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ВСТУП 

 

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 [35; 147; 153; 216; 217; 308; 360; 361], розглядали жанрові та 

мовностилістичні характеристики [66; 184; 300]. 

Афоризм виступав об‘єктом лінгвістичних розвідок як фразеологічна 

одиниця [123; 124; 245; 311], аналізувався з точки зору семіотики [308] 

прагмалінгвістики [240; 186; 297] та інтертекстуальності [68; 211]. 

Афористичність розглядалася також як риса ідіостилю окремих письменників 

[125; 312]. 

Останнім часом позначилася тенденція дослідження афоризмів у 

когнітивному аспекті [100; 209], крізь призму лінгвокультурології [80, с. 146–

178; 105] та лінгвоаксіології [50]. Крім того, аналіз мовленнєвої реалізації 

концептів у ціннісно-маркованих висловах (прислів‘ях, приказках, афоризмах) 

є майже обов‘язковим компонентом їх студій [129, с. 38; 190, с. 46; 237; 290]. 

Окреме місце в науковій літературі посідають праці, присвячені студіям 

англомовного афоризму, зокрема, в мовностилістичному аспекті [110; 192; 255], 

у прагматичному аспекті [48; 140; 141; 156; 175; 330; 331; 363], з точки зору 

інтертекстуальності [110; 119; 254] та лінгвоаксіології [6], у лінгвокогнітивному 

аспекті [43; 120; 172; 214; 310; 316; 2008].  

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. 
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Актуальність теми визначається важливістю англомовного афоризму як 

художньої форми, в 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 

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. 
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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). 

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); 
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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 у 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. 

Наукову новизну одержаних результатів можна узагальнити у 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. 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.  
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2. Аналіз лінгвопрагматичних і лінгвостилістичних та когнітивних 

аспектів англомовного афоризму здійснюється у їх єдності, оскільки 

мовностилістичні засоби обираються для реалізації певних прагматичних 

завдань, зокрема, для об‘єктивації прагматичних настанов, тобто кожен 

стилістичний аспект тексту обов‘язково має прагматичну мету. Залучення 

когнітивного аспекту є доцільним, з урахуванням розуміння особливої 

природи афоризму як когнітивного та лінгвокультурного феномену, 

алгоритмів концептуалізації дійсності та засобів її мовної репрезентації. 

Когнітивний аспект дослідження англомовного афоризму нерозривно 

пов‘язаний із прагмастилістичним у плані формування задуму автора, до якого 

входять і прагматичні настанови англомовного афоризму, побудови його 

концептосфери, способів вербалізації концептів, які входять до неї, реалізації 

прагматичних настанов тощо. До методики дослідження залучено також 

синергетичний підхід із використанням понять і концепцій стилістики, 

прагматики та когнітивної науки, що дозволяє аналізувати механізми 

самоорганізації дискурсу.  

3. Англомовний афоризм характеризується такими стильовими 

рисами: загальнозначущість, експресивність, інформативна щільність, 

імпліцитність, інтенціональність, аксіоматичність / істинність. 

Мовностилістична специфіка тексту англомовного афоризму зумовлена 

екстралінгвальними факторами, під впливом яких він створюється та 

сприймається, як-от:  

– авторство, індивідуальність думки, що міститься в афоризмі. 

Індивідуальна позиція автора часто протистоїть загальноприйнятим догмам, 

що є важливим фактором специфіки афоризму;  

– поліфункціональність як націленість афоризму на максимально 

широкий вплив; 

– комунікативна варіативність (комунікація, у межах якої 

застосовується афоризм, може бути внутришньоособистісною, 
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міжособистісною, груповою, суспільною та відбуватися у різних сферах 

спілкування); 

– пріоритет новаторського підходу до викладення, прагнення 

відтворення традиційних істин під новим кутом зору, інколи діаметрально 

протилежним сталим уявленням. 

4. Англомовному афоризму притаманні такі прагматичні функції, як-

от: естетична, регулятивна, моделювальна, кумулятивна, когнітивна, 

аксіологічна, експресивна. Прагматична функція – це 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. 

5. Англомовному афоризму властиві такі 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 здатний об‘єктивувати декілька настанов водночас. При цьому ці 

настанови знаходяться у певній ієрархії, що зумовлює вибір релевантних 

мовностилістичних засобів. 

6. Концептосфера англомовного афоризму 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. Окремі концепти є обов‘язковими в афоризмах в 

одних типах дискурсу та майже не присутні 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. Центральне місце у 
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концептосфері англомовного афоризму посідає концепт WISDOM. Цей 

концепт розглядається як мегаконцепт, якому підпорядковуються інші 

концепти, що входять до концептосфери англомовного афоризму.  

