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Для нарматыўнага асэнсавання мовы фальклорныя тэксты валодаюць свое-
асаблівай значнасцю як эстэтычна і культурна матываваныя рэалізацыі нату-
ральнага і адначасова падпарадкаванага дастаткова строгім нормам маўлення, 
менавіта таму фальклорная сфера мела высокую канкурэнтную здольнасць у 
літаратурных мовах позняга фарміравання, да якіх належаць беларуская І сла-
вацкая. У іх аспект моўнай нормы празаічнага фалькпору ўказвае на моўную ды-
наміку і значны патэнцыял у тэорыі літаратурнай мовы і пытаннях яе культуры. 
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С.М. ЗАПРУДСКІ 

ДА ГІСТОРЫІ НАЦІСКУ Ў ВЫТВОРНЫХ ПРЫМЕТНІКАХ (1920-1930) 

Рассматривается распределение раз-
личных акцентологических форм производ-
ных прилагательных в белорусском литера-
турном языке 1920-1930-х гг. Делается вы-
вод: в отличие от нынешней практики среди 
них были более широко распространены 
прилагательные с ударением на корне сло-
ва, а также на суффиксе. 

The article deals with the distribution of dif-
ferent accent forms of derivative adjectives in the 
Belarusian literary language in the 1920-1930s. 
A conclusion is made that adjectives with the 
accent falling on the root, as well as on the suf-
fix were more widely spread among such adjec-
tives in contradistinction to present practice us-
age. 

Уводныя заўвагі. Праблема націску ў вытворных прыметніках у яе дыя-
хранічным асвятленні пакуль не прыцягвала пільнай увагі беларускіх лінгвістаў. 

Сучасны стан націску ў прыметніках апісаны ў "Беларускай граматыцы" (Бе-
ларуская граматыка 1985, 388-399). У працы зазначана, што ў словаформах 
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прыметніка націск можа знаходзіцца як на аснове (корані ці суфіксе), так і на 
канчатку. У залежнасці ад гэтага выдзяляюцца два акцэнтныя тыпы - A і В. 
Згодна з дадзенымі "Беларускай граматыкі", вытворныя прыметнікі паводле іх 
частотнасці належаць найперш да тыпу А. 

Адносныя і якасныя прыметнікі, аднак, неаднойчы прыцягвалі ўвагу беларус-
кіх мовазнаўцаў з пункту гледжання канкурэнцыі словаўтваральных тыпаў з су-
фіксамі -ов- (-ав-, -ее-), з аднаго боку, і -н- - з другога. Так, напрыкпад, у 1970 г. 
словаўтваральны тып з суфіксам -ов- (жыццёвы, каранёвы, крышталёвы) быў 
ахарактарызаваны як польскі паводле свайго паходжання і проціпастаўлены ты-
пу з суфіксам -н- як рускаму (Гістаеычная лексікалогія 1970, 260). У 1983 г. ва-
рыянтныя суфіксальныя прыметнікі, якія ўжываюцца ў творах Якуба Коласа, 
разглядала Т.П. Піліповіч (Піліповіч 1983). Аналізуючы ўжыванне ў сучасным 
перыядычным друку прыметнікаў з суфіксамі -ое- (-ав-, -ев-) і -н-, В.І. Уласевіч 
заўважыла, што ў мове мастацкай літаратуры (асабліва 1920-1940-х гг.) пры-
метнікі нярэдка ўтвараліся з суфіксамі -ое- (-ав-, -ее-), аднак яны не замаца-
валіся ў якасці агульнай нормы і былі заменены прыметнікамі з суфіксам -н-
(Уласевіч 2001, 53-54). У названых працах толькі нязначная ўвага ўдзяляецца 
акцэнталагічным характарыстыкам гэтых назоўнікаў. 

Спецыяльна разглядзела акцэнталагічныя варыянты прыметнікаў у сваёй 
манаграфіі І.Р. Шкраба. Яна зафіксавала, што ў сучаснай беларускай мове най-
больш выразна акцэнталагічная няўстойлівасць праяўляецца ў прыметнікаў з 
суфіксам -ов- (-ав-): бурштынавы - бурштыновы, васількдвы - вастькавы, 
вёрасавы - верасдвы і інш. І.Р. Шкраба заўважае, што ўтвораныя ад назоўні-
кавых асноў прыметнікі звычайна захоўваюць націск зыходнай асновы (цэхавы, 
заводскі), але "і флексійна акцэнтаваныя формы таксама могуць знаходзіцца ў 
межах нормы: патайны, дражджавы, прахадны" (Шкраба 2004, 65-66). Спецы-
яльную заўвагу І.Р. Шкраба зрабіла адносна акцэнталагічных варыянтаў, якія 
фіксуюцца толькі ў дыяхраніі: "марскі (раней і морскі), зямны (раней і зёмны), 
начны (раней і ночны), штармавы (раней і штормавы), мурджны (раней і му-
ражны)" (Шкраба 2004, 66). 

