обухватају апсолутне и релативне кванти-

фикаторе. Квантификација која се остварује прва не одређује се 

према некој другој количини у истом исказу или ситуацији., што је 

обавезно када је реч о релативним квантификаторима. <…> У 

највећем броју случајева употребе релативних квантификатора у 

питању је исказивање степена, тј. градуелна квантификација» 

[Пипер 1988: 78]. Паўсюль, заўсёды – прыклады абсалютных 

квантыфікатараў.  

Варта адзначыць, што ёсць розныя погляды на часціна-

моўную прыналежнасць падобных слоў. Звычайна іх лічаць 

прыслоўямі, аднак прафесар П. Піпер адносіць іх да займенні-

кавых прыметнікаў [Пипер 1988: 138; гл. таксама с. 68–69]. 

Магчыма таксама выдзяленне асобнага класа слоў – дэтэрміна-

тараў. Між тым для нашай работы часцінамоўная прыналежнасць 
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не вельмі істотная, бо мы разглядаем праблемы перакладу, а ў 

гэтай сферы важна сэнсавая адэкватнасць, у той час як 

катэгарыяльная эквівалентнасць другарадная.  

Далей пададзены спосабы перакладу англійскіх прыслоўяў на 

беларускую і сербскую мову ў аповесці “Стары чалавек і мора”, а 

таксама спосабы перакладу сербскіх прыслоўяў на рускую ў 

рамане “Хазарскі слоўнік”.  

Прыслоўе мала ў рамане Міларада Павіча “Хазарскі слоў-

нік”: 1. Пераклады сербскага malo на рускую мову: немного 25; 

мало 5; несколько, слегка 2; маленький, малочисленность, минут-

ка,  недолгий, несколько (немного), почти, столь 1; пропуск 6. 

2. Дадатковыя (акрамя перакладу malo) выпадкі ўжывання 

мало ў рускім тэксце: malo 25; toliko, što manje 1. 

Прыслоўе мала ў аповесці Эрнеста Хэмінгуэя “Стары 

чалавек і мора”: 1. Пераклады a few на беларускую мову: яшчэ 

пару, колькі 1.  

2. Пераклады a few на сербскую мову: још неколико пута 1; 

пропуск 1. 

3. Пераклады a little на беларускую мову: трохі 8; трошкі 5; 

крыху 3; мала 2; пропуск 2. 

4. Пераклады a little на сербскую мову: мало 12; нешто 2; по-

мало, један гутљај, још, лако 1; пропуск 2. 

5. Дадатковыя (акрамя перакладу a few, a little) выпадкі 

ўжывання мало ў сербскай мове: some 6; small 3; low, трохі, nearly 

1; пропуск 2. (У беларускім перакладзе на адпаведных месцах 

былі ўжыты такія словы: трохі 4; крыху 2; жмут, на дне, ледзь не, 

невялікі, невялічкі, трошачкі 1; пропуск 2.) 

Разгледзім выкарыстанне прыслоўяў падрабязней.  

Пры параўнанні выразаў a few і a little звычайна сцвярджа-

ецца, што яны маюць аднолькавае значэнне, а адрозніваюцца 

толькі ўжываннем: першы  –  з тымі назоўнікамі, якія паддаюцца 

лічэнню, другі – з тымі, што не паддаюцца. У нашым выпадку 

наяўна абсалютная перавага a little, а для дакладнага аналізу a few 

прыкладаў недастаткова. 
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Варта вылучаць два асноўныя тыпы ўжывання прыслоўя 

мала: як квантыфікатара прадметаў і як квантыфікатара прыметы 

(працэсуальнай, г. зн. выражанай дзеясловам, ці непрацэсуальнай, 

г. зн. выражанай прыметнікам ці прыслоўем):  

It would not be bad to 

eat with a little lime or 

with lemon or with salt. 

Вядома, было б няблага 

мець зараз крыху лайма 

або лімон, або соль. 

Не би било лоше да се 

једе са мало лимуна и 

соли. 

But I have had worse 

things than that, he 

thought. My hand is 

only cut a little and the 

cramp is gone from the 

other.  

Але са мной здараліся 

горшыя рэчы, - думаў ён. - 

Мая рука толькі трошкі 

парэзаная, а другая ўжо 

не здранцвелая. 

Али десиле су му се и 

горе ствари, помисли 

он. Рука ми је само 

мало повређена а 

друга се ослободила 

грча. 

You must devise a way 

so that you sleep a little 

if he is quiet and steady. 

Ты павінен вынайсці спо-

саб, як трохі паспаць, 

калі ён спакойна плыве. 

Мораш некако измуд-

ровати да мало одре-

маш у случају да за-

плива мирно и равно-

мерно. 

Выразу a little ў разгледжаных перакладах у асноўным 

адпавядаюць трохі, трошкі і malo.  

Пры супастаўленні сербскага і рускага прыслоўяў у “Хазар-

скім слоўніку” варта адзначыць, што аднакарэнны перакладны 

аналаг мала заняў толькі трэцяе месца паводле частаты: ён быў 

ужыты пяць разоў, у той час як у шасці выпадках прыслоўе было 

апушчана, а ў перадачы большасці (25 з 47) фраз прысутнічае 

прыслоўе немного. Заўважым, што такая магчымасць перакладу 

прадугледжана ў слоўніку Б. Станкавіча: «немного – мало» [Руско-

српски речник: 413]. Нагадаем таксама, што і ў сербскай мове ёсць 

слова немного («немного прил. мало, незнатно» [Руско-српски 

речник: 817]), аднак выкарыстоўваецца яно вельмі рэдка. 

