
Збіральнік размясціў іх у алфавітным парадку. Ha большасць загадак даюцца 
адгадкі. I толькі пяць пакінуты без адгадак.

Нягледзячы на тое, што апублікаваныя Л. Васілеўскім фальклорныя творы 
сустракаліся ў працах збірапьнікаў, яны ўяўляюць каштоўнасць не толькі для 
фалькларыстаў, але і мовазнаўцаў, бо ў запісаных тэкстах добра перададзены 
фанетычныя і граматычныя асаблівасці гаворак розных рэгіёнаў Беларусі.

Ha старонках штогодніка "Materiaty Antropologiczno-Archeologiczne і 
Etnograficzne" была алублікавана і праца Ф. Вярэнькі "Да пытання пра народ
ную медыцыну"15. Яна ўяўляе сабой збор лекарскіх паняццяў і прадпісанняў, 
зафіксаваных у паўночнай частцы Барысаўскага (Мінская губ.) і заходняй част- 
цы Лепельскага (Віцебская губ.) паветаў. Насельніцтва гэтых рэгіёнаў захавапа 
ў сваёй культуры і побыце шмат старажытных паняццяў, вераванняў і забабо- 
наў, у тым ліку ў галіне народнай медыцыны.

Ha працу Ф. Вярэнькі звярнуў ўвагу Ф.С. Краўс. Ён адзначыў багацце сабра- 
нага матэрыялу па народнай медыцыне, які на яго словах, "стварае ўражанне 
невычэрпнасці", што і дазваляе яму правесці аналогію, у прыватнасці, паміж 
замовамі беларусаў і іспанцаў, італьянцаў і немцаў16.

Публікацыя "Да пытання пра народную медыцыну" складаецца з адзінацца- 
ці раздзелаў, у якіх гаворыцца пра лячэнне хвароб народнымі сродкамі, у тым 
ліку такіх, як жаночыя, дзіцячыя, хваробы мозгу, нерваў, органаў дыхания, 
страўнікавага тракту, брушной поласці, мочаспускальных каналаў, а таксама 
венерычных, скураных, інфекцыйных, псіхічных. Праца насычана вялікім фак- 
тычным матэрыялам і з’яўляецца каштоўнейшым зборам звестак па народнай 
медыцыне беларусаў дарэвалюцыйнага часу.

Такім чынам, збіральнікі і даследчыкі, якія апублікавалі свае працы па бела- 
рускім фальклоры і этнаграфіі на старонках штогодніка "Materiaty 
Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne" на працягу 1896-1919 гг., зрабілі 
пэўны ўклад у збіранне і даследаванне беларускай традыцыйнай культуры. 
Нягледзячы на тое, што некаторыя з гэтых даследаванняў і матэрыялаў не 
пазбаўлены недахопаў, яны не страцілі свайго значэння да нашага часу і за- 
стаюцца каштоўнымі крыніцамі вывучэння духоўнай спадчыйы нашага народа.

1 C z e c o w s k a  H. / /  Materiaty Antropologiczno-Archeologicznei i Etnograficzne (далей МААЕ).
2 K u c z  М.  //МААЕ. 1990.Т.4.
3 На наш погляд, тлумачэнне збіральнікам паходжання гэтай прыказкі, сумніўна: “Верагодна, 

таму, што гандапь знаходзіцца ў руках яўрзяў".
Так рускія гаварылі ў адносінах да беларусаў. М.Куч адзначае: "Вапынка -  любімыя музычныя 

інструменты тамашняга народа".
Даследчык сцвярджае, што "так званая рысавая крупа мае значны попыт у ваколіцах Веліжа".

6 М.Куч падкрэслівае, што Днепр "рака высокая, узятая ў значэнні доўгая, з нізкімі берагамі, якія 
складаюць так званыя заливные луга".

7 Тлумачэнне аўтара: "Відаць, ад корпуса кадэтаў, які тут знаходзіцца".
8 У гэтым збірапьнік зноў абвінавачвае яўрэяў.
9 Тлумачэнне тое ж, што і ў папярэднім выпадку.

10 Аўтар артыкула робіць спрэчную заўвагу. У прыватнасці ён піша: "Відаць, намёк на асеўшых 
тутздаўна сямей: Садоўскіх, Рачынскіх, Макалінскіх, Сухадольскіх, Тамашэўскіх і т.п., якія вызнаюць 
праваслаўе і цураюцца польскага паходжання". Аднак такія прозвішчы сустракаюцца па ўсёй Бела- 
русі і адносяцца как да каталіцкага, так і праваслаўнага насельніцтва.