Нашы назіранні паказваюць, што ў 1920-я гг. сітуацыя з выкарыстаннем у бе-
ларускай мове прыметнікаў таго або іншага акцэнтнага тыпу была даволі супя-
рэчлівая. Многія з такіх прыметнікаў былі кніжнымі паводле паходжання і не ме-
лі папярэдняй традыцыі ўжывання ў беларускай літаратурнай мове. Як правіла, 
формы вытворных прыметнікаў нячаста фіксаваліся ў тагачасных слоўніках, пе-
раважна сціплых паводле памераў. Адпаведна іх узус мог вагацца, быць не-
стабільным. Паколькі ў тагачаснай беларускай літаратурнай мове існавалі роз-
ныя акцэнтныя тыпы, а абаперціся на ўсталяванае вымаўленне не было магчы-
масці, то ў шэрагу выпадкаў было даволі скпадана вызначыць, якому акцэнтна-
му тыпу трэба было аддаваць перавагу ў розных канкрэтных выпадках. Ha ўжы-
ванне такіх прыметнікаў комплексна ўплывалі акцэнталагічныя нормы суседніх 
польскай і рускай моў, колькасць складоў у такіх прыметніках, адлюстраванасць 
вытворных прыметнікаў у лексікаграфічных крыніцах, акцэнтныя тыпы ўтвараль-
ных асноў, патрэба (добрай) ідэнтыфікацыі з утваральнай асновай, узус розных 
беларускіх дыялектаў, стылістычныя патрэбы тагачаснай беларускай мовы, 
агульныя тэндэнцыі развіцця націску і інш. 

1. Абсягі акцэнтнага вар'іравання. Акцэнтнаму вар'іраванню ў гэты час 
падлягалі прыметнікі з рознымі суфіксамі. 

Прыметнікі з суфіксамі -ав- (-яв-) / -ое- (-ёв-)\ агнявы клубок (Веснаход), аг-
нявымі сродкамі (Багдашэўскі) - агнёвая зорнасць (Пігулеўскі), агнёвыя пікі 
(Веснаход), свінцова-агнёвыя віхры (Веснаход). 

Прыметнікі з суфіксам -н-\ вывдзны гандаль (Красачкін) - вывазныя тава-
ры (Полымя 1926); налярэдадні выхдднага дня (Зарэцкі I), выхадны канал 
(Львоў), выхадной адтулінай (Багдашэўскі). 

Прыметнікі з суфіксам -ск-\ у заводскай справе (Муромаў), цыкл апавядан-
няў з завддскага жыцця (Полымя 1931) - фабрычна-завадскім камітэтам 
(Кодэкс). 

51 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2005. № 3 

2. Формы з націскам на корані. Звяртае на сябе ўвагу тая акалічнасць, што 
ў тагачасным узусе, а таксама ў лексікаграфічных працах у некаторых выпадках 
выразна праяўлялася тэндэнцыя захоўваць націск на больш блізкіх ад пачатку 
слова складах (на корані). Яе можна назіраць на наступных прыкладах: 

аднаактавы (Полымя 1930), параўн. суч. аднаактбвы, вёрасневы (РБС-28), 
параўн. суч. вераснёвы, вераснёўскі\ выхлбпны 'прызначаны для выхлапу га-
заў': выхлопную трубу (БЦЯ), параўн. суч. выхлапны; гнёздавы (Струкоўскі), 
трохгнёздавай, аднагнёздавай (Аўчынікаў); параўн. суч. гнездавы, дзвёрны: 
дзвёрны праём павінен мець парог (СБ 1930); дзвёрны (РБС-28); параўн. суч. 
дзвярньг, зёмны: зёмнае кулі (Дашкевіч), земных парод (Касмовіч), зёмнай ка-
ры (Азбукін), зёмнай паверхні (Грамыка), зёмная труба (Кашын); але: зямную 
кулю (Сямёнаў); параўн. суч. зямны І (далека нераўнапраўны варыянт) зёмны, 
зёрневы (РБС-28); параўн. суч. зёрневы і зернявы, лі'травы: возьмем літравую 
бутэльку (БЦЯ); параўн. суч. літрбвы, мдрскі: морскія парты (Савельеў), 
мдрскай дарогі (СБ 1923), морская пратока (Азбукін), морскія хвалі (Грамы-
ка); эпізоды барацьбы Чырвонага мдрскага флёту (Вішнеўскі; назва кнігі); але: 
марскі(на другім месцы поруч з мдрскі) (РБС-28). Параўн. суч. марскі. 

