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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

З давніх часів афоризми впливали на свідомість людей, ставали гаслом як 

для окремих особистостей, так і країн чи людства загалом. Природа й механізм 

цього лінгвістичного та культурного феномену викликали глибоку зацікавленість 

представників різних наук. Зокрема, афоризм неодноразово розглядався з позицій 

лінгвістики. Науковці досліджували лексико-граматичні риси афоризмів, 

класифікували їх за тематикою, будували структурно-семантичні моделі 

(А. П. Антипова, Л. Є. Кондаурова, Г. Є. Крейдлин, Г. Л. Пермяков, 

W. Grenzmann, S. Grosse), розглядали жанрові та мовностилістичні 

характеристики (Т. О. Буйницька, Т. І. Манякіна; Л. І. Сокольська, 

М. Т. Федоренко).  

Афоризм виступав об’єктом лінгвістичних розвідок як фразеологічна 

одиниця (В. С. Калашник, Н. М. Шарманова), з точки зору семіотики 

(М. А. Черкаський), прагмалінгвістики (Ю. С. Мартем’янов, Т. В. Радзієвська, 

Є. В. Тюменцева) та інтертекстуальності (Є. Ю. Ваганова, Н. А. Оніщенко). 

Афористичність розглядалася також як риса ідіостилю окремих письменників 

(Н. М. Калашникова, С. А. Шаталова).  

Останнім часом з’явилася тенденція дослідження афоризмів у когнітивному 

аспекті (Д. О. Демідкіна, Н. А. Оніщенко), крізь призму лінгвокультурології 

(С. Г. Воркачев, О. О. Дмітрієва) та лінгвоаксіології (А. М. Баранов). Крім того, 

аналіз мовленнєвої реалізації концептів у ціннісно-маркованих висловах 

(прислів’ях, приказках, афоризмах) є майже обов’язковим компонентом їх студій 

(В. І. Карасик, В. А. Маслова, А. М. Приходько, В. М. Телія).  

Окреме місце в науковій літературі посідають праці, присвячені студіям 

англомовного афоризму, зокрема, в мовностилістичному аспекті 

(М. М. Єленевська, Т. М. Миронова, Г. Г. Садова), у прагматичному аспекті 

(О. В. Бабенко, Д. О. Крячков, Т. М. Ломтева, Є. В. Патрушева, І. Ю. Яковлева), з 

точки зору інтертекстуальності (Є. В. Землянська, М. М. Єленевська) та 

лінгвоаксіології (Г. В. Аммер), у лінгвокогнітивному аспекті (Є. В. Іванова, 

І. К. Кобякова, Т. Ю. Передрієнко, С. О. Швачко).  

Проте аналіз стану вивчення англомовного афоризму та ступеня 

розробленості певних його аспектів дає підстави зробити висновок про 

необхідність проведення комплексного дослідження у прагмастилістичному та 

когнітивному аспектах із залученням лінгвосинергетичного інструментарію. 

Актуальність теми визначається важливістю англомовного афоризму як 

художньої форми, у якій віддзеркалюються та стверджуються загальнозначущі 

істини, спрямованістю сучасної наукової парадигми на комплексне дослідження 

прагмастилістичних і когнітивних характеристик художніх текстів та 

недостатньою кількістю фундаментальних досліджень цього феномену, зокрема із 

залученням апарату лінгвосинергетики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертаційного дослідження відповідає профілю досліджень, що 

проводяться на факультеті іноземної філології Запорізького національного 
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університету в межах наукової теми «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць» (номер 

державної реєстрації 0113U000807). 

Мета дослідження полягає у встановленні прагмастилістичних, 

когнітивних і лінгвосинергетичних характеристик англомовного афоризму. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– визначити лінгвістичний статус англомовного афоризму та надати йому 

авторську дефініцію;  

– розробити методику комплексного дослідження англомовного афоризму 

у прагматистилістичному та когнітивному аспектах із залученням 

інструментарію лінгвосинергетики; 

– встановити стильові риси англомовного афоризму та здійснити 

прагмастилістичний аналіз мовностилістичних засобів їх реалізації;  

– визначити прагматичні функції англомовного афоризму;  

– виокремити прагматичні настанови англомовного афоризму та 

систематизувати мовностилістичні засоби їх реалізації;  

– описати структуру концептосфери англомовного афоризму;  

– проаналізувати мовленнєву реалізацію ключових концептів;  

– з’ясувати синергетичні властивості англомовного афоризму. 

Об’єктом дослідження є англомовний афоризм як тип тексту й дискурсу. 

Предмет дослідження – прагмастилістичні, когнітивні та синергетичні 

характеристики англомовного афоризму. 

Матеріалом дослідження слугує корпус англомовних афоризмів, 

вилучених шляхом суцільної вибірки з текстів британських та американських 

авторів: Ф. Бекона, Р. Бертона, Б. Дізраелі, Т. Брауна, лорда Честерфілда, 

О. Уальда, С. Моема, В. Черчилля, Е. С. Еліота, І. Во, Дж. Б. Шоу, Дж. Оруела, 

Т. Джеферсона, В. Шекспіра, Р. Кіплінга, Г. К. Честертона, М. Твена та ін. Обсяг 

опрацьованого ілюстративного матеріалу становить 2500 одиниць. 

Теоретико-методологічною основою дисертаційної праці є 

антропоцентрична наукова парадигма, яка базується на принципах 

експланаторності, експансіонізму, функціоналізму. Авторська концепція 

дослідження англомовного афоризму склалася під впливом теоретичних праць із 

функціональної стилістики та стилістики декодування (І. В. Арнольд, 

М. П. Брандес, І. Р. Гальперін, Е. Г. Різель); комунікативно-прагматичної 

парадигми лінгвістики (Т. А. Ван Дейк, О. С. Кубрякова, Л. А. Кисельова, 

С. Левінсон, Ч. Морріс, Г. Г. Почепцов, І. П. Сусов, І. С. Шевченко); 

синергетичної концепції мови, тексту і дискурсу (І. О. Герман, Т. І. Домброван, 

С. М. Єнікєєва, Л. С. Піхтовнікова); прагмастилістики (Є. С. Азнаурова, 

Н. С. Болотнова, О. М. Гончарук, М. М. Кожина, Л. Г. Лузіна, Н. М. Пільгуй, 

Л. С. Піхтовнікова, У. Пюшель, В. В. Самаріна, І. М. Яремчук), дослідження 

малих текстових форм (І. К. Кобякова , Л. С. Піхтовнікова, С. О. Швачко), теорії 

концептів (В. І. Карасик, Л. С. Піхтовнікова, А. М. Приходько, Г. Г. Слишкін, 

Ю. С. Степанов). 
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Методи дослідження. У роботі використано комплексну методику 