11 K u c z  М.  // МААЕ. S.224
12 K r a u s s F . S . Die Volkskunde in den Jahren 1897-1902. Erlangen, 1903. S.90
13 K u c z  IVI. Il МААЕ. S.219.
14W a s i I e w s k i  L . / / МААЕ 1897. Т.2.
15W e r e n k o  F . Il МААЕ 1896. Т.1.
16 К г a u s s F . S . Die Volkskunde in den Jahren 1897-1902. S.98.

У.К. КАСЬКО

У ВЯНОК НАРОДНАЙ МОВЫ 
(да пытання збірання, вывучэння і сістэматызацыі выслоўяў)

Адным з найменш вывучаных пластоў вуснай народнай творчасці даслед- 
чыкі справядліва называюць выслоўі— “жывыя кветкі народнай мовы” 
(А.К. Сержпутоўскі), “напаўпрыказкі-напаўпрымаўкі" (М.Я. Нікіфароўскі).

Шмат увагі ўдзяліў іх збіранню і вывучэнню вядомы беларускі фапькларыст і 
этнограф А.К. Сержпутоўскі (1864-1940 гг.). Побач з прыказкамі і прымаўкамі ў
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яго рукапісных працах “Сборник белорусских пословиц и поговорок” І 
“Белорусские пословицы и поговорки, записанные в Мозырском уезде”, ут- 
рымліваецца звыш 600 выслоўяў, змешчаных пад рознымі рубрыкамі.

У невялікай прадмове да першага зборніка, названай збіральнікам 
“Хадзячыя сялянскія выслоўі. Матэрыялы да вывучэння беларускай мовы І 
этнафафіі”, гаворыцца, што асноўная частка матэрыялаў запісана ў Kpy- 
гавіцкай воласці Слуцкага павета на працягу 1884-1915 гг. Сержпутоўскі меў 
спачатку намер выкарыстаць выслоўі як адну з важнейшых крыніц пры 
напісанні лінгвістычных прац па беларускай мове. Але неўзабаве дыяпазон 
збіральніцкай дзейнасці вучонага значна пашырыўся — ён захапіўся запісамі 
песень, казак, загадак, прымавак. Многія з гэтых народных твораў уключапі ў 
сябе выслоўі, якія былі цікавымі не толькі ў мовазнаўчым аспекце, апе і ў эстэ- 
тычным, філасофскім.

“...Помнікі вусных народных твораў,— гаворыцца ў прадмове,— нельга 
акуратна падзяліць паасобку, бо яны заўсёды ў вуснах людзей выяўляюцца 
паміж сабою ў цеснай сувязі. Вось затым усялякія хадзячыя выслоўі, як, на- 
прыклад, прывітанні, лаянкі, праклёны і іншыя характэрныя сказы плятуцца 
разам з загадкамі, прыказкамі і іншымі слоўнымі творамі і робяць прыгожы вя- 
нок з жывых кветак народнай мовы. Тут малюнкава адбіваюцца выпеставаныя 
вякамі выразы агульнай народнай думкі і мудрасці"1.

Спачатку крыху гісторыі. Выслоўі ўвайшлі ў абіход адначасова з прыказкамі і 
прымаўкамі. Гэта можна прасачыць на прыкладзе парэміяграфічных зборнікаў 
П.М. Шпілеўскага, У.М. Дабравольскага, Я.А. Ляцкага, LI. Насовіча, М. Федароў- 
скага. Як правіла, яны не вылучаліся ў асобныя раздзелы і друкаваліся побач з 
прыказкамі і прымаўкамі. Упершыню паспрабавалі гэта зрабіць П.В. ІІІэйн2 і 
М.Я. Нікіфароўскі. П. Шэйн пад рубрыкамі “Прывітанні і пажаданні", “Бажба”, 
“Клятвы і праклёны” надрукаваў каля 90 выслоўяў.

ІІІмат увагі надаваў запісам, сістэматызацыі, друкаванню народных вы- 
слоўяў М. Нікіфароўскі. Ha працягу 1910-1928 гг. ён апублікаваў каля 1400 
запісаў3.