Кожная з формаў з націскам на корані мае сваю, часам зусім арыгінальную, 
гісторыю ўжывання ў беларускай мове. Напрыклад, форма завддскі аказалася 
даволі ўстойлівай у беларускай літаратурнай мове. Форма зёмны, якая ў сучас-
ным слоўніку выглядае своеасаблівым рэліктам, засталася ў ім, падобна, таму, 
што яшчэ ў РБС-37 і РБС-53 яна фігуравала ў якасці першага з варыянтаў пары 
зёмны, зямны. 

Што да ўжывання ў беларускай мове адноснага прыметніка ад назоўніка мо-
ра, то, відавочна, яно фактычна не мела магчымасці сфарміравацца на чыста 
беларускім грунце, і таму тут беларуская форма магла залежаць ад нормаў, 
прынятых у польскай (morski) або рускай (морской) мовах. Ba узусе 1920-х гг. 
выразна пераважала форма морскі. У "Слоўніку мовы Янкі Купалы" форма 
мдрскі (кваліфікаваная як "польская") зафіксавана шэсць разоў, тады як марскі-
ні разу ^CMK 3, 

На адрозненне ад сучасных формаў вывазны \ прывазны, якія маюць націск 
на канчатку, форма з націскам на корані завдзны захавалася ў сучаснай мове, 
верагодна, таму, што поруч са значэннем 'завезены адкуль-небудзь; прывазны' 
яна мела лексіка-семантычны варыянт завдзны 'які мае адносіны да збожжа, 
прывезенага ў млын для памолу'. 

Да гэтага ж разраду вытворных прыметнікаў акцэнтнага тылу А належаць 
таксама такія, як аднацыліндравы, адцэнтравы, бацькаўскі 'які скпадаецца з 
бацькоў' (бацькаўскі камітэт), вдсенны, вывбдны, двутаўравы, зарбдкавы, 
кбльцавы, кбўшавы, махавы 'які мае адносіны да маху, махання', машынавы, 
мёсцавы, мбхавы, нанбсны, ножны, нбсавы, нбчны, падвёсны, пасёўны, пера-
нбсны, пластавы, пблавы, пбршнявы і інш. 

3. Паміж рускай і польскай мовамі. Беларуская літаратурная мова ў 1920-я гг. 
развівалася ў цесным кантакце з рускай і польскай. Што датычыцца фармі-
равання націску ў вытворных прыметніках гэтых моў, то сітуацыя тут была свое-
асаблівая, І яна пэўным чынам накладалася на размеркаванне акцэнтных тыпаў 
прыметнікаў у беларускай мове. 

Нягледзячы на тое, што ў рускай мове існуюць поўныя прыметнікі з націскам і 
на корані, і на суфіксе, і на канчатку, "асноўным напрамкам акцэнталагічнага 
развіцця поўных прыметнікаў служыць перамяшчэнне націску бліжэй да канца 
слова, г. зн. на суфікс або нават на флексі'ю" (Горбачевич 1978, 111). Расійскія 
даследчыкі канстатуюць "паступовае павелічэнне прыметнікаў з наканчаткавым 
націскам (на -бй)" (Горбачевич 1971, 74). Хоць моўнай практыцы XIX ст. былі 
ўласцівы некаторыя прыметнікі з націскам на аснове (брёдовый, дневный, ледя-
ный, жестяный), у сучаснай літаратурнай мове яны ўсведамляюцца як устарэ-
лыя, затое «для многіх прыметнікаў (асабліва з суфіксамі -ое- і -н-) «перамож-
ным» ("побеждающим") варыянтам аказаўся націск на канчатку» (Горбачевич 
1971, 77-78). 
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Іншая сітуацыя была ў польскай мове, дзе, як вядома, націск стабільна падае 
на другі склад ад канца. 3 пункту гледжання словаўтваральнай будовы польскіх 
прыметнікаў выразную спецыфіку складала тая акалічнасць, што на працягу не-
калькіх стагоддзяў мела месца экспансія суфікса -owy, які ўсё больш адцясняў 
свайго самага грознага канкурэнта - суфікс -пу. У выніку колішняя форма abe-
cadlny змянілася на abecadlowy, bankietny - на bankietowy, cytrynny - на 
cytrynowy, metalny - на metalowy, ogienny - на ogniowy, papierny - на papierowy i 
г. д. (Bajerowa 1970, 218-219). У польскай мове XX ст. перамога дэрыватаў з 
фармантам -owy зазначылася ўжо зусім выразна, І гэта мела пэўныя наступствы 
І для станаўлення словаўтваральнай сістэмы прыметніка ў беларускай мове. 