7. Найбільш рухливим параметром (само)організації англомовного 

афоризму є здатність до вільного вибору концепту і його головного атрибуту, 

з яким зіставляється цільовий концепт через свій периферійний атрибут. 

Прояв параметра порядку відбувається матрично: на усіх рівнях композиції 

афоризму, а також по вертикалі – на когнітивному, прагматичному і 

мовностилістичному рівнях. При цьому параметр порядку на різних рівнях 

об‘єктивується по-різному.  

На прагматичному рівні відбувається створення мовних стратегій і кодів 

для реалізації цілей дискурсу. Англомовному афоризму властива низка 

прагматичних настанов, які реалізуються за допомогою широкого спектру 

мовностилістичних засобів. Прагматичні настанови є змістом атрактора 

афоризму.  Змістом репелера, який виражає обмеження та заборони системи, є 

норми викладення, традиції жанру афоризму, його об‘єм, екстралінгвальні 

фактори під впливом яких він створюються. 

На стилістичному рівні, а саме на рівні синтаксису, у самоорганізації 

англомовного афоризму виявляються певні особливості функціонування 

актуального членування речення. Узагальнені смисли виникають в 

англомовних афоризмах імпліцитно або експліцитно і є результатом 

попереднього тексту, якщо афоризм є вставним. Окрему групу становлять 

самостійні афоризми. У таких випадках знання про зміст іншого тексту або 

певна лінгвокультурна інформація імплікується автором, іншими словами, 

весь афоризм уособлює рему, адже він сповіщає нову інформацію на базі 

відомої старої. Надфразова єдність є характерною, насамперед, для вставних 

афоризмів, які є частиною більшого тексту, але при цьому експліцитно не 

проявляється стосовно самостійних афоризмів. Феномен фрактальності в 

англомовних афоризмах об‘єктивується в їх композиційній, синтаксичній, 

семантичній організації, а також у самоподібності їх структури, яка 



12 
 

реалізується у семантичних повторах/опозиціях та породжує прирощення 

смислу 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 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» 
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(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 1 стаття – у колективній монографії, 

12 статей – у фахових виданнях України, 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. 

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 дослідженості проблеми, надано 

визначення афоризму з урахуванням його формальних та функціональних 

особливостей. Для визначення об‘єкту дослідження розглянуто співвіднесеність 

афоризму із спорідненими малими текстовими формами. Відмінність афоризму 

від споріднених форм проаналізовано шляхом зіставлення стильових рис, які 

характеризують відповідний жанрово-стильовий архетип. Проаналізовано 

теоретичні засади прагмастилістичного підходу до дослідження англомовного 
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афоризму: зокрема, розкрито поняття прагматичної функції, прагматичної 

настанови, концепцію стильових рис та її роль у текстовому аналізі. Надано 

теоретичне підґрунтя когнітивного вектору прагмастилістичного дослідження 

англомовного афоризму. У розділі обґрунтовано застосування концепції 

стильових рис, прагмастилістичної, когнітивної та синергетичної парадигми у 

дослідженні англомовного афоризму. З урахуванням стану вивчення 

англомовного афоризму, недостатнього висвітлення його прагмастилістичних 

та когнітивних характеристик, розроблено стратегію досліджень. Обґрунтовано 

необхідність здійснення аналізу лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних та 

лінгвокогнітивних аспектів англомовного афоризму у їх єдності, оскільки 

прагматичні настанови дискурсу й тексту реалізуються за допомогою стилю; 

лінгвостилістичні засоби, в свою чергу, здатні забезпечувати повну реалізацію 

прагматичних настанов автора. Синергетичний підхід із використанням понять 

й концепцій стилістики, прагматики і когнітивної науки дозволяє аналізувати 

механізми самоорганізації дискурсу, тому також залучений до методики 

дослідження. 

У другому розділі «Прагмастилістичні характеристики англомовного 

афоризму» здійснено аналіз наявних концепцій та підходів до визначення 

прагматичних функцій афоризмів; виокремлено кілька прагматичних функцій, 

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

кумулятивна, когнітивна, аксіологічна, естетична, експресивна; зазначено 

важливість когнітивної функції афоризму як функції мислетворення та пізнання 

світу; проаналізовано засоби мовленнєвої реалізації прагматичних настанов 

англомовного афоризму; застосовано концепцію стильових рис для 

дослідження англомовного афоризму; розкрито мовленнєву реалізацію 

стильових рис англомовного афоризму; виокремлено фактори, що 

детермінують мовностилістичну специфіку тексту англомовного афоризму. 