У асобныя раздзелы і рубрыкі паспрабаваў скампанаваць выслоўі 
М. Федароўскі: скарагаворкі, дыялогі, вітанні, благаславенні, просьбы, застоль- 
ныя тосты, кпіны, жарты. На жаль, і ён не пайшоў далей у вывучэнні гэтага ма- 
ладаследаванага жанру.

ІІІмат зрабіў у справе збірання і вывучэння выслоўяў вядомы даследчык 
вусна-паэтычнай творчасці беларусаў прафесар Ф. Янкоўскі. У зборніку 
“Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі", апублікаваным у 1957 г., ён вылу- 
чыў асобны раздзел устойлівых народных выразаў, у пераважнасці па- 
раўнанняў (585 запісаў). У другім зборніку Янкоўскага “Беларускія прыказкі, 
прымаўкі, фразеалагізмы” (выд. 2-е. Мн., 1962) у раздзел “Фразеалагізмы і 
іншыя ўстойлівыя выслоўі" ён уключыў звыш 900 параўнанняў, каля 300 добра- 
зычлівых і жартоўных пажаданняў, жартаў і каламбураў, 57 зламысных пажа- 
данняў, пагроз, прыказак-праклёнаў. У 1979 г. убачыў свет трэці зборнік 
Ф. Янкоўскага “Беларускія народныя параўнанні: Кароткі слоўнік”, у які ўвайшлі 
больш за 1700 выразаў. Частка з іх пачэрпнута з друкаваных крыніц, другую 
частку склапі ўласныя запісы вучонага.

Значны ўклад у справу збірання, вывучэння, сістэматызацыі выслоўяў унёс 
М.Я. Грынблат. Складзены і выдадзены ім том “Выслоўі“4 не мае сабе роўных 
па колькасці змешчанага ў ім матэрыялу— 19186 запісаў. У ім шырока выка- 
рыстаны матэрыялы са зборнікаў М. Федароўскага, А. Сержпутоўскага, 
I. Насовіча, П. Шэйна, Ф. Янкоўскага, шматлікіх дыялектных і краёвых слоўнікаў, 
архіўных крыніц, шматлікіх запісаў апошніх гадоў. Вялікая частка запісаў надру- 
кавана ўпершыню.

У “Русско-белорусском словаре” (Мн., 1991) выслоўе называюць “афа- 
рызмам”. У ‘Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” (Мн., 1977. Т. 1. С. 577) 
пра выслоўе гаворыцца: “Глыбокая па зместу думка, выказаная невялікай 
колькасцю слоў“. Выслоўямі падчас называюць асобны від прыказак І прыма
вак рэзка выражанага гумарыстычнага характару.

He адмаўляючы катэгарычна ніводнага з названых тлумачэнняў, адзначым, 
аднак, што найбольш дакпаднае азначэнне гэтаму тэрміну даў М.Я. Грынблат у 
сваёй прадмове да тома “Выслоўі": “Выслоўі, — піша ён, —  гэта разнастайныя 
трапныя і дасціпныя выразы, часцей гумарыстычнага характару, якія паз-
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баўлены элементаў афарыстычнасці і павучальнасці, уласцівых прыказкам, а 
толькі нібы жартам, мімаходзь прыкмячаюць і падкрэсліваюць тую або іншую 
з’яву, дробную бытавую падзею, асобную рысу ў характары чалавека, у па- 
водзінах жывёлы, у стане прыроды”.

Вялікую групу выслоўяў складаюць творы, якія нагадваюць сабой прыказкі і 
прымаўкі. У аснове іх ляжаць трапныя, дасціпныя, смешныя выразы, пададзе- 
ныя часта ў дыялогавай, рыфмаванай форме: “Ані да рады, ані да звады” (1, 
121), “Ані бока, ані вока” (там жа), “Але то было, ды з вадою паплыло” (1, 50), 
“Аптэка для смерці чалавека’’ (1, 139)5.

Падобна прыказкам і прымаўкам выслоўі высмейвалі гультайства: “Годзе 
табе кляпаць, калі ж ты будзеш касіць?” (1, 84), “Ім абы бібікі перабіваць” (1, 44), 
“На чэраве (лысіне) боб малоціць” (1, 47); хцівасць, помслівасць, зайздрос- 
насць: “З’еў яго жывога з патрахамі" (1, 38), “Злуе, сябе за хвост грызе” (1, 90).

