
 іншамоўны (у першую чаргу рускі) уплыў. Паколькі на працягу 
доўгага перыяду беларускія формы айконімаў утвараліся ад рускіх маглі 
ўзнікнуць варыянты тыпу Вільянов ́а – Вілляно ́ва, Унталья ́нка – Унталля ́нка (у 
афіцыйнай форме на рускі ўзор не адлюстравана фанетычнае падаўжэнне), 
Во ́сава – Во́саў, Жы́цькава – Жы ́цькаў, Млёхава – Млёхаў, Но ́вае Я́нчына – 
Я́нчын (у афіцыйнай форме замацаваная форма ўласціва рускай мове на -ова, -
іна, а ў неафіцыйнай – характэрная беларуская мадэль на -аў, -ын). 

 свядомая замена наймення, якая адбылася ў выніку перайменаванняў 
(пераважна савецкага часу, калі спрадвечныя матываваныя найменні 
прызнаваліся немілагучнымі і замяняліся на выпадковыя саветызмы), напрыклад, 
Садо́ўшчына з Кабы́льшчына, Ка́стрычнік з Клёпкі, або пры перакладзе назвы (з 
рускай мовы на беларускую, калі рускія формы падмянялі адпаведныя беларускія 
або ўкліньваліся ў беларускае найменне), напрыклад, Вялі́кая Ухало́да – Бальша́я 
Ухало́да, Све ́тлая Ро́шча – Све ́тлы Гай, Чырво́ны Кастры́чнік – Кра́сны Акця́бр. 

Такім чынам, прааналізаваны матэрыял паказаў, што варыянтнасць – 
шырока распаўсюджаная з’ява ў беларускай айканіміі. Наяўнасць айканімічных 
варыянтаў на першы погляд знаходзіцца ў супярэчнасці з асноўнай функцыяй 
онімаў – служыць па магчымасці ўнікальным найменнем канкрэтнага 
адзінкавага аб’екта. Аднак на практыцы варыянтнасць (калі мець на ўвазе 
натуральную моўную, а не штучна справакаваную перайменаваннямі, 
перакладамі варыянтнасць) аказваецца дакладна дэтэрмінаванай асаблівасцямі 
моўнай сістэмы і законамі моўнага развіцця. Варыянты дэманструюць, што 
айканімія не статычная застылая схема, а жывая, схільная да развіцця сістэма. 
Вывучэнне ўзаемаадносінаў у айканімічных варыянтных радах дазваляе 
выявіць найбольш натуральныя, заканамерныя тыпы іменавання. Гэтую 
інфармацыю варта ўлічваць, напрыклад, пры ўстанаўленні асноўнага, вядучага 
варыянта, які замацоўваецца як афіцыйны, або пры патрэбе перайменавання. 

 
 
 
 
 

І.М. Курловіч 

З назіранняў над прыслоўем мала ў беларускай мове 

У беларускай лінгвістыцы няма адзінага погляду на вызначэнне месца 
колькасных прыслоўяў у сістэме класіфікацыі. У сувязі з гэтым іх статус 
вызначаецца па-рознаму і іх межы ў адносінах да іншых тыпаў прыслоўяў не 
заўсёды дастаткова выразныя. 
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Колькасныя прыслоўі – своеасаблівы разрад слоў. З іх аналізам 
непасрэдна звязана не толькі праблема выдзялення ў асобны самастойны клас 
прыслоўяў, але і праблема вызначэння іх унутранай тыпалогіі. Адны 
мовазнаўцы адносяць колькасныя прыслоўі да якасных, якія абазначаюць меру 
якасці той або іншай прыкметы (гл. Шуба 1962, 34; Беларуская граматыка 1985, 
196), другія выдзяляюць іх у асобны разрад і адносяць да азначальных (гл. 
Бурак 1974, 193; Грыгор’ева 1994, 215; Сямешка 1996, 430). 