У третьому розділі «Когнітивний аспект дослідження англомовного 

афоризму» проаналізовано структуру концептосфери англомовного афоризму, 

визначено роль мегаконцепту WISDOM, проведено лінгвістичний аналіз 
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ключових концептів концептосфери англомовного афоризму. Доведено, що 

афоризм має специфічну, розгорнуту концептосистему. Деякі концепти можуть 

бути обов‘язковими в одних типах дискурсу, проте майже не вживатися в 

інших. Але переважна більшість концептів не має прив‘язки до типу дискурсу. 

При розгляді текстових репрезентацій концептів, полями яких, головним 

чином, утворена концептосфера англомовного афоризму, було з‘ясовано, що 

вони підпорядковані концепту WISDOM, який є наднаціональним абстрактним 

поняттям. Отже, цей концепт набуває статусу мегаконцепта у концептосфері 

англомовного афоризму. Зроблено спробу висвітлення синергетичного 

механізму англомовного афоризму (застосовано поняття самоорганізації, 

параметру порядку, фрактальності). 

У висновках сформульовано узагальнені результати дослідження, 

виявлено перспективи подальших досліджень та викладено рекомендації щодо 

практичного застосування отриманих результатів. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АНГЛОМОВНОГО АФОРИЗМУ 

 

1.1. Афоризм як об’єкт лінгвістичних досліджень 

 

Протягом часу в науці змінювалася уява про мову, а отже про шляхи та 

методи дослідження її проявів. Поняття наукової парадигми, вперше 

проголошене Т. Куном, отримало в подальшому безліч тлумачень. Під 

науковою парадигмою Т. Кун розумів визнані усіма наукові досягнення, які 

протягом певного часу надають науковій спільноті модель постановки проблем 

і їх вирішення [161, с. 11]. Пізніш із урахуванням зауважень він запропонував 

замінити поняття парадигми поняттям дисциплінарної матриці [там само, 

с. 229]. 

Сьогодні принциповим є питання оцінки сучасного стану лінгвістичної 

науки. Вчені визнають, що замість «монолітної лінгвістики» існує 

«різноманітність теорій більш індивідуального характеру, які засновані на 

різних сферах даних, на різних філософських позиціях і мають різні цілі» [101, 

с. 13]. Крім того, важливо зазначити, що «визначною особливістю сучасної 

теоретичної лінгвістики є її яскраво виражена зацікавленість 

металінгвістичними побудовами» [158, с. 155]. На думку Є. С. Кубрякової, 

сучасній лінгвістиці притаманні такі принципи як: експансіонізм, 

антропоцентризм, функціоналізм (неофункціоналізм), експланаторність [там 

само, с. 207]. 

Проте науковцями зазначалося, що у певних ситуаціях розвиток 

лінгвофілософських парадигм детермінується не стільки виявленням 

принципово нових реальностей, тим більше – категорій, скільки можливістю 

нових інтерпретацій вже відомих фактів [252, с. 261–262]. 

Все розмаїття поглядів на цю проблему можна поділити за двома 

головними принципами: 1) негативна оцінка роздрібненості поглядів у сучасній 
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лінгвістиці; і 2) наявність альтернативних поглядів розцінюється як позитивне 

явище, а постійна зміна думок – визнається постійною ознакою лінгвістичної 

науки [158, с. 146]. Важливим компонентом осмислення наукової парадигми є 

розуміння її спрямовуючої ролі. Нова парадигма не вирішує водночас усіх 

питань, а пропонує перспективні шляхи аналізу в іншому, у порівнянні з 

минулим, ракурсі [там само, с. 165–166]. 

Також важливо розуміти, що кожна наступна наукова парадигма не 

витісняє попередньої цілком, а залучає її риси до своєї структури. Отже, 

парадигми співіснують, при цьому кожна парадигма вносить до науки свою 

методологію та інструментарій. Сьогодні спостерігається взаємне перетинання 

«традиційної», структурно-системної, генеративної і діяльнісної парадигм [320, 

с. 5].  

На сучасному етапі розвитку наукової думки можна говорити про 

існування в лінгвістиці ще однієї наукової парадигми – синергетичної. Це 

знаходить свій прояв у застосуванні синергетичної методології до аналізу 

складних систем, які пов‘язані із людиною, мови як унікальної 

складноупорядкованої системи. Адже мовна система, мовлення, твори 

літератури містять потенціал до самоорганізації та саморегулювання, а тому 

можуть досліджуватися за допомогою методологічного апарату синергетики 

[227, с. 5]. 