Да фупы агульных выслоўяў варта аднесці кароткія жарты, каламбуры, у 
якіх адлюстраваны розныя бакі чалавечага жыцця —  ад жартаўлівых кпінаў над 
чалавекам, які спазніўся да стала: “Спазніўся кашы пахлябаць ды чужое раска
зачь” (1, 132), да сацыяльнага выкрыцця існуючага ладу: “Божачка, божачка! 
Hac нямножачка, і тым няма дзе дзецца” (1, 38).

Ha кожны жыццёвы выпадак прызапасіў народ жартоўную заўвагу, на кож- 
нае пытанне — дасціпны адказ. Калі гаворка заходзіла пра занадта цікаўнага, 
гаварылі: “Вушы развесіў ды слухае” (1, 59), у адрас не вельмі кемлівага чала
века казалі: “Галава на плячах, каб торба не звальвалася” (1, 60). “Гэта ж табе 
не дроздзікі" (1, 132), “Гэта не лапці сплесці" (1, 38)— казалі людзі няўмекам, 
аматарам працаваць абы-як.

Значную цікавасць маюць выслоўі, якія замацаваліся ў літаратуры: “Ёкнуць 
не паспеў, як на яго мядзведзь насеў" (1,128), “Залез у даўгі па самыя вушы” (1, 
126), “Надаеў мне горш горкае рэдзькі (1,48).

Усялякая ўрачыстасць патрабавала выканання пэўных рытуалаў, этыкету, 
паводзін як з боку гаспадароў, так і з боку гасцей. Звычайна за сталом, на якім 
стаяла віно, сядзелі адны дарослыя, моладзь дапускалася за стол толькі на 
вяселлі, пры провадах юнака ў армію і тады, калі вяртапіся са службы. Ha- 
поўнены кубак перадаваўся па крузе, пачынаючы ад гаспадара.

Якое ж вяселле без тостаў і зычэнняў у адрас гаспадароў, віноўнікаў урачы- 
стасцей? “Жыць ды маладзець, багацець ды дабрэць!” (1, 126), “Каб дзётак 
напладзілі і нагадавалі" (1, 91), “Каб здаровы былі ды багаты, ды гаршком гро- 
шы мералі“ (1, 92).

Вызначальнымі рысамі характару беларуса-палешука былі дабрата, спа- 
гадлівасць, ветлівасць. Сустракаючыся на вуліцы, заходзячы ў памяшканне, 
людзі звярталіся адзін да другога з пажаданнямі добрага здароўя, дабрабыту. 
“3 коласа — аселіна, з зярнятка —  аладка” (1, 126), “Каб з таго семечка ды за- 
вялося насенечка” (1,144) — зычылі гаспадару на таку.

3 сівой даўніны, багатай на анемічныя ўяўленні аб навакольным свеце, 
дайшлі да нас зычэнні-засцярогі, якія нечым напамінаюць замовы: “Каб з вашай 
лёгкай рукі разжыцца” (1, 126), “He перад ноччу кажучы” (1, 30), “He пры нас 
(вас) кажучы” (там жа), “Няўрокам гаворачы (кажучы)” (1, 75). На нашу думку, 
менавіта выслоўі былі тым першасным матэрыялам, з якога пазней выраслі 
замовы.

Асобную групу выслоўяў складаюць прысяганні. Цікавасць да гэтых твораў 
выклікана як з-за іх вобразнай мовы, так І з-за адлюстравання ў іх светапогляду, 
маральна-этычных І эстэтычных норм народа, у прыватнасці такіх яго рысаў, як 
праўдзівасць, сумленнасць, адказнасць. 3 мэтай пераканаць субяседніка ў 
праўдзівасці ўласных слоў, абяцанняў, учынкаў нашы продкі прыцягвалі ў свед- 
кі душу, зямлю, сонца, а з пашырэннем хрысціянства— Бога: “Дапраўды!”, 
“Дадушы!”, “Дальбог”, “Далібожта!”, “Каб з гэтага месца не сышоў!”, “Каб я так 
сонца аглядаў!” (1,18).

Сустракаюцца прысяганні-кляцьба са спасылкай на сябе, дзяцей: “Каб я так 
дыхаў" (1, 18), “Каб я так сваіх дзяцей аглядаў" (там жа). Нярэдка прысяганне 
суправаджалася рытуальнымі дзеяннямі. Каб даказаць справядпівасць сваіх 
слоў, людзі станавіліся на калені, цалавалі зямлю або нават клалі яе ў рот і 
глыталі, білі сябе ў грудзі.