дослідження. Для вирішення завдань було застосовано метод лінгвостилістичної 

інтерпретації (для виокремлення й опису стильових рис та функцій 

англомовного афоризму), контекстуальний метод (для виявлення засобів 

виразності та їхнього сполучення в текстах англомовного афоризму); метод 

прагмалінгвістичного аналізу (для встановлення взаємозалежності різноманітних 

прагматичних параметрів та їхньої мовленнєвої реалізації); синергетичний метод 

(для висвітлення факторів самоорганізації дискурсу); методи концептуального 

аналізу (для опису структури концептосфери та для аналізу мовленнєвої 

об’єктивації її ключових концептів).  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше: 

– розроблено методику комплексного дослідження англомовного афоризму 

в прагматистилістичному та когнітивному аспектах із застосуванням 

апарату лінгвосинергетики; 

– встановлено лінгвістичний статус англомовного афоризму, надано його 

авторську дефініцію;  

– виокремлено стильові риси англомовного афоризму та здійснено 

прагмастилістичний аналіз мовленнєвих засобів їх реалізації; 

– визначено прагматичні функції англомовного афоризму;  

– виявлено прагматичні настанови англомовного афоризму та досліджено 

мовностилістичні засоби їх реалізації;  

– з’ясовано структуру концептосфери, проаналізовано мовленнєву 

реалізацію її ключових концептів; 

– висвітлено синергетичні властивості англомовного афоризму. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що здобуті результати є 

внеском у розвиток таких галузей германістики, як лінгвостилістика 

(виокремлення та опис стильових рис англомовного афоризму), прагмастилістика 

(визначення прагматичних функцій англомовного афоризму, його прагматичних 

настанов та аналіз їх мовленнєвої реалізації), лінгвокогнітивістика (з’ясування 

структури концептосфери англомовного афоризму й аналіз мовленнєвої реалізації 

її концептів) та лінгвосинергетика (дослідження самоорганізації англомовного 

афоризму на когнітивному рівні та реалізації феномену фрактальності). Значення 

роботи полягає у створенні й обґрунтуванні комплексного підходу до 

лінгвістичних досліджень текстів малих жанрів.  

Практична цінність роботи визначається можливістю використання 

отриманих результатів у навчальній роботі під час викладання курсів зі 

стилістики англійської мови (розділи «Стилістика тексту», «Мовні засоби 

експресивності»), у спецкурсі з лінгвопрагматики «Художній текст у 

комунікативно-прагматичному аспекті», у спецкурсах з теорії та практики 

інтерпретації тексту; у навчально-методичній роботі для укладання навчальних і 

методичних посібників і підручників із проблематики дослідження. 

Апробація роботи. Результати та основні положення дисертаційного 

дослідження викладені на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2008 р.), «Методологічні 
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проблеми сучасного перекладу» (Суми, 2009 р.), «Іноземна філологія у ХХІ 

столітті» (Запоріжжя, 2009, 2010, 2014, 2016 рр.), «Международные 

коммуникации: научные школы и современные направления лингвистических 

исследований» (Алушта, 2010 р.), «Язык и мир» (Ялта, 2010 р.), «Каразінські 

читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2011 р.), «Сучасна англістика: 

Традиції. Сьогодення. Перспективи» (Харків, 2011 р.), «Семантика и прагматика 

языковых единиц в антропоцентрической парадигме» (Сімферополь, 2011 р.), 

«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на 

сучасному етапі» (Харків, 2011 р.), «Міжкультурна комунікація: мова – культура 

– особистість» (Острог, 2012, 2014 р.), «Сучасні лінгвістичні парадигми: 

дослідження та викладання», (Горлівка, 2014 р.), «Сучасна іноземна філологія: 

дослідницький потенціал» (Харків, 2016 р.); на всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та 

прагмалінгвістика» (Харків, 2012 р.), «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, 

психолого-педагогічні та методичні перспективи» (Харків, 2012, 2016 рр.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено у 

28 одноосібних публікаціях автора, із них 12 статей – у фахових виданнях 

України, 1 стаття – у колективній монографії, 2 статті – у зарубіжних виданнях. 

Загальний обсяг публікацій складає – 10,2 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (431 позиція). Обсяг основного тексту дисертації – 

195 сторінок, загальний обсяг роботи – 237 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

завдання, об’єкт, предмет, визначено наукову новизну, джерельну базу й методи 

дослідження, окреслено теоретичне і практичне значення роботи, викладено 

положення, що виносяться на захист, подано відомості про авторські публікації та 

апробацію результатів дослідження.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовного афоризму» представлено стан дослідження проблеми, подано 

визначення афоризму з урахуванням його формальних та функціональних 

особливостей, окреслено стильові риси, що відмежовують цей жанрово-стильовий 

архетип від споріднених текстових форм (прислів’я, крилате слово, байка, притча, 

епіграма, есе, сентенція, максима тощо).  

Беручи до уваги наявні концепції, прагматичну функцію розглядаємо як 

спрямованість мовних одиниць на досягнення певного інтелектуального, 

емоційного чи вольового впливу на адресата; функція реалізується шляхом 

застосування певних вербальних і невербальних засобів комунікації, які 

об’єктивують прагматичні настанови автора.  

Розглянувши та проаналізувавши підходи до тлумачення поняття 

прагматичної настанови, визначаємо її (за В. Л. Наєром та Е. С. Азнауровою) як 
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матеріалізований у тексті усвідомлюваний намір адресанта здійснити певний 

вплив на адресата. На підставі прагматичної настанови створюється 

прагматичний зміст, який зумовлює вибір мовленнєвих засобів та сприяє 

реалізації прагматичного ефекту англомовного афоризму. Засоби мовленнєвої 

об’єктивації прагматичних настанов застосовуються комплексно і системно. 