У сітуацыі, калі ў польскіх прыметніках з суфіксам -owy націск падаў на другі 
склад ад канца, а ў рускіх прыметніках назіралася выразная тэндэнцыя да пе-
рамяшчэння націску бліжэй да канца слова, адзначанае вышэй фарміраванне ў 
беларускай мове трупы вытворных прыметнікаў з націскам на каранёвым галос-
ным магло сведчыць аб пошуку беларускай мовай свайго асаблівага шляху. Ha-
прыклад, замацаванне націску на корані ў формах тыпу аднаактавы, адрыў-
кавы, атласавы, безвыходны, вёрасневы, восевы, восеньскі, высбўны, вы-
хлдпны, выхбдны 'нерабочы', гнёздавы, гўмавы, дзвёрны, зёрневы, кішэнявы, 
лёдавы, літравы процістаўляла іх у акцэнтным плане адпаведным рускім (вы-
хлопной, выходной, дверной), польскім (jednoaktowy, urywkowy, atlasowy, wrzes-
niowy, gumowy, kieszonkowy) або рускім i польскім адначасова (osiowy і осевой, 
jesienny i осенний, wysuwany i выдвижной, gniazdowy i гнездовой, ziarnowy i зер-
новой, Iodowy i ледовый, Iitrowy І литровый). Такому развіццю спрыяла і тая 
акалічнасць, што ў беларускай мове ўжо існавалі і/або існуюць дэрываты, пры 
ўтварэнні якіх націск быў нерухомым і захоўваўся на корані: аксамітавы, 
вбцатавы, гарэлкавы, дрэвавы, загадкавы, зарбдкавы, камбркавы, камплёк-
тавы, квёткавы, двух- (чатырох-) класавы, клёткавы. 

Аб'ектыўна такому развіццю садзейнічала таксама наступная акалічнасць: 
пры гэтым рашэнні ў напісанні захоўваліся этымалагічныя каранёвыя галосныя, 
што ва ўмовах наплыву вельмі вялікай колькасці наватвораў спрыяла добрай 
ідэнтыфікацыі новых дэрыватаў з іх утваральнымі асновамі. Імкненне ўтрымаць 
націск на каранёвым галосным, не дапусціць яго пераходу на наступны галосны 
дэрывацыйнага або формаўтваральнага афікса (параўн., напрыклад: томах, 
тбмаў, хбдах, хбдаў і пад.) у 1920-я гг. назіраецца і ў шэрагу іншых прыкладаў і 
таму можа быць кваліфікавана як важная тэндэнцыя развіцця акцэнталагічнай 
сістэмы прыметніка беларускай мовы гэтага часу. 

Формы прыметнікаў з націскам на корані пазней мелі неаднолькавы лёс у 
беларускай літаратурнай мове. Большасць з іх (аднаактавы, вёрасневы, вы-
хлбпны, гнёздавы, дзвёрны, засёўны, лёдавы, лі'травы, мбрскі, махавы і інш.) 
цалкам выйшла па-за рамкі літаратурнага выкарыстання. Пры гэтым у боль-
шасці з іх адбылося перамяшчэнне націску на флексійны склад (вывадны, вы-
хлапны, гнездавы, дзвярны, кальцавы, марскі', махавы, нажны, насавы, начны, 
пасяўны, палавы). Паколькі ў беларускай народнай і літаратурнай мове існуюць 
вытворныя прыметнікі з наканчаткавым націскам (канцавы, лугавы, махавы (ад 
мох), палявы, селавы, снегавы, падкідны і інш.), у дадзеным выпадку нельга вы-
кпючаць уплыву адпаведнага акцэнтнага тыпу беларускай мовы, аднак у боль-
шасці выпадкаў рускі ўплыў (як мінімум для формаў выхлапны, гнездавы, 
дзвярны, кальцавы, марскі, махавы, пасяўны, палавы, прывадны, прывазны) 
трэба прызнаць вырашальным. 

