
- А які́ сон? 
- Каб саснíўся жанíх нявéсце, – яна́ мнe сказáла. 
Ну, я пяць клáсаў кóнчыла. А дзéд е ́ты хадзíў са мнóй у шкóлу. Да вайны ́ 

яшчэ ́ пачáў хадзíць. Ён стáршы мяне быў. 
Ну, я штó. І я, навéрна, і задýмала ці гавары ́ла, мóжа, штó. І ўбáчыла ва снé 

éтага дзéда. А ён тады  ́быў такí малы  ́і ўрэ ́дны-ўрэ ́дны. Й, ой-ёй-ёй, прачнýлася, 
мне так не панрáвілася! 

- Ну, штó ж. Нáда мне такí-та жанíх бýдзе?! Ой, гэ ́та няпрáўда. 
А во, бáчыш, прáўда. Вот, вíдзіш, штó-та ёсць. І нікагдá нікамý не 

павéрыла, éслі б мне хто раскáзваў. 
 
 
 

Ю.Г. Сагановіч 

Мянушкі вёскі Кісялі Мінскага раёна Мінскай вобласці 
Матэрыялы сабраныя ў 2009 г. студэнткай аддзялення “Беларуская 

філалогія” БДУ Сагановіч Юліяй Генадзьеўнай. 
Запіс праводзіўся ў в. Кісялі, якая знаходзіцца за 35 км ад Мінска ў 

Рагаўскім сельсавеце. Агульная колькасць хат – 33, аднак з іх жылых – 14. 
Колькасць пастаянных жыхароў – 31. 

Інфарматары: 
1) Кулаковіч Марыя Пятроўна, 1956 г. н., мясцовая жыхарка – [КМП]. 
2) Вітушка Тамара Пятроўна, 1956 г. н., мясцовая жыхарка – [ВТП].  
3) Вітушкі Ірыны Васілеўны, 1956 г. н., мясцовая жыхарка – [ВІВ]. 
Авечачка. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду і паводзінаў. 

Малая такая, тоўсценькая, разгавор такі нейкі, як бы бляяла… Тожа 
называлі – Авечачка. – [ВТП]. 

Валізка. Матывацыя: у аснове мянушкі ужытае асобай слова, незнаёмае 
для жыхароў вёскі. А яна як вышла, аглянулася, сама вышла, і тады кажа: “А 
дзе мая валізка?” … Ну так і празвалі… Валізка. – [ВТП]. 

Дзедка. Матывавана асаблівасцямі маўлення – рэгулярнае ўжыванне пры 
размове звароту “дзетка”  [ВТП]. 

Знаіш. Матываваная асаблівасцямі маўлення – рэгулярнае паўтарэнне 
пры размове слова “знаіш”. Як ішчэ маладзейшы быў… ну пры размове была 
такая звычка дабаўляць слова “знаіш, знаіш…” І тожа звалі яго Знаіш. І дачку 
звалі Зоська Знайішава – [ВТП]. 

Зык. Матывавана асаблівасцямі паводзінаў. Калі што ні так, ён і крычаў на 
ўсіх, і бегаў, і рукамі махаў… Ну і ўсе неяк яго пабаіваліся зачапіць, ні зналі як яму 
што сказаць, калі што ні так, дык гаварылі: “Во, зык! Ні зачапі яго…” Зык – 
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гэта як авадзень. Муха такая вялікая… Як укуся, дык тады ўжо чалавеку… і зуд 
бярэ, і чэшыцца. Дык ён такі як бы і робіцца. Кажуць: “Што, ужо зык укусіў?” 
на таго… што яго ўжо зык укусіў, што ўжо лётае, крычыць… – [ВТП]. 

Камса. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду. Худая, тонкая 
такая, малая, як камса…– [ВІВ]. 

Куксан. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду. Яму сячкарняй 
пальцы адсекла… рука была як кукса, дык празвалі Куксан – [КМП]. 

Лютак. Матываваная асаблівасцямі паводзінаў. Ну люты ж быў 
надта…– [ВІВ]. 

Манылаўская, Манылаўка. Матываваная тэрытарыяльным 
паходжаннем асобы (з в. Манылы) – [ВІВ]. 

Мошачка. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду і паводзінаў. 
Яна і сама была такая – і дробненькая, і чарнявенькая, кругленькая, і вочкі 
круглыя, і валася чорныя… Вот і празвалі – Мошачка. Такая старацельная, як 
мошка…– [ВТП]. 

Панок. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду. От ён некалі… мы 
пыталіся, ён гаварыў, што пашылі яму нейкае як бы… палітончык такі, 
даўгаваты… можа на выраст, ці як… ну…ну не насілі ж дзеці такіх паліто, ну 
а ён ужо выглядаў як панок малы…[ВІВ]. 

Пуп. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду. Малы… ні рос…– [ВТП]. 
Пшэчка. Матываваная тэрытарыяльным паходжаннем асобы. Дзьве 

дзяўчыны сюды замуж выйшлі, з Заходняй Беларусі. Ну і адну празвалі… 
Сонька Пшэчка: што яна адтуль, з Заходняй. Хоць яна і ні каталічка, 
праваслаўная. Ну так яе ўжо звалі. – [ВТП]. 

Рыбка. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду і паводзінаў. …Яна 
была такая тонкая, плоская… і тожа вот юркая. І ў гульнях яна выйдзе 
першая, і, як кажуць, выслізне… і на рабоце, і ў лесе ж гэтым, як пойдзем у 
грыбы тыя ці ў ягады. Ну і тожа яе празвалі Рыбка. – [ВТП]. 

Туплік. Матываваная асаблівасцямі паводзінаў. (Хадзіў такі стары 
дзядок, тупаў усё, з палкай. Сівы, барада доўгая была ў яго. Ну і тупаў, 
таптаўся ўсё на адным месце, вот і празвалі яго Туплік... – [ВТП]. 

Чабурашка. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду (знешняе 
падабенства з казачным персанажам). – [ВТП]. 

Чырвоная Шапачка. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду 
(наяўнасць у асобы галаўнога ўбору чырвонага колеру). – [ВТП]. 

Чытоўка. Матываваная тэрытарыяльным паходжаннем асобы (з 
г. Чыты) – [ВТП]. 
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