У розділі обґрунтовано застосування концепції стильових рис, 

прагмастилістичної, когнітивної та синергетичної парадигми в дослідженні 

англомовного афоризму. З урахуванням ступеня дослідження англомовного 

афоризму, недостатнього висвітлення його прагмастилістичних та когнітивних 

характеристик розроблено стратегію досліджень. Обґрунтовано необхідність 

здійснення аналізу лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних 

аспектів англомовного афоризму в їх єдності, оскільки прагматичні настанови 

дискурсу й тексту реалізуються за допомогою стилю; лінгвостилістичні засоби 

здатні забезпечувати повну реалізацію прагматичних настанов автора. До 

методики дослідження залучено також синергетичний підхід із використанням 

понять і концепцій стилістики, прагматики та когнітивної науки, що дозволяє 

аналізувати механізми самоорганізації дискурсу.  

У другому розділі «Прагмастилістичні характеристики англомовного 

афоризму та їх мовленнєва реалізація» здійснено аналіз наявних концепцій та 

підходів до визначення прагматичних функцій афоризмів, який засвідчив, що 

існує багато класифікацій, які розрізняються за кількістю функцій і за їх змістом. 

Таке розмаїття зумовлено своєрідною природою афоризму та різними підходами 

до вибору підстав для класифікації. Виокремлено кілька прагматичних функцій, 

притаманних англомовному афоризму, як-от: регулятивна, моделювальна, 

кумулятивна, когнітивна, аксіологічна, естетична, експресивна. Найважливішими 

з-поміж них вважаємо регулятивну та естетичну. Варто також відзначити 

важливість когнітивної функції як такої, що забезпечує мислетворення та 

пізнання світу.  

Спираючись на тезу про те, що прислів’я й афоризми мають спільні риси 

(М. Т. Федоренко, Л. І. Сокольська), було зроблено припущення про 

спорідненість прагматичних настанов текстів цих жанрів. Це знайшло своє 

підтвердження в результаті аналізу текстів англомовних афоризмів. На підставі 

аналізу текстових функцій прислів’їв (за Г. Д. Сидорковою) виокремлюють такі 

їхні мовленнєві настанови: 1) констатація, резюмування; 2) парирування; 3) 

урезонювання; 4) застереження, погроза; 5) викриття, докір; 6) нарікання; 

7) (само)виправдання; 8) (само)приниження; 9) обґрунтування; 10) заспокоєння; 

11) спонукання; 12) порада. Однак у процесі дослідження було встановлено певні 

прагматичні настанови власне англомовних афоризмів, які не властиві прислів’ям, 

що зумовлено специфічністю природи афоризму: 

– апеляція до авторитету: наявність в афоризмі авторства дозволяє 

спиратись на відповідний авторитет. Наприклад, відомо, що в стані гніву не 

можна нічого казати чи робити. Але та сама порада одного із президентів США є 

більш переконливою: When angry, count to ten before you speak. If very angry, count 

to one hundred (Thomas Jefferson);  
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– лозунг, гасло: стислість та притаманний афоризмам високий стиль наділяє 

їх здатністю бути лозунгом, яким стає, наприклад, славнозвісний вислів 

Knowledge is power (Francis Bacon); 

– естетичний вплив, що зумовлено витонченістю форми: Some books are to 

be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested; that is, 

some books are to be read only in parts; others to be read but not curiously; and some 

few to be read wholly, and with diligence and attention. Some books also may be read 

by deputy, and extracts made of them by others (Francis Bacon); 

– потрясіння, спричинене несподіваною аргументацією: значна кількість 

афоризмів має на меті приголомшити читача або слухача несподіваністю 

аргументації чи зіставлення: The word ‘good’ has many meanings. For example, if a 

man were to shoot his grandmother at a range of five hundred yards, I should call him a 

good shot, but not necessarily a good man (G. K. Chesterton); 

– пізнання: специфічною ознакою афоризмів є їх здатність формувати 

думку. Афоризми висувають на перший план суттєві аспекти об’єкту, що 

досліджується, чим мотивують процес пізнання: A dwarf standing on the shoulders 

of a giant may see farther than a giant himself (Robert Burton). 

Варто зауважити, що кожен афоризм може об’єктивувати декілька настанов 

одночасно. Ці настанови знаходяться у певній ієрархії, що зумовлює вибір 

релевантних мовностилістичних засобів, за допомогою яких прагматичні 

настанови об’єктивуються в англомовних афоризмах.  

Прагматична настанова на естетичний вплив об’єктивована майже в 

кожному англомовному афоризмі. Це зумовлено тим, що афоризми виражені у 

відточеній, яскравій формі, яка легко запам’ятовується. Ця прагматична настанова 

реалізується за допомогою широкого спектру стилістичних засобів, зокрема, 

метафоризації, порівняння, синтаксичних стилістичних засобів.  

Наприклад, в афоризмі And when it rains on your parade, look up rather than 

down. Without the rain, there would be no rainbow (G. K. Chesterton) спостерігаємо 

метафоричне перенесення назв природних явищ на позначення життєвих 

ситуацій: rain – негараздів, а rainbow – дарунків долі, які слідують за ними. 

Незважаючи на незначний обсяг тексту афоризмів та їх високу 

інформативність, в одному афоризмі фіксується поєднання кількох мовних 

засобів створення образності. Прикладом може слугувати афоризм Knowledge 

slowly builds up what Ignorance in an hour pulls down (George Eliot). У ньому 

Knowledge та Ignorance є прикладами метонімії (синекдохи), оскільки перше 

слово вжито на позначення досвідчених, розумних людей, а друге, навпаки, – на 

позначення невігласів. Позначення короткого часового відрізку 

словосполученням in an hour – гіпербола. Вжито також антитезу як 

протиставлення контрастних понять builds up – pulls down.  

В англомовних афоризмах, які містять прагматичну настанову на 

спонукання до дії, поширеними є метафора та порівняння. Майже чверть (23%) 

афоризмів цієї групи являють собою речення наказового способу. Наведемо такий 

приклад: Inject a few raisins of conversation into the tasteless dough of existence 

(O. Henry). Цей афоризм містить метафори raisins – «приємні моменти», tasteless 
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dough – «буденність». Емоційний вплив афоризмів посилюють різноманітні 

синтаксичні засоби: паралелізм (і всі його різновиди), повтори, різноманітні 

конструкції. Наприклад, на досягнення прагматичної мети працюють такі 

стилістичні фігури, як емфаза, епіфора та еліпсис. Уживання цих стилістичних 

засобів у цьому афоризмі створює ефект поступового руху: What saves a man is to 

take a step. Then another step (C. S. Lewis).  