Ca старадаўнімі замовамі-заклінаннямі генетычна звязаны выслоўі- 
праклёны. Ёсць агульныя праклёны, скіраваныя на збіральны вобраз
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крыўдзіцеля: “Каб нашы ворагі тое з’елі, што яны нам думаюць” (1, 29), на жы- 
вёлу, у тым ліку і ўласную: “А конь тузануў, каб яго воўк не мінуў" (1,123).

Сустракаліся і жартоўныя або, як іх яшчэ называлі, несапраўдныя праклёны: 
“А няхай цябе качкі стопчуць!” (1, 66), “Каб жа яго, ды бадай жа яго!” (1, 75).

Дзякуючы ўмеламу выкарыстанню гэтага і іншага моўнага арсенала, заклё- 
нам наканавана доўгае жыццё ў фальклоры.

Востры на розум і язык беларускі селянін шырока выкарыстоўваў такі вы- 
фывальны від вуснай сатыры, як абзыванне. Адразу заўважым, што абзыван- 
не — гэта не лаянка, не знявага чалавека, яго годнасці, нават не мянушка. Гэта 
хутчэй за ўсё выкрыццё, высмейванне нейкіх адмоўных рысаў, паводзін чалаве
ка. У форме грамадскага ганьбавання Сержпугоўскі запісаў звыш 130 выслоўяў- 
абзыванняў і змясціў іх у сваім рукапісным зборніку пад рубрыкай “Знявага”. 
Многія з іх выкрываюць гультаёў: “Абібок!” (1, 93); “Гулыай!” (там жа), а таксама 
людзей непаваротлівых, абыякавых, няўкпюдных: “Матчына рохля” (1, 96), 
“Мокрае ты кураня!” (1, 94), “Непаварацень ты!” (1, 95), “Няўдаль ты!" (1, 93), 
'Таўлуй ты!”(1, 94), “Бязмозглы (бязклёпачны)Г' (там жа).

Сустракаюцца выслоўі, у якіх незласліва высмейваюцца асобныя фізічныя 
заганы людзей: “Глухая цяцера!" (1, 92), “Крывы чорт!” (1, 93), “Малпа гэтакая!” 
(там жа).

Сярод іншых фуп выслоўяў асобна стаяць параўнанні, якія вызначаюцца ба- 
гаццем выяўленчых сродкаў мовы, ажыўляюць яе, надаюць ёй асобны капарыт 
і вобразнасць. Параўнанні напамінаюць сабой прыказкі і прымаўкі, і па пэтай 
прычыне многія фапькларысты змяшчалі іх разам.

У рукапісным “Сборнике белорусских пословиц и поговорок” А. К. Серж- 
путоўскага змешчана 121 параўнанне, у зборніку “Белорусские пословицы и 
поговорки, записанные в Мозырском уезде” —  71. Я ку  прыказках і прымаўках, 
у выслоўях-параўнаннях заключаны вопыт народа, назіранні, падкрэсліваюцца 
самыя адметныя штрыхі характару, паводзін чалавека. Толькі робіцца гэта ў 
форме супастаўлення, кантрастнасці, што дапамагае хутчэй унікнуць у дзею, 
даць партрэт-харакгарыстыку персанажу. Апошняму садзейнічае тое, што ат- 
рыбутыка параўнанняў была знаёмая чалавеку з маленства— прырода, яе 
насельнікі, праявы духоўнасці, з’явы сацыяльна-эканамічнага жыцця, прадметы 
гаспадарання і дамашняга ўжытку.

Параўнанні звычайна складаюцца з дзвюх частак: назвы аб’екта параўнання 
і самога параўнання. Гэтыя часткі аб’ядноўваюць у адно цэлае злучнікамі: як 
(“Гаворыць як лістам (пухам) сцеле (сцелецца)” (1, 127), “Стары як малы” (2, 
248), “Спіць як пасля маку” (2, 324)); бы (“Гаворыць бы з бочкГ (1,134).

Усе параўнанні можна ўмоўна падзяліць на два віды: лірычныя, настраёвыя 
(М. Грынблат назваў іх “сур’ёзнымі") і жартоўныя, у якіх само супастаўленне 
гучыць яквыфыццё, насмешка, гумар, кпіны.