Для выражэння апрадмечанай колькасці ў сучаснай беларускай мове 
выпрацаваўся свой лексічны апарат. Найперш выкарыстоўваюцца словы: 

– многа (Лес быў вялікі і глухі, зверыны рознай ды птаства многа 
вадзілася. Чарнышэвіч) (ТСБМ, III, 168); 

– мала (Калодзеж быў неглыбокі, і вады ў ім было мала. Колас) (ТСБМ, III, 88); 
– больш (Міколка. наважыўся падацца ў больш спакойнае месца, бліжэй 

да дзеда. Лынькоў) (ТСБМ, I, 394); 
– менш (Пра сябе самога [Нічыпар] гаварыў мала і яшчэ менш пра сваю 

жонку. Кулакоўскі) (ТСБМ, III, 136); 
– шмат (Шмат каму расказала пра гэта) (ТСБЛМ, 760). 
Гэтыя прыслоўі шырока ўжываюцца як у тэкстах кніжнага паходжання, 

так і ў народных гаворках, параўн.: 
– болі, прысл. Болей (Не хадзі болі туды, бо буду сварыцца. Краснае 

Маладз.) (СГЦРБ, I, 40); 
– более, болей прысл. Больш (Яны более рыжыя. Ахрэмаўцы Брасл., 

Болей не прыдзе. Чычалі Швянч.) (СПЗБ, I, 202); 
– веле, веля, велё прысл. 1. Шмат, многа (О, веле стаякоў настаўляла. 

Беняконі Воран.). 2. Колькі, колькі-н. (Веле малака ў мяне бралі? Старыя Трокі 
Трак.) 3. Толькі (Ругаецца стары, як цігра, веля спакою , як у хаці німа. 
Міратычы Карэл.) 4. Працяглы час (Я веля нахадзілася па леся. Старыя 
Смільгіні Воран.; параўн. польск. wiełe ‘многа, багата’) (СПЗБ, I, 231); 

– венц прысл. Больш (Зямлі меў паўвалокі ці венц. Грыкені Вільн.); 
– малавеле прысл. Трошкі (Малавеле што ні так, дык патходзіць 

страшна. Цвіркі Стаўб.,параўн. польск. małowiełe ‘тс’) (СГЦРБ, I, 223); 
– мнозазна прысл. Вельмі многа, у вялікай колькасці (Но й гэты год ягад 

у лесі, ягад мнозазна! Заямнае Стаўб.) (СГЦРБ, I, 231);  
– мені, меній, меняй прысл. Менш (Катлеты ці пельмені ніхай робіць, у 

каго работы мені. Кураполле Паст.) (СПЗБ, III, 57) і іншыя. 
З пункту гледжання паходжання значная колькасць пералічаных прыслоўяў 

належыць да агульнаславянскага пласта лексікі. Найбольшай прадуктыўнасцю ў 
помніках старабеларускага пісьменства характарызуюцца стылістычна 
нейтральныя прыслоўі мала – многа. У кожнай з лексіка-семантычных груп, 
асноўнай дамінантай якіх выступаюць словаформы мала і многа, налічваецца 
значная колькасць разнастайных паводле паходжання прыслоўяў. 
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Прыслоўе мала паходзіць ад праславянскага прыметніка malъ, які 
характарызуецца выразнымі структурна-семантычнымі сувязямі з многімі 
лексемамі іншых інда-еўрапейскіх моў, параўн. лац. malus ‘дурны, дрэнны’ 
(гэта значэнне этымолагі выводзяць з ‘малы, недастатковы’), гоцк. smals ‘малы, 
нязначны‘, сяр.-в.-н. і ст.-сакс. smal ‘малы, нязначны‘, сяр.-в.-н. smeln 
‘прымяншаць, скарачаць’ (гл. Фасмер, II, 564). Ва ўсіх пазнейшых славянскіх 
мовах гэты якасны прыметнік па сваіх значэннях істотна не адрозніваецца. 

Прыслоўная словаформа мала функцыянавала яшчэ ў стараславянскай 
мове (малъ, мальчько) са значэннем ‘немного’ (Малы в пучину отъплоувъ Супр. 
161, 28; А воды третьеи день да мальчько Евх. 44а, 24) (СС, 322).  