Важливість прагматичної настанови на апеляцію до авторитету в 

англомовному афоризмі зумовлена естетичною, регулятивною, моделювальною, 

кумулятивною, когнітивною, аксіологічною функціями афоризмів. Спираючись 

на основні положення теорії аргументації (за О. А. Івіним), доведено, що ця 

прагматична настанова в англомовних афоризмах реалізується через:  

– апеляцію до авторитету автора: No one can make you feel inferior without 

your consent (Eleanor Roosevelt). Цей афоризм містить загальновідомий факт, але в 

устах Елеонори Рузвельт, дружини президента Сполучених Штатів Америки, ця 

істина стає більш вагомою та впливовою; 

– звернення до традиції: Early to bed and early to rise makes a man healthy, 

wealthy and wise (Benjamin Franklin). Цей відомий афоризм ґрунтується на 

ілюстрації звичайного життєвого устрою простих людей. Ефективність 

дотримання цього правила доведена віковим досвідом; 

– апеляцію до авторитету досвідченої особи: A wise person does at once, 

what a fool does at last. Both do the same thing; only at different times (Lord Acton). 

Цей вислів надає рекомендації щодо правильної поведінки та показує розумну 

людину й дурня. Звісно, порада розумної людини є більш авторитетною, з іншого 

боку, ніхто не хоче поводитися як дурень. У цьому випадку спостерігається 

апеляція до авторитету абстрактної особи;  

– апеляцію до здорового глузду: Good friends, good books, and a sleepy 

conscience: this is the ideal life (Mark Twain). Афоризм ілюструє благополучне, 

щасливе життя, яким його уявляють більшість людей. Жити тихим життям, мати 

друзів та чисте сумління – така картинка ідеального життя відповідає очікуванням 

людей, а тому дуже добре сприймається.  

Настанова на потрясіння несподіваною аргументацією є однією з 

домінувальних та поширених в англомовних афоризмах. Вона реалізується в 

афоризмах за допомогою широкого арсеналу стилістичних засобів, серед яких 

переважають засоби створення експресії та оригінальності. Оригінальність 

реалізується за допомогою алогізму. Найбільш поширений вид алогізму – 

парадокс, головним принципом якого є тлумачення явища всупереч поширеній 

думці. Зокрема, каламбур виникає на основі подвійного змісту та гри слів. 

Наприклад, в афоризмі When once a woman has given you her heart, you can never 

get rid of the rest of her body (Sir John Vanburgh) зіштовхується значення 

ідіоматичного виразу to give smb. one’s heart із його прямим значенням, яке 

актуалізується завдяки застосуванню словосполучення the rest of her body. 

Серед мовних засобів образності для реалізації настанови на потрясіння 

несподіваною аргументацією в англомовних афоризмах найбільш уживаними є 

метафори та порівняння. Наприклад, зіставлення багатства із коханкою чи 
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служницею в афоризмі Riches are a good handmaid, but the worst mistress (Francis 

Bacon) є несподіваним, тому така метафора сприяє досягненню прагматичної 

мети. Стилістичний ефект у цьому афоризмі підсилюється антитезою.  

Метонімія є менш частотним явищем в англомовних афоризмах. В афоризмі 

If you file your wastepaper basket for fifty years, you have a public library (Tonny 

Benn) вираз wastepaper basket вжито за суміжністю «контейнер – зміст» на 

позначення письмових документів, які було викинуто. 

Основним мовним засобом передачі емоційної експресії виступає риторичне 

питання: What if someone gave a war and nobody came? (Allen Ginsberg). Ефект 

несподіваної аргументації в цьому афоризмі будується на неочікуваному 

використанні конструкції give a war за аналогією до give a play – ‘дати виставу’. 

Далі ця метафора розгортається у припущення: на війну, як і на виставу, можуть 

не прийти люди. 

В англомовних афоризмах із прагматичною настановою на приниження 

(самоприниження) переважають антитеза, метафора, градація. Найбільш уживані 

– синтаксичні стилістичні засоби (паралелізм, антитеза), багато афоризмів 

побудовано на парадоксі та каламбурі. В афоризмі Work is the curse of the drinking 

classes (Oscar Wilde) предметом каламбуру є пристрасть робітничого класу до 

випивки та досадна необхідність працювати. Він містить каламбур, побудований 

на грі слів working class – drinking class, work – drink, який надає цьому 

афоризмові яскравого стилістичного забарвлення.  

В афоризмах, що містять прагматичну настанову на констатацію та 

резюмування, застосування стилістичних засобів характеризується певною 

специфікою. Найбільш частотним мовностилістичним засобом є парадокс. Як 

приклад наведемо такий афоризм: Architecture is the art of how to waste space 

(Philip Johnson). Архітектура, за визначенням, – це мистецтво проектування 

будівель, за законами якого функціональні, конструктивні та естетичні якості є 

взаємопов’язаними. Отже, стверджуючи, що архітектура – це спосіб марнування 

простору, автор водночас привертає увагу до базового визначення та виказує своє 

ставлення до якості деяких будівель.  

Зазначена настанова об’єктивується в англомовних афоризмах також всіма 

видами паралелізму, повторами, різноманітними конструкціями та тропами 

(метафора і порівняння). Часто ці засоби поєднуються в одному афористичному 

висловлюванні, що підсилює стилістичний і прагматичний ефект. За структурою 

переважають лаконічні афоризми, що складаються з одного речення.  

З-поміж стильових рис афоризму виокремлюємо такі: загальнозначущість, 

експресивність, інформативна щільність, імпліцитність, інтенціональність, 

аксіоматичність / істинність. 

Передумовою загальнозначущості афоризмів (за Т. І. Манякіною) є 

узагальненість судження. Цей конституент загальнозначущості стосується 

предмету висловлювання. Логіко-семантичною основою узагальненості для 

більшості афоризмів є позачасовий характер предмету, або такий, що не втрачає 

актуальності із покоління в покоління. Наприклад, проблема відсутності якісної 

освіти та виховання з часом обертається більш небезпечною проблемою росту 
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злочинності: Better build schools for the boy, than cells and gibbets for the man (Eliza 

Cook). Загальнозначущість передається шляхом уживання абстрактних понять, 

панхронічного теперішнього часу. Крім того, загальнозначущість знаходить 

мовну об’єктивацію в афоризмах за допомогою кванторів узагальненості: 

займенників one, every, all, everybody, everything, no, none, nobody, nothing тощо; 

прислівників never, always; узагальнювальних іменників; конструкцій there is/are. 