Прыкладам сур’ёзных параўнанняў могуць служыць наступныя: “Выцягся 
хлапчук цыбаты як журавель” (1, 80), “Расце як на дражджах” (1, 83), “Сена 
пахучае бы мядок” (1, 32), “Галасок як тоненькі валасок” (1,134).

Зусім іншы настрой выклікаюць выслоўі з гумарыстычнай, з’едлівай высно- 
вай: “Дарваўся бы свіння да цеста” (1, 133), “Лянівы як папоў парабак” (2,157), 
“Сэрца не карчма —  усякага не прымае" (2, 307).

Параўнанні, падобна прыказкам і прымаўкам, не маюць стройнай 
класіфікацыі, як гэта назіраецца, напрыклад, у казках. Гэта тлумачыцца рухо- 
масцю дадзенага віду выслоўяў, магчымасцю ўзнікнення новых узораў на базе 
існаваўшых. I ўсё ж, зыходзячы са зместу пэўнага матэрыялу, можна скампа- 
наваць выслоўі-параўнанні ў пэўныя групы.

Народ заўсёды лічыў сябе дзіцём прыроды, адчуваў залежнасць ад яе, з 
замілаваннем назіраў за тым, як абуджалася яна вясной, расцвітала летам, 
пералівалася ўсімі колерамі фарбаў восенню, зіхацела беллю зімою. Гэтыя 
назіранні парадзілі наступныя параўнанні: “Паляцеў (панёсся, пабег) як вецер” 
(1,138), “Прапаўяк вада (вадою) змыла (унесла, умыла)” (1, 22), “Сена бы рута” 
(1, 34), “Сенца зялёненькае як скарада” (1, 32), “Як скінуць (зглянуць) вокам 
(далёка)” (1,18).

У многіх параўнаннях знайшло адлюстраванне беспрасветнае жыццё абяз- 
доленага адзінокага чалавека: “Адзін як кол пры дарозе" (1, 14), “Гол як сакол” 
(1, 23), “Галодны як сабака” (1, 37), яго мары аб дастатку: “Качаецца (купаецца, 
плавае, жыве) бы (як) сыр у масле (смятане)” (1, 78).
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Сялянская філасофія прасякнута дабром, спагадай аб блізкім, імкненнем 
падзяліцца з сябрам, суседам апошнім кавалкам хлеба, падтрымаць словам. 
Адсюль і параўнанні: 'Жывуць як браты” (1, 59), “Мы з табою як рыба з вадою” 
(там жа). Ганьбаванню, высмейванню падвяргапіся ў параўнаннях людзі несум- 
ленныя: “Вочы бегаюць як у злодзея” (1, 88), “Вочы гараць як у злодзея” (2, 
248); балбатуны, якія не трымаюць слова: “Гаворыць бы з бочкі“ (1, 34), 
“Языком меле як хвастом цяля” (1, 5), “Доўгі язык як у жаны” (2, 83); гультаі, 
валацугі: “Ляны як вол” (1, 46), “Робіць як смех” (1, 57), “Валандаецца бы непры- 
томны” (1, 44), “Сланяецца бы цень” (там жа), “Цягнецца ззаду як кішка” (1, 65).

Асуджаюць параўнанні і такія заганы чалавечага характару, як распуста: 
“Адскочыў (ад бабы) бы ўжалены” (1, 16), “Сэрца бы заездная карчма” (1, 134), 
“Распусціўся як дзядоўская (старэчая, старэцкая, пастушая, цыганская) пуга 
(дзядоўскі біч)” (1, 134), п'янства: “Што дзяк, то п’яніца” (2, 456), брыдкаслоўе: 
“Зневажае ды сварыцца як рапуха’’ (1, 95), “Крычыць як на жывот” (1, 137), 
зласлівасць: “Злосны як гадзіна” (1, 50).

Кветкамі мовы назваў у свой час А.K. Сержпутоўскі выслоўі, запісаныя ім на 
Случчыне. Кароткі агляд гэтых твораў пацвердзіў, што яны сапраўды тояць у 
сабе вялікі эстэтычны і этычны зарад, з'яўляюцца крыніцай новых паэтычных 
вобразаў. Умелае выкарыстанне выслоўяў не толькі ўзбагаціць нашу 
літаратуру, мову, але і дапаможа лепш пазнаць гісторыю роднага краю, далу- 
чыцца да культуры нашых продкаў.
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