У помніках агульнаўсходнеславянскай мовы прыслоўе мало выступала ў 
трох значэннях: ‘немного’; ‘едва‘; безл. в знач. сказ. ‘недостаточно’ (СлРЯ, IX, 
194). У гэты перыяд словаформа мало магла ўжывацца і ў функцыі назоўніка са 
значэннем ‘небольшое количество’(Да принесеши ми мало хлеба и воды нужа 
ради телесныя. Пролог (Ф.), 7. XIII в.) (СлРЯ, IX, 14 – 15), а таксама як першая 
частка складаных слоў са значэннем ‘предмет, действие, состояние, качество, 
названные второй частью слова, существуют в небольшом количестве’: 
малобородый, маловечный, маловодие і г.д. (СлРЯ, IX, 14 – 15), чаго не назіралася 
ў стараславянскай мове. Фіксуюцца ў помніках агульнаўсходнеславянскай мовы 
прыслоўі вмале і намале са значэннем ‘мало, немного’ (Вмале бо пострадати, а 
въ векы въ вечнеи жизни пребывати. ВМЧ, Окт. 4 – 18, 797. XVI в.; … и здеся 
мало находят охотников и солдатов намале. Куранты, 56. 1621 г.). Прыслоўная 
словаформа вмале ўжывалася яшчэ ў некалькіх значэннях: ‘вскоре’ (… исперва 
възнесеся, вмале отиде. Сл. Илар., 35. XVI в.); ‘вкратце’ (… в мале же се от 
техъ книгъ повемъ. ВМЧ, Дек. 18 – 23, 1202. XVI в.); ‘едва, чуть только’ (Богъ 
вмале успе, и спящаа от века от ада въскрси. Сл. Епиф. о погреб., 214. 1524 г.); 
‘в малых летах, в молодости’ (Не смеися игры творя к нему вмале, вмале бо 
осклабишися а в велици поболиши скорбя. Дм., 61. XVI в.) (СлРЯ, II, 229 – 230). 

Далейшае пашырэнне семантыкі прыслоўе мало атрымлівае ў 
старабеларускай мове, у якой яно ўжываецца ў наступных значэннях: 1. У 
невялікай, недастатковай колькасці, ступені; нямнога (Бояре дей намъ въ томъ 
вельми мало помогають. АЗР, I, 72, 1456); 2. Чуць, трохі (Потчеся под нимъ 
конь и наломилъ ногу мало. Чэцця, 244); 3. Толькі што, незадоўга (Мало пред 
оусходомъ зари троянове мужи валечныи которыи здрови были зброю брали. 
Троя, 65); 4. Амаль (Они … меры торговыи … прибавляють, такъ, ижъ тежъ 
вжо мало ее на половицу прибавили надъ оную первшую меру, которая съ 
стародавна была хована. КПД, 152 153, 1547); 5. Нядоўга (Y mało kniażywszy 
Szwintorohy na Nowohorodcy, y na Ruskich horodech, y otec ieho wieliki kniaz 
Litowski i Żomoutski Utenus umre. Бых., 486); 6. У спалучэнні з займеннікамі і 
прыслоўямі (нешто, ничто, штось і г.д.) азначае: нямногія, нямногае (Есми 
братия сказал вамъ мало нешто терпение строгого Дмитрея. Чэцця, 60) 
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(ГСБМ, XVII, 241 – 242). Словаформа мало ў пісьмовых помніках беларускай 
мовы XIV – XVII стст. фіксуецца і ў значэнні назоўніка ‘невялікая колькасць’: 
Хто бы за мало много упросилъ (Ст. 1529, 4) (ГСБМ, XVII, 242). 

У Гістарычным слоўніку беларускай мовы падаюцца таксама прыслоўі 
малу са значэннем ‘чуць, трохі’; маленько (маленко) і малечко са значэннем 
‘нямнога, мала, чуць-чуць’. Словаформа вмале (умале) падаецца з трыма 
значэннямі: 1. У невялікай, недастатковай колькасці (Едали господь воевати 
будеть за насъ, яко мощно естъ господеви спасти во мнозе или въмале. Скар, 
ПЦ, 27б); 2. Неўзабаве, у хуткім часе (Молячи и напоминаючи … вмале бо … 
грядый пріидеть и не закоснить и комуждо по деломъ, воздасть. АСД, II, 23, 
1605); 3. Амаль, ледзь не (Въ земли перской и медской вмале не каждый царь 
Даріемъ звался. Хран., 369) (ГСБМ, IV, 45 – 46). Фіксуецца і ў слоўніку 
словаформа намале са значэннем ‘мала, нямнога’ (Доволееть бо человеку 
ученому намале вина имети досыть. Скар. ІС, 51) (ГСБМ, XIX, 129). 