Для англомовних афоризмів характерна експресивність, яка виявляється в 

посиленій виразності та яскравості мовної форми. Експресивність реалізується 

через конституенти: провідні з них – оригінальність, образність, факультативний 

– емоційність (за Т. І. Манякіною). Засоби експресивності в афоризмах часто 

виступають у взаємодії. Це зумовлює високу експресивну насиченість 

афористичних текстів. Функція емоційної експресії полягає в переконанні шляхом 

емоційного впливу. В англомовних афоризмах основними мовними засобами 

передачі емоційної експресії є фонетико-синтаксичні засоби. Насамперед, це – 

риторичне питання у формі питального речення з питальним словом чи без нього. 

Наприклад, афоризм Is it a progress if a cannibal uses knife and fork? (Stanislaw Lec) 

не передбачає відповіді через очевидну гіпертрофованість припущення, що 

канібалізм може бути прогресивним. 

Інформативна щільність – це стильова риса, яка виявляється у взаємодії 

стислості та інформативної ємності словесного ряду. Провідним фактором 

стислості англомовного афоризму є відносна простота його синтаксичної будови. 

Серед самостійних афоризмів переважають твори довжиною в одне речення 

(до 80%). Це демонструє, наприклад, відомий афоризм Silence is the virtue of fools 

(Francis Bacon). Мовленнєвими факторами, що зумовлюють інформативну 

щільність англомовного афоризму, є стислість викладу, прийом парадоксу, засоби 

образності, одночасне застосування різноманітних стилістичних засобів. 

Інформативна насиченість словесного ряду афоризмів досягається також за 

рахунок оптимальності лексичного наповнення. 

Імпліцитність розглядається як здатність англомовних афоризмів уміщувати 

значний обсяг інформації при лаконічності викладення за рахунок імплікації 

смислових елементів. Засобами передачі імпліцитної інформації в афористичному 

тексті є, насамперед, стилістичні засоби образності, такі як метафора, порівняння, 

метонімія. Важливим засобом створення імпліцитного смислу є використання 

передтекстів. Завдяки контрасту початкового і похідного текстів досягається 

ефект експресивності. Наприклад, трансформація релігійного тексту в текст про 

гігієну є надзвичайно сміливою та несподіваною: Man does not live by soap alone; 

and hygiene, or even health, is not much good unless you can take a healthy view of it 

or, better still, feel a healthy indifference to it (G. K. Chesterton). Цей афоризм 

відсилає читача до відомого біблійного вислову Man shall not live by bread alone, 

but by every word that proceedeth out of the mouth of God (The Bible, Matthew 4:4).  

Особливістю афоризму є його функціональна аксіоматичність: афоризм 

звільняє особу, яка його відтворює, від необхідності детального обґрунтування 

думки. Глибинна структура афоризму (за Ю. С. Мартем’яновим) полягає в певній 

базовій цінності. Отже, істинність афоризмів розглядаємо як можливість їх 
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зведення до базових аксіом. Афористичні вислови можуть також заперечувати їх. 

Наприклад, наведений афоризм може бути трансформований у твердження, 

протилежне загальноприйнятій аксіомі, що реалізується через опозицію to me:  

Religion to me has always been the wound, not the bandage (Dennis Potter) 

Religion is the bandage.  To me it has always been the wound. 

 
Religion (belief) cures a soul.  

 
God heals.  

 
God saves.  

 
But 

I am different. 

Афоризм є особливим типом тексту, якому притаманна виняткова 

лінгвостилістична і жанрова специфіка, що зумовлено, зокрема, 

екстралінгвальними факторами, під впливом яких він створюється та 

сприймається. На підставі концепції про екстралінгвальне підґрунтя стильової 

специфіки певного жанру (М. О. Венгранович, М. М. Кожина, В. В. Одинцов) 

вважаємо за доцільне виокремити фактори, що детермінують мовностилістичну 

специфіку тексту англомовного афоризму:  

– авторство, індивідуальність думки; індивідуальна позиція автора часто 

протистоїть загальноприйнятим нормам;  

– поліфункціональність як націленість афоризму на максимальний вплив, 

його здатність об’єктивувати декілька прагматичних настанов одночасно; 

– комунікативна варіативність (комунікація, у межах якої застосовується 

афоризм, може бути внутрішньою, міжособистісною, груповою, суспільною та 

відбуватися в різних сферах спілкування); 

– пріоритет новаторського підходу до викладу думки як схильність 

афоризму до відтворення традиційних істин під новим оригінальним кутом. 

В англомовних афоризмах художньо-образна мовленнєва конкретизація як 

головна ознака художнього мовлення (за М. М. Кожиною) детермінується 

комплексом екстралінгвальних чинників і набуває специфічного характеру. Через 

максимальну лаконічність, високу інформативну щільність англомовного 

афоризму такі засоби художньо-мовленнєвої конкретизації, як образна 

деталізація, дієслівна розповідь, композиційні засоби, неможливо застосовувати в 

текстах цього жанру. Разом з тим, для досягнення художньої образності широко 

використовується метафоризація. Наприклад, у наведеному афоризмі привертає 

увагу метафора extract the nerve, де the nerve – це образ почуттів, що роблять 

людину живою: A husband is what left of a lover after the nerve has been extracted 

(Helen Rowland). 

Стилю афоризму притаманна конвергенція як тип висунення. На увагу 

заслуговує той факт, що цей тип висунення виявляється навіть у такому 

малоформатному тексті. Наприклад, в одному афоризмі може поєднуватися 

паралелізм, еліпсис, антитеза: All women become like their mothers. That is their 

tragedy. No man does. That’s his (Oscar Wilde). 
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Поширеним в англомовних афоризмах є тип висунення, заснований на 

порушенні передбачуваності, або ошукане очікування (термін Р. Якобсона), що 

найчастіше реалізується на семантичному рівні. Це відбувається тоді, коли 

порушується звичайна норма, яка відповідає лінгвістичному або життєвому 

досвідові особи. Наприклад, в афоризмі If only God would give me some clear sign! 