У частцы прыкпадаў націск замацаваўся на другім скпадзе ад канца (адна-
актбвы, ватбвы, вераснёвы, двухтаўрбвы, мясцбвы, пурпурбвы, улікбвы, 
шматпавярхбвы), у іншых - адбылася змена суфікса (атласавы, машынавы, 
пбхвавы). 

Іншыя прыметнікі з націскам на корані (гўмавы, завбзны, нанбсны, падвёсны, 
перанбсны, пбршневы, пбтавы, рбтавы, стэпавы, увахбдны, цягавы) заха-
валіся ў літаратурнай мове ў якасці адзіна магчымых варыянтаў. Некаторыя за-
хаваліся, суіснуючы поруч з іншымі варыянтамі (вбсевы, зёрневы, мбхавы, 
рбгавы, рынкавы, учбрашні). 
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4. Формы з націскным суфіксам -ое- (-ёв-). Іншай вельмі заўважнай тэн-
дэнцыяй у словаўтварэнні вытворных прыметнікаў гэтага часу было ўжыванне 
формаў з суфіксам -ов-ы (-ёв-ы). Яе можна назіраць на наступных прыкладах: 

атласовы (Гушча 1923, 64); параўн. суч. атласны, вуглёвы (Полымя 1928); 
параўн. суч. вўгальны, выбухдвы (ПБВС, РБС-28); параўн. суч. выбухбвы, вы-
бухны; узрыўны, газартбвы; газардбвы (Цвікевіч), азардбўны (Зарэцкі I), 
азардбўны, азардбвы (РБС-28); але: газардны (ПБВС); параўн. суч. азартны, 
карткбвы 'які мае адносіны да карткі' (Вальдгард); параўн. суч. картачны, 
лічббвы (КооБ 1930); параўн. суч. лічбавы. 

Да гэтага ж разраду належаць таксама такія формы, як агнёвы, агулбвы 'ва-
лавы, сукупны', аднацыліндрбвы, акрыццёвы, аднаактбвы, асакбвы, беззмя-
стбвы, бесканцбвы, ватбвы, вузлбвы, выйсцёвы, высокагатункбвы, вяснбвы, 
гадбвы, гнаёвы, грунтбвы, гумбвы, дажджбвы, двухсэнсбвы, двухтаўрбвы, 
дзяёвы 'гістарычны', зярнёвы, ідэёвы, каранёвы, кармбвы, квадратбвы, кіша-
нёвы, крышталёвы, крэдытбвы, лагвбвы, лакцёвы, ліпнёвы, лядбвы, рознака-
лярбвы, чыгуналіццёвы і інш. Ужыванне падобных формаў было тым больш да-
пушчальнае, што ў беларускай мове ўжо існавалі і/або існуюць акцэнталагічныя 
формы прыметнікаў, якія фіксуюцца толькі з націскам на суфіксальным -ое-: 
бялкбвы, вечарбвы, зімбвы, кантбвы, крышталёвы, ліпнёвы, металёвы, са-
ддвы, служббвы. 

Як і формы з націскам на каранёвым складзе, формы прыметнікаў з суфіксам 
-ое- таксама пазней мелі неаднолькавы лес у беларускай літаратурнай мове. 
Большасць з іх (агулбвы, аднацыліндрбвы, акрыццёвы, арандбвы, атласовы, 
беззмястбвы, вуглёвы, вузлбвы, выйсцёвы, гадбвы, газартбвы, гнаёвы і інш.) 
цалкам выйшла па-за рамкі літаратурнага выкарыстання. Сярод іх найбольшая 
колькасць ужываецца ў сучаснай мове з іншымі суфіксамі: -н- (-енн-) (азартны, 
арэндны, атласны, вўгальны, гнойны, ідэйны, картачны, квадратны, крэдыт-
ны і інш.) або -ск- (лі'пеньскі, чэрвеньскі). Іншыя змянілі і ўтваральную аснову, і 
суфікс (выйсцёвы, дзяёвы, пазычкбвы, першасткбвы, раўнікбвы). У частцы 
такіх прыметнікаў адбылася фіксацыя націску на корані (гўмавы, зачаткавы, 
лічбавы, мядзведзевы, сбладавы, смёццевы, стэпавы), яшчэ ў адной частцы 
адбылося перамяшчэнне націску на флексійны склад (вузлавы, гадавы, грун-
тавы, кармавы, лакцявы, мазгавы, пластавы, хваставы). 