Афористичні висловлювання завжди привертали увагу науковців, тому 

вони ставали об‘єктом досліджень багатьох наук (філософії, психології, 

літературознавства та ін.). Звичайно, афоризм також неодноразово аналізувався 

з позицій лінгвістичної науки. Водночас із зміною наукової парадигми, 

змінювались і підходи до вивчення цього явища. Крім того, неоднозначна 

природа афоризму сприяла тому, що лінгвісти досліджували афоризм в 

багатьох аспектах. 

У період розквіту структурної лінгвістики науковці досліджували 

лексичні, граматичні, стилістичні риси афоризмів, класифікували їх за 

тематикою, будували семантико-синтаксичні моделі афористичних 
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висловлювань [35; 147; 153; 216; 217; 308; 360; 361], досліджували жанрові та 

мовні характеристики афоризмів [110; 184; 255; 300].  

Однією з відомих монографій з проблем афористики є робота 

Л. І. Сокольскої та Н. Т. Федоренка [300]. Автори розглядають головні риси 

афоризму, його різновиди, межі жанру та відмінності афоризму від споріднених 

жанрів (прислів‘їв, крилатих слів, парадоксів тощо); аналізуються принципи 

відмежування афоризму від споріднених жанрів. Зазначаються такі специфічні 

риси афоризмів як глибина думки, узагальненість, стислість, закінченість 

думки, чіткість і виразність, художність. 

Деякі дослідження цілком присвячені вивченню конституційних рис 

афоризмів. Наприклад, стильові риси німецькомовного афоризму 

досліджувалися у праці Т. І. Манякіної, в якій проведено всебічний системний 

стилістичний аналіз за допомогою методу лінгвістичної інтерпретації тексту, 

показано специфіку взаємозв‘язків логіко-семантичного та мовного аспектів 

творів цього жанру. Як значущі стильові риси розглядаються експресивність, 

загальнозначущість, інформативна стислість, комунікативна чіткість [184].  

Концепція Г. Л. Пермякова про розгляд афористичних питань у контексті 

пареміологічного мовного рівня знайшла відображення у працях Н. Барлі, 

Ю. Є. Прохорова, М. А. Черкаського та ін. [51; 217; 302; 308]. В українській 

лінгвістиці найбільш ґрунтовно досліджено специфіку афористики поетичної 

мови у працях В. С. Калашника [123; 124]. Диференційними рисами афоризму 

як одиниці пареміології є комплекс таких властивостей: особливий ступінь 

відтворюваності; універсальна референція, що характеризується високим 

ступенем абстрактності та формально-граматичними індикаторами категорії 

загальночасовості й узагальненого суб‘єкта; дидактичність, образність, 

оригінальність, генералізованість, категоричність, метафоричність, 

лаконічність; семантична цілісність, що ґрунтується на валентних зв‘язках між 

компонентами афоризму; є одиницею пареміологічної конструкції, 

еквівалентної предикативній одиниці; емотивність, аксіологічність, 

самодостатня естетична вартість [311]. 
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Структуру і функції англомовного афоризму досліджено у дисертації 

М. М. Єленевської [110]. Основна функціональна особливість афоризмів, на її 

думку, полягає у тому, що один і той самий афоризм може виступати і як 

самостійний мовленнєвий твір, і як мікротекст у складі макротексту. Структура 

смислу афоризму складається у результаті взаємодії логічних і семантико-

синтаксичних відносин, які можуть бути представлені у вигляді певних 

моделей [там само, с. 3–4]. 

Проте проблему визначення природи афоризму не можна вважати 

вирішеною. Афоризм виступав об‘єктом дослідження як літературний жанр, як 

одиниця мовної системи, зокрема, фразеологічної [123; 124; 311; 245], як знак, з 

точки зору семіотики [308], як культурема [318]; афористичність 

досліджувалася як риса ідіостилю [125; 163; 192; 312].  

Наприклад, у роботі Н. М. Калашникової, яка виконана на матеріалі 

російськомовних афоризмів письменниці В. Токаревої, міститься аналіз 

дефінітивних ознак афоризму, розглянуто співвідношення понять «афоризм» та 

«афористичність», зроблено спробу осмислення лінгвостилістичних рис та 

ціннісних авторських настанов [125]. Лінгвостилістичні характеристики 

афористичного фонду О. Уайльда досліджено в роботі Т. Н. Миронової [192].  