Like making a large deposit in my name at a Swiss bank (Woody Allen) несподіваним 

є порушення морально-етичних норм, адже традиційно звернення до Бога із 

проханням «дати знак» передбачає певні духовні аспекти. Натомість деталізоване 

(із урахуванням розміру та місця депозиту) матеріальне побажання порушує цю 

норму.  

Продуктивним синтаксичним інструментом досягнення ефекту ошуканого 

очікування є застосування паралельних конструкцій: Women do not find it difficult 

nowadays to behave like men, but they often find it extremely difficult to behave like 

gentlemen (Compton Mackenzie). У першій частині цього афоризму вжито 

протиставлення women – behave like men, тому в другій частині вислову логічним 

є очікування to behave like women, але, натомість, автор завершує афоризм 

словами to behave like gentlemen. 

Запропонована схема наочно демонструє вплив екстралінгвальних факторів 

на формування ієрархії стильових рис англомовного афоризму: 

 
Рис. 1. Екстралінгвальна зумовленість стильових рис афоризму  
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У третьому розділі «Когнітивний аспект дослідження англомовного 

афоризму» проаналізовано структуру концептосфери англомовного афоризму. 

Доведено, що він має специфічну, розгорнуту концептосферу, яка організована 

переважно полями концептів: WISDOM, MAN / WOMAN, LIFE / DEATH, 

WEALTH / POVERTY, HAPPINESS / MISERY, MARRIAGE, VIRTUE / VICE, 

LOVE / HATE, WAR / PEACE, SUCCESS / FAILURE, LAW, POLITICS, HEALTH / 

DISEASE, SCIENCE / FAITH. При цьому певні концепти можуть бути 

обов’язковими в афоризмах одних типів дискурсу та майже не вживатися в інших. 

У залежності від того, в якому дискурсі вживається афоризм, ядро його 

концептосфери формується полями різних концептів, а в разі належності 

концепту до різних дискурсів він виявляє специфічне значення у кожному з них. 

Зокрема, в афоризмах релігійного дискурсу системотвірними є концепти GOD, 

FAITH, VIRTUE / VICE. Безсумнівною своєрідністю вирізняється презентація 

афоризмів у філософському дискурсі. Проблемне поле значного масиву 

філософських роздумів утворене концептами WISDOM, MAN, TRUTH. 

Афоризми є яскравим прикладом прецедентних текстів. У результаті 

розгляду текстових репрезентацій концептів, полями яких утворена 

концептосфера англомовного афоризму, було з’ясовано, що вони підпорядковані 

концепту WISDOM, який відповідає наднаціональному абстрактному поняттю. 

Отже, цей концепт набуває статусу мегаконцепту у концептосфері англомовного 

афоризму. Такий приклад демонструє, яким чином концепти підпорядковуються 

мегаконцепту WISDOM:  

LOVE: A baby is born with a need to be loved – and never outgrows it (Frank 

Howard Clark) = Мудрість полягає в тому, що людина народжується й живе із 

потребою в любові. 

Отже, вважаємо за можливе схематично зобразити концептосферу 

англомовного афоризму в такому вигляді:  

 

 
Рис. 2. Схема концептосфери англомовного афоризму 
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На підставі концептуального аналізу англомовних афоризмів було 

з’ясовано, що концепт WISDOM має такі складники: 1) поняттєвий, об’єм якого є 

значно ширшим, ніж відображений у словниках: володіння знаннями; здоровий 

глузд, здатність до духовного осмислення; хитромудрість; мудрість – це афоризм; 

надбання віку; свобода від почуттів тощо 2) образний, який представлений 

образними метафорами: «мудрість – це сила»», «мудрість – це знання про 

правду», «мудрість – це вимогливість до себе», «мудрість – це моральна чистота», 

«мудрість – це скромність», «мудрість – це свобода»; 3) ціннісний, 

репрезентований переважно позитивно-піднесеною оцінкою.  

Концепт HAPPINESS має такі складники: 1) поняттєвий, що знаходить 

відображення в твердженнях: «щастя – це задоволення та веселість», «щастя – це 

блаженство, рай»; 2) образний, який представлений образними метафорами: 

«щастя – це квітка», «щастя – це зростання», «щастя – це таємниця», «щастя – це 

метелик», «щастя – це пара», «щастя – це діяльність»; 3) ціннісний, який 

репрезентується в афоризмах переважно позитивно-піднесеною оцінкою. 

Аналіз вербалізації концепту WEALTH дає підстави стверджувати, що цей 

концепт має такі складники: 1) поняттєвий, що знаходить відображення 

переважно у твердженні «багатство – це статок»; 2) образний, який представлений 

образними метафорами: «багатство – це зброя», «багатство – це Бог», «багатство – 

це успіх», «багатство – це влада», «багатство – це інструмент» та ін.; 3) ціннісний, 

який репрезентований в англомовних афоризмах переважно стриманою оцінкою.  

Концепт MARRIAGE має такі складники: 1) поняттєвий, що знаходить 

відображення переважно у твердженні: «шлюб – це союз чоловіка і жінки»; 2) 

образний, який представлений образними метафорами: від нейтральної «шлюб – 

це альянс» до негативних: «шлюб – це розчарування», «шлюб – це помилка», 

«шлюб – це марево» та ін.; 3) ціннісний, який репрезентований широким 

спектром оцінок: від іронічно-негативних до піднесено-позитивних і стриманих.  

Композиційно структура англомовного афоризму складається з двох 

елементів: певної думки й авторського міркування з цього приводу. Ці елементи 

можуть бути не завжди повністю виражені, але вони завжди присутні в афоризмі. 

Двочастинність тексту афоризму є відбиттям більш глибоких когнітивних 

характеристик, які породжують його самоорганізацію. З когнітивної точки зору, в 

афоризмі завжди зіставляються два концепти – периферійний, підпорядкований 

атрибут першого концепту зіставляється із головним атрибутом цільового 

концепту.  

Наведемо приклад такого зіставлення, що створює передумови для прояву в 

афоризмі параметра порядку, який є механізмом реалізації авторських інтенцій: 

Women are only children of a larger growt (Lord Chesterfield). У цьому афоризмі 

зіставляються два концепти: WOMAN і CHILDREN. До поняттєвого ядра 

концепту А входять усі головні атрибути, які складають необхідні ознаки жіночої 

статі. Периферійним атрибутом є зріст, він не впливає на основні атрибути. 