5. Заключныя заўвагі. Прыведзены матэрыял сведчыць аб незавершанасці 
станаўлення націску вытворных прыметнікаў у 1920-я гг. Паколькі прыток такіх 
прыметнікаў у літаратурную мову ў 1920-я гг. быў асабліва інтэнсіўны, а лек-
сікаграфічныя крыніцы толькі ў нязначнай ступені фіксавалі гэтую катэгорыю 
слоў, для іх паспяховага ўваходу ў літаратурную мову быў патрэбен своеа-
саблівы "адаптацыйны перыяд". Для добрай ідэнтыфікацыі з утваральнай асно-
вай, у мэтах наследавання народным формам, а таксама для сцвярджэння свое-
асаблівасці беларускай мовы ў параўнанні з рускай І польскай такія формы ў тэ-
ты час нярэдка ўжываліся з націскам на каранёвым складзе. Іншай заўважнай 
тэндэнцыяй было выкарыстанне формаў з суфіксам -ое-, у значнай ступені такія 
формы ўвайшлі ў беларускую мову ў складзе запазычанняў з польскай мовы. 
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В.У. КЛІМЕНКА 

МЕТАНІМІЧНЫЯ ПЕРААСЭНСАВАННІ СЕМАНТЫКІ НАЗОЎНІКАЎ 
У БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯЛЕКТНАЙ MOBE 

Приводится подробная и обоснованная 
классификация разновидностей метонимии 
в диалектном языке; определяется место 
синекдохи среди других типов метонимич-
ных переосмыслений. 

The ways and methods of metonymical 
transfer in the Belarusian language are ana-
lysed and classified; peculiarities of metonymi-
cal transfer are characterized in the dialectal 
language. The role of synecdoche is defined 
among the other types of metonimical interpre-
tations. 

Развіццё семантыкі слоў абумоўлена, перш за ўсё, аб'ектыўнымі патрэбамі 
маўленчай практыкі. Задача спрашчэння, палягчэння камунікацыі, якую выра-
шае метанімія, рэалізуецца ў межах адпаведных р е г у л я р н ы х мадэляў 
(гл. Шмелев 1973, 221; Апресян 1974, 190-191). 

Традыцыйна метанімія вызначаецца як пераасэнсаванне на аснове сумеж-
насці, метанімічныя сувязі - гэта «кагнітыўны аналаг реальных сувязей прад-
метаў і з'яў аб'ектыўнай рэчаіснасці» (Никитин 1983, 37). (Тут і далей пераклад 
аўтара. - В. К.) 

Звычайна метанімічны перанос грунтуецца на дакрананні рэчаў у прасторы 
або ў часе. Такую метанімію можна назваць р э а л ь н а й , таму што яна засна-
вана на незалежных ад чалавечай свядомасці суадносінах прадметаў і з'яў. 

Прасторавая разнавіднасць рэальнай метаніміі прадстаўлена ў дыялектнай 
мове наступнымі абагуленымі мадэлямі: 

1) «адно ў другім» («ёмістасць - рэчыва, што можа змяшчаецца ў ёй»): літар. 
гаршчок 'гліняная пасудзіна' (ТСБМ) - дыял. гаршчок 'звараная страва' (СПЗБ); 
літар. торба 'невялікі мяшок' (ТСБМ) - дыял. торба 'харч, які бралі з сабой' 
(СПЗБ). Пераносы тыпу «ёмістасць - колькасць рэчыва, што можа ў ёй змя-
шчацца» з'яўляюцца распаўсюджанымі ў агульнанароднай мове, але менавіта 
для гаворак характерны пераасэнсаванні, дзе мера неакрэсленая: літар. напар-
стак 'маленькі каўпачок, які надзяецца на палец пры шыцці' (ТСБМ) - дыял. на-
парстак 'малая колькасць чаго-н.' (СПЗБ); літар. фура 'вялікія калёсы для пера-
возу грузаў, паклажы' (ТСБМ) - дыял. фура 'мноства' (СПЗБ). У брэсцкіх гавор-
ках зафіксаваны адваротны перанос па формуле «колькасць рэчыва, што можа 
знаходзіцца ў ёмістасці - ёмістасць»: літар. порцыя 'пэўная колькасць чаго-
небудзь' (ТСБМ) - дыял. порцыя 'шклянка' (ДСБ); 
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