Окрему увагу привертають дослідження афоризму у прагматичному 

аспекті [48; 156; 186; 240; 245; 297; 330; 331]. Зокрема, афористичний текст 

розглядався в контексті комунікативно-прагматичних ситуацій [240, с. 22]. На 

підставі аналізу афоризму як директивного мовленнєвого акту було визначено 

центральні і периферійні ознаки поля «істинність», що дозволяє автору 

диференціювати різноманітні повчальні настанови афоризму [331]. Увагу 

дослідників привертали функціонально-прагматичні аспекти афоризмів в 

окремих типах дискурсів, зокрема, у політичному. У цьому аспекті афоризм 

досліджено як тип малоформатного тексту і тип висловлювання, який має 

семіотичний і комунікативний статус [48].  

У політичному дискурсі досліджувалися також семантичні, стилістичні, 

когнітивні та комунікативно-прагматичні особливості афоризму як елементу 
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ідіостилю. Було доведено, що низький показник семантичної значущості 

більшості афоризмів в текстах передвиборчих промов свідчить про те, що 

інформативна функція не є первинною для цього типу комунікації. Також 

виявлено, що головною особливістю мовних афоризмів у політичних промовах 

є те, що прагматична функція в них пов‘язана із ціленастановою політика на 

встановлення і підтримку контакту з аудиторією та метою полегшити для неї 

сприйняття інформативно значущих частин свого виступу і здійснити певний 

вплив на слухачів [156]. 

Досить докладно афоризм досліджено з точки зору інтертекстуальності 

[68; 110; 119; 211]. Зокрема, досліджувалися інтертекстуальні зв‘язки 

англомовного афористичного тексту в дискурсі, аналізувалася проблема 

осмислення афористичного тексту, розгортання дискурсу в єдності 

семіотичних, когнітивних та прагматичних параметрів; визначено семи, що 

реалізують іронічне переосмислення елементів текстової взаємодії, описано 

когнітивний механізм прирощення смислу афоризму в контексті 

інтертекстуальності [119]. 

Останнім часом позначилася перспектива дослідження афоризмів у 

когнітивному аспекті [100; 120; 214], крізь призму лінгвокультурології [80, 

с. 146–178; 105] та лінгвоаксіології [6; 50; 124]. Наприклад, досліджувалося 

семантичне поле «морально-етичні цінності» в англійських і російських 

афоризмах та прислів‘ях як інтерпретативне поле відповідних фрагментів 

національних концептосфер; розглядалися мовностилістичні особливості 

англійських та російських афоризмів та прислів‘їв [6]. У цих роботах афоризми 

досліджуються як ціннісно-марковані висловлювання, що є важливим 

компонентом опису лінгвокультурних концептів. 

Загалом, інтерпретативний аналіз ціннісно-маркованих висловлювань 

(прислів‘їв, афоризмів, цитат), які об‘єктивують в мові певні лінгвокультурні 

концепти, є важливим компонентом їх опису та дослідження [129, с. 38; 190, 

с. 46; 209; 237]. Крім того, в пареміях відбиваються аксіологічні концепти, 

тобто такі, що оцінюються носіями мови як найважливіші. Тому аналіз 
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мовленнєвої реалізації концептів в афористичних одиницях є майже 

обов‘язковим компонентом когнітивних досліджень. 

Проте методику таких досліджень не можна вважати достатньо 

розробленою. Об‘єктом досліджень зазвичай виступають окремі концепти, що 

вербалізуються в афоризмах (паралельно із дослідженням прислів‘їв та інших 

паремій). Недостатньо уваги приділяється дослідженню взаємозв‘язків між 

концептами, що утворюють концептосферу афоризму. Аналіз стану вивчення 

англомовного афоризму та ступеня розробки певних його аспектів дає підстави 

зробити висновок про необхідність проведення комплексного дослідження у 

прагмастилістичному та когнітивному аспектах із застуванням 

лінгвосинергетичного інструментарію. 

 

1.2. Проблема визначення афоризму. Лінгвістичний статус афоризму 

 

Власне слово «афоризм» вперше з‘явилося у трактаті давньогрецького 

вченого Гіппократа в V–IV ст. до н.е. як назва його трактату про мистецтво 

лікування. Німецькі вчені Ф. Шальк, П. Реквадт у своєму дослідженні довели, 

що за часів античності це слово означало мудрий вислів, а також стислий стиль 

викладення [300, с. 12–13].  

В енциклопедіях, довідниках і теоретичних працях містяться десятки 

визначень цього феномену, які відрізняються не лише за деталями, але і за 

конституціональними характеристиками. Тому для визначення об‘єкту 

дослідження та надання визначення афоризму необхідно проаналізувати 

дефініції, які наводяться в джерелах та виокремити риси, які найбільш повно 

передають суть цього