Основними атрибутами концепту В (CHILDREN) є необхідні ознаки (незріла 

психіка, незахищеність, несамостійність, нездатність нести відповідальність за 

свої вчинки та, в тому числі, – невеликий зріст). Дитина великого зросту (як 
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дорослий) є аномалією. Тому пропонується логічна схема зіставлення: якщо взяти 

дитину і додати їй зросту, то буде жінка. Отже, зіставляється периферійний 

атрибут концепту WOMAN з основним атрибутом концепту CHILDREN. Прояв 

параметра порядку відбувається матрично: на всіх рівнях композиції афоризму, а 

також по вертикалі – на когнітивному, прагматичному та мовностилістичному 

рівнях. При цьому на різних рівнях він об’єктивується по-різному.  

Прагматичний рівень можна лише умовно відокремити від когнітивного. На 

прагматичному рівні відбувається створення мовних стратегій і кодів для 

реалізації цілей дискурсу. Англомовному афоризму властивий ряд прагматичних 

настанов, які реалізуються за допомогою широкого спектру мовностилістичних 

засобів. При цьому прагматичні настанови є змістом атрактора афоризму.  

У самоорганізації англомовного афоризму на рівні стилістичного 

синтаксису також виявляються певні особливості. Надфразова єдність характерна, 

насамперед, для вставних афоризмів, які є частиною більшого тексту, але при 

цьому екпліцитно не проявляється стосовно самостійних афоризмів. 

Спостерігається також специфіка актуального членування речення. Узагальнені 

смисли виникають імпліцитно або експліцитно і є результатом співвіднесення із 

попереднім текстом, якщо афоризм є вставним. В самостійних афоризмах досить 

часто темою є інформація, яка раніше не згадувалася, але автор імплікує наявність 

такого знання в читача чи слухача. Наприклад, в афоризмі How odd of God / To 

choose the Jews (W. N. Ewer) прирощення смислу відбувається за рахунок 

співвіднесення текстової інформації з відомостями про старозавітну ідею 

богообраності іудеїв. За такого підходу весь афоризм уособлює рему, адже він 

надає нову інформацію на базі відомої старої. 

Феномен фрактальності в англомовних афоризмах об’єктивується в їх 

композиційній, синтаксичній, семантичній організації, а також у самоподібності 

їх структури, яка реалізується в семантичних повторах/опозиціях і породжує 

прирощення смислу афоризму. Зокрема, в цьому афоризмі кожне речення є 

закінченим судженням, а ритмічне повторення створює ефект еквівалентності, 

навіть за наявності семантичних розбіжностей: Sow an act, and you reap a habit. / 

Sow a habit, and you reap a character. / Sow a character, and you reap a destiny 

(Charles Reade). В афоризмі I’m really not much of a drinker (1), / Just 1 or 2 at the 

most (2). / With 3 I’m under the table (3), / With 4 I’m under my host (4) (Dorothy 

Parker) кожен наступний рядок розгортає та підсилює експресивність першої 

частини вислову: від not much of a drinker до under the table та under my host. Але 

при цьому вислови в рядках 2–4 є еквівалентними вислову 1.  

Велика кількість англомовних афоризмів являє собою послідовність двох 

еквівалентних висловів (до 60%). Іноді такі афоризми складаються із постулату та 

другого вислову, в якому ідея першого виражена образно (40%). Наприклад, в 

афоризмі Many a genius has been slow of growth. Oaks that flourish for a thousand 

years do not spring up into beauty like a reed (G. H. Lewes) міститься метафоричний 

образ a genius – an oak. Отже, принцип фрактальності широко використовується в 

афоризмах, що сприяє їх стилістичній виразності та більш високому 

прагматичному потенціалу. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеного комплексного аналізу англомовних афоризмів у 

прагмастилістичному та когнітивному аспектах із застосуванням апарату 

лінгвосинергетики зроблено такі висновки. 

Афоризм – це стислий, комунікативно-орієнтований, концептуально 

зумовлений вислів, який належить певному авторові, стверджує глибоку, 

загальнозначущу істину, має значний прагматичний потенціал і художньо 

відточену, завершену форму, яка вирізняється витонченістю та стилістичною 

експресивністю формулювання. При цьому афоризм характеризується 

двочастинністю структури, в ньому завжди зіставляються два концепти, а саме, 

периферійний, підпорядкований атрибут першого концепту зіставляється із 

головним атрибутом другого концепту. За рахунок цього підсилюється 

переконливість та експресивність афоризму загалом.  

Англомовному афоризму притаманні такі прагматичні функції: естетична, 

регулятивна, моделювальна, кумулятивна, когнітивна, аксіологічна, експресивна. 

Поняття прагматичної настанови тісно пов’язане з поняттям прагматичної 

функції. Англомовному афоризму властиві такі потенційні прагматичні 

настанови: 1) констатація, резюмування; 2) парирування; 3) урезонювання; 4) 

застереження, погроза; 5) викриття, докір; 6) нарікання; 7) (само)виправдання; 8) 

(само)приниження; 9) обґрунтування; 10) заспокоєння; 11) спонукання до дії; 12) 

порада; 13) апеляція до авторитету автора; 14) лозунг; 15) естетичний вплив; 16) 

потрясіння несподіваною аргументацією; 17) пізнання. Кожен афоризм може 

об’єктивувати декілька настанов одночасно, причому ці настанови знаходяться в 

певній ієрархії, що зумовлює вибір релевантних мовностилістичних засобів. 

До стильових рис англомовного афоризму відносимо такі: 

загальнозначущість, експресивність, інформативна щільність, імпліцитність, 

інтенціональність, аксіоматичність / істинність. Екстралінгвальній зумовленості 

належить визначальна роль у формуванні стильових рис англомовного афоризму. 

Специфічність стильових рис англомовного афоризму зумовлюється такими 

екстралінгвальними факторами, як авторство, індивідуальність думки, що 

міститься в афоризмі, поліфункціональність, комунікативна варіативність, 

пріоритет новаторського підходу до викладу. 

Концептосфера англомовного афоризму організована полями концептів: 

WISDOM, MAN / WOMAN, LIFE / DEATH, WEALTH / POVERTY, HAPPINESS / 

MISERY, MARRIAGE, VIRTUE / VICE, LOVE / HATE, WAR / PEACE, SUCCESS 

/ FAILURE, LAW, POLITICS, HEALTH / DISEASE, SCIENCE / FAITH. Афоризми 

є яскравим прикладом прецедентного тексту. У результаті розгляду мовленнєвої 

об’єктивації концептів, полями яких утворена концептосфера англомовного 

афоризму, доведено, що вони підпорядковані мегаконцепту WISDOM.  

