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Прислів’я та приказки — один із найдавніших жанрів усної народної творчості. Це своєрідна 
енциклопедія народного життя. Зараз важко визначити, з якої епохи бере початок цей 
різновид народної мудрості. 

Прислів’я, або приповідки, виникли не раніше кінця XVII — початку XVIII ст. Перша 
українська книга прислів’їв складена М. Номисом. У книзі «Українські приказки, прислів’я і 
таке інше» були вміщені прислів’я, приказки, народні порівняння, ідіоми, вітання, 
побажання, прокльони, каламбури. Багато матеріалу зібрали Б. Грінченко, Д. Яворницький 
на півдні України. І. Я. Франко впорядкував збірник (у шести книгах) народних прислів’їв 
під назвою «Галицько-руські народні приповідки» (1901-1910). 

Епохи, часи, що породили прислів’я і приказки, різні. Вони з’являлися і жили в живій 
розмовній мові. Найдавніші прислів’я та приказки пов’язані з усвідомленням людиною свого 
місця в природі і своєї трудової діяльності. Багато явищ природи залишалися для людини 
нез’ясованими, таємничими. Люди часто ворожили, виникала віра в можливість 
умилостивити сили природи, примусити їх не чинити людям зла. На цій основі з’являлися 
народні замовляння, заклинання, які пізніше, з набуттям людиною знань про природу, 
поступово втрачали своє конкретне призначення і у формі образних висловів залишалися в 
мові. Ряд прислів’їв пояснюється забобонною уявою первісної людини. Прислів’я — це 
стійкі народні висловлення, які відзначаються лаконічною будовою і образністю. Щоб 
пояснити прислів’я, його зміст треба «розгадати», ніби загадку. 

Часто в дитинстві батьки говорять дитині: «Я тобі покажу, де раки зимують», тобто 
страхають можливою карою. Але показати, де зимують раки, дуже складно. Для цього 
потрібно бути спостережливим. Рак риє в піску і камінцях глибоку нору, забивається в неї. 
Знайти ці нори дуже важко, майже неможливо. Як і влітку, взимку вони забираються у свої 
нори, повзають по дну річки в пошуках їжі. Розмножуються раки в холодну пору року. 
Особливого місця зимівлі раки не мають. Тому, коли кажуть покажемо тобі, де раки 
зимують, мають на увазі погрозу, страхання, але не обов’язково якесь покарання. 

Прислів’я часто мають моралізаторське спрямування, бувають вислови-поради. 
Наприклад: «Куй залізо, поки гаряче», «Під лежачий камінь вода не тече» (тобто, якщо не 
діяти, нічого не доможешся) та под. Поряд із прислів’ями вживаються і приказки. Приказка 
— це зворот мови, вислів, елемент судження. Напр.: «З дурної голови на здорову» кажуть, 
коли когось звинувачують у неправильних судженнях, перекладають провину на когось, 
«Сім п’ятниць на тиждень», часто зустрічаємо в художніх творах, чуємо в розмовах. Буде 
сім п’ятниць на одну неділю (І. Нечуй-Левицький). — Не дурно ж дівчата казали, що у 
твого серця сім п’ятниць на тиждень! — гукнула Лукина навздогін Уласові (І. Нечуй-
Левицький). Вона вживається на означення зміни настрою, зміни судження, непевності у 
діях. Але ця приказка відбиває не тільки зміни настрою людини, а й настрою природи. 
Порівняймо: «Сім погод надворі: сіє, віє, мутить, крутить, рве, зверху і знизу мете, 
коротше, сім п’ятниць на тиждень» (Природа та її явища). Прислів’я і приказки — це 
влучне, дотепне слово народу. 
 