Паказальна, што «Речник Матице српске» (2007) тлумачыць 

прыслоўе немного пры дапамозе мало, г. зн. лічыць іх сінонімамі. 

У той жа час у рускай мове немного і мало супрацьпастаўлены 

адно аднаму, бо па-рознаму суадносяцца з паняццем нормы. Так, 

мало перш за ўсё звязваецца з недастатковай колькасцю, з тым, 
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што менш нормы. А немного не ўтрымлівае негатыўнай ацэнкі, 

неабавязкова тратуе наяўную колькасць як недастатковую, незада-

вальняючую.  

Значыць, можна вылучыць тры асноўныя адпаведнікі: «malo – 

мало», «malo – немного» и «malo – пропуск». 

malo –  мало  

Stišavalo ga je saznanje da malo ko 

među svim tim ljudima što smrde na 

isti način sve do Male Azije može biti 

nesrećniji od njega.    

Его утешало сознание того, что мало 

кто из этих людей, от которых одина-

ково воняет как здесь, так и в Малой 

Азии, может быть еще более несчаст-

ным, чем он. 

Zamisli koliko dovitljivosti! – 

uzvikuje ona na tom mestu i videvši da 

mu je čaša prazna dodaje: Jedna čaša 

je dosta, dve su malo!        

Представляешь, какая проницатель-

ность! – воскликнула она в этом месте 

и, увидев, что его стакан пуст добавила: 

– Один стакан хватит, два – мало! 

malo – немного 

 Jedan ugao je sunčan, drugi ima 

malo plodne zemlje sa cvećem, treći 

je vetrovit, a u četvrtom je uglu jedan 

kameni bunar i uz njega stub.  

Один угол солнечный, в другом – есть 

немного плодородной земли с цвета-

ми, в третьем – всегда ветрено, а в 

четвертом углу находится каменный 

колодец и рядом с ним столб. 

Пропуск перевода malo 

Mati je mlada i lepa osoba i to je bio 

razlog da je malo bolje zagledam.    

Мать – молодая, красивая женщина, по 

этой причине я ее более пристально 

рассматривала. 

Potom se kao malo zamisli i dodade za 

sebe…    

Потом Никон задумался и сказал сам 

себе… 

Адзін прыклад належыць, відаць, лічыць памылкай 

перакладчыка:  

Upitao je Daubmanusa da li bi izdao 

knjigu koja ima malo čudan sadržaj, 

verovatno takav da se niko neće 

usuditi da je štampa. 

Он спросил Даубманнуса, не хочет ли 

тот издать книгу, содержание которой 

столь необычно, что вряд ли кто-

нибудь решится ее напечатать. 

 



Да пытання пра пераклад колькасных прыслоўяў (на прыкладзе слова 

мала ў англійскай, беларускай, рускай і сербскай мовах) 
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У гэтай фразе перакладчык змяніў ступень, інтэнсіўнасць 

прыметы: замяніў невысокую ступень праяўлення прыметы на 

вельмі высокую.  

Тоеснасць колькасных прыслоўяў у беларускай, рускай і 

сербскай мовах уяўная. Па-першае, яны адрозніваюцца значэннем. 

Беларускія і рускія кантэксты з прыслоўем мала, мало прыму-

шаюць лічыць, што ў яго семантыцы ёсць абавязковы кампанент 

“недастатковая колькасць”. Між тым тлумачэнні ў слоўніках 

сведчаць пра наяўнасць яшчэ аднаго падзначэння – ужо без 

адмоўнай ацэнкі: проста як невялікай колькасці. Але гэтае 

пытанне патрабуе яшчэ спецыяльнага даследавання.  

Згодна з сербскімі слоўнікамі, у значэнні прыслоўя malo 

прысутнічае сема “недастатковая колькасць”, “ніжэй за норму”, 

“ніжэй за сярэдняе”. Між тым прыклады з тэкстаў даюць падставу 

меркаваць, што нярэдка слова malo абазначае проста невялікую 

колькасць без адмоўнай ацэнкі, г. зн. наяўная колькасць (ці 

ступень) не лічыцца недастатковай.  

Такім чынам, адносіны паміж прыслоўямі ў названых мовах 

несіметрычныя. Ад самага шырокага значэння да самага вузкага іх 

можна размеркаваць наступным чынам: серб. мало, англ.          a 

little, бел. крыху і трохі, рус. мало, бел. мала. Можна канстатаваць 

наяўнасць прыватыўнай апазіцыі: так, напрыклад, рус. мало 

заўсёды можна перакласці серб. malo, аднак адваротнае няправіль-

на, бо для перакладу серб. malo патрэбны і іншыя словы. Серб. 

malo выкарыстоўваецца шырэй за іншамоўныя аналагі, яно адпа-

вядае цэламу шэрагу слоў у англійскіх, беларускіх і рускіх 

тэкстах.   

Адрозненні паміж мовамі ёсць і ў спалучальнасці 

аналізаваных адзінак: сербскія і англійския прыслоўі свабодна 

выкарыстоўваюцца пры градацыі, г. зн. пры ўказанні меры ці 

ступені, і тады свабодна спалучаюцца і з дзеясловамі, і з 

прыметнікамі. Бел. мала і рус. мало таксама могуць выконваць 

функцыю градацыі, аднак адмежаваныя ў гэтым выкарыстанні 

(канкурыруюць з нямнога, трохі, крыху; немного). 



М. Супрунчук 
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