На підставі когнітивного аналізу англомовного афоризму зроблено 

висновок, що найбільш рухливим параметром під час (само)організації афоризму 

є здатність до вільного вибору концепту і його головного атрибуту, з яким 

зіставляється цільовий концепт через свій периферійний атрибут. Прояв цього 
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параметра порядку відбувається матрично: на всіх рівнях композиції афоризму, а 

також по вертикалі – на когнітивному, прагматичному і мовностилістичному 

рівнях. При цьому параметр порядку на різних рівнях об’єктивується по-різному. 

Самоорганізація англомовного афоризму на синтаксичному рівні 

характеризується, насамперед, особливостями актуального членування речення. У 

значній кількості самостійних афоризмів знання про зміст передтексту або певна 

лінгвокультурна інформація імплікується автором. Отже весь афоризм уособлює 

рему, оскільки він повідомляє нову інформацію на базі відомої.  

Феномен фрактальності об’єктивується в англомовних афоризмах у їх 

композиційній, синтаксичній, семантичній організації та в самоподібності їх 

структури. 

До перспектив подальших студій відносимо поглиблення синергетичного 

вектору прагмастилістичного дослідження; вивчення інтертекстуальних зв’язків 

афоризму в різних дискурсах; опрацювання актуалізації інших концептів 

концептосфери англомовного афоризму із залученням синергетичного 

інструментарію; системний, матричний аналіз прояву параметра порядку на всіх 

рівнях англомовного афоризму. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Анастасьєва О. А. Англомовний афоризм: прагмастилістичний та 

когнітивний аспекти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню англомовного 

афоризму в прагмастилістичному та когнітивному аспектах із застосуванням 

поняттєво-категоріального апарату лінгвосинергетики. Встановлено лінгвістичний 

статус афоризму та здійснено його відмежування від споріднених форм. 

Виокремлено стильові риси англомовного афоризму та виконано аналіз 

мовностилістичних засобів їх реалізації. Визначено прагматичні функції 

англомовного афоризму, виокремлено прагматичні настанови та досліджено 

мовностилістичні засоби їх реалізації. З’ясовано структуру концептосфери 

англомовного афоризму, проаналізовано мовленнєву об’єктивацію її ключових 

концептів. Розглянуто принципи самоорганізації англомовного афоризму та 

особливості дії параметра порядку на когнітивному рівні, що породжує 

специфічність самоорганізації англомовного афоризму на всіх рівнях.  

Ключові слова: англомовний афоризм, прагматичні настанови, стильові 

риси, мегаконцепт, лінгвосинергетика, параметр порядку. 
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университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию англоязычного 

афоризма в прагмастилистическом и когнитивном аспектах с применением 

понятийно-категориального аппарата лингвосинергетики. Установлен 

лингвистический статус афоризма и проведено его отграничение от родственных 

форм. Выделены стилевые черты англоязычного афоризма и осуществлен анализ 

лингвостилистических средств их реализации. Определены прагматические 

функции англоязычного афоризма; выделены прагматические установки и 

исследованы лингвостилистические средства их реализации. Раскрыта структура 

концептосферы англоязычного афоризма, проанализирована речевая объективация 

ее ключевых концептов. Рассмотрены принципы самоорганизации англоязычного 

афоризма и особенности действия параметра порядку на когнитивном уровне, что 

порождает специфичность самоорганизации англоязычного афоризма на всех 

уровнях. 
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20 
 

SUMMARY 

 

Anastasieva O. A. English Language Aphorism: Pragma-Stylistic and 

Cognitive aspects. - Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04. – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

This paper is devoted to the comprehensive study of English language aphorism 

in pragma-stylistic and cognitive aspects with application of the conceptual-categorical 

concepts of linguosynergetics. The linguistic status of an aphorism has been defined and 

its distinction from related forms has been carried out. Stylistic features of English 

language aphorism have been identified and the analysis of the linguistic means of their 

realization has been fulfilled. The problems of pragmatic aspect of English aphorisms 

have been observed. The concept of pragmatic attitude is closely linked with the notion 

of pragmatic function as a focused use of language units aimed to achieve a certain 

effect on the recipient, which facilitates conventional contact between the author and the 

recipient through appropriate verbal and non-verbal means, the use of which 

implements a pragmatic attitude of the author. This pragmatic attitude is realized 

through a wide range of stylistic means, in particular, metaphor, simile and syntactic 

stylistic means. These tools are often combined within one aphorism to enforce the 

stylistic and pragmatic effect. Special attention is given to metaphors as means of image 

creation. The language means of the realization of pragmatic attitudes in English 

aphorisms have been illustrated with relevant examples. The structure of the concept 

sphere of the English language aphorism has been determined. The speech realization of 

key concepts of English language aphorism concept sphere has been analyzed.  

The paper concerns with an attempt to use synergistic tools and concepts (self-

organization of the text, augmentation of meaning, fractal); and to analyze the 

originality of English aphorism self-organization, to explore the fractal nature of 

aphorisms in terms of their composition, syntactic, semantic organization and property 

of aphorism structure self-similarity. The features of the order parameter effect on the 

cognitive level have been analyzed. It consequently causes the specificity of the self-

organization of English language aphorism at all levels. At the cognitive level the 

formation of the author’s intention takes place. Aphorism as type of a text aims to 

deliver some wisdom. For this purpose a subordinate purpose is implemented such as 

activation of various pragmatic attitudes inherent in English aphorism. The pragmatic 

level can only theoretically be separated from the cognitive one. On the pragmatic level 

the creation of language policies and codes is carried out. On the stylistic level of self-

organization of English aphorism certain features have been revealed. Stylistic syntax is 

characterized by the phenomenon of actual division. The topic in aphoristic utterance 

has been revealed to tend to be formed by the information which had not been 

mentioned, but the author implies that the reader or listener possesses such knowledge. 

The phenomenon of fractality is widely objectified in the texts of this genre, which 

contributes to their stylistic expression and higher pragmatic potential. 

Key words: English language aphorism, pragmatic attitudes, stylistic features, 

megaconcept, linguosynergetics, order parameter. 
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