Далейшае развіццё ў помніках старабеларускага пісьменства атрымала і 
словаўтваральная мадэль складанняў з першай часткай мало-, якая адлюстроўвае 
ступень праяўлення прыметы, названай другой асновай: … малобачные поступки 
(Апакр., 13), … маловажные вносячи словца (Варл., 252б – 253) (ГСБМ, XVII, 243). 

У новай (сучаснай) беларускай літаратурнай мове, якая ў другой палове 
XIX – пачатку XX стагоддзя фарміравалася на вусна-дыялектнай аснове, у 
адрыве ад кніжна-літаратурных традыцый папярэдніх стагоддзяў, з пералічаных 
прыслоўяў замацавалася толькі словаформа мала, якая значна пашырыла сваю 
семантыку.Так, у “Слоўніку мовы “Нашай Нівы” прыслоўе мала падаецца з 
наступнымі значэннямі: 1. У невялікай колькасці,няшмат (Deputatoǔ sabrałosia 
mała … 1911, № 6, с. 81); 2. Рэдка (Каб не было семи гарацких выбаршчыкоў, дык 
памешчыки мала с ким и гаварыли бы. 1907, № 6, с. 1); 3. Не зусім, не ў поўнай 
меры (Вельмі цікавыя былі песьні і танцы літоўскіе, мала вядомые нелітвіном. 
1910, № 10, с. 158); 4. Ледзь, ледзьве, амаль што (Мужыки мала не пабили 
асэсара и судзебнаго сьледавацеля, каторые да их прыехали. 1907, № 18, с. 8); 
5. Не хапае, недастае (Śmat dzie ludzi narekajuć, što im ziamli mała, a ŭ našych 
sielan ... . 1910, 3 12, с. 194 – 195); 6. У спалучэнні з займеннікамі і прыслоўямі 
‘хто’, ‘што’ азначае: нямногія, нямногае (Затое мала хто гаворыць па польску, ці 
па расейску – хіба толькі па дварох. 1912, № 2, с. 4); 7. У спалучэнні з прыназ. 
'без’ і колькаснымі словамі паказвае на нязначны недахоп (Прашло з таго часу 
год дваццаць без мала, На сьвет многа што прыбывала, ўбывала… 1908, № 16, 
с. 4); 8. У спалучэнні з часціцай ‘не’ і словамі ‘уся’, ‘усе’, ‘апошні’, ‘кожны’ і 
інш. абазначае: амаль (В Уфимскай губэрни мала не щся скацина дохне, бо нима 
ўжо тольки сена, але и саломы. 1907, № 17, с. 8) (СМНН, II, 505). Фіксуюцца 
таксама складанні з першым кампанентам мала са значэннем меры і ступені 
праяўлення прыметы: малавядомы, малаграматны (СМНН, II, 505). 
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Што да сучаснай беларускай літаратурнай мовы, то прыслоўе мала 
выступае толькі ў трох уніфікаваных значэннях: 1. У невялікай, недастатковай 
колькасці, ступені; нямнога (Калодзеж быў неглыбокі, і вады ў ім было мала. 
Колас); 2. Недастаткова; менш, чым патрэбна (У пакоі мала святла, толькі пад 
столлю – маленькая цьмяная лямпачка. Шамякін); 3. У спалучэнні з 
займеннікамі і прыслоўямі ‘хто’, ‘што’, ‘дзе’, ‘калі’ азначае: нямногія, 
нямногае; у нямногіх месцах, рэдка і г.д. (А вось і возера-акно, Якога мала дзе 
пабачыш. Колас) (ТСБМ, III, 88). 

Старажытныя кніжныя формы тыпу вмале, намале, малечко ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове не замацаваліся. Як параўнальная ступень да 
мала ў літаратурнай мове функцыянуе суплетыўная словаформа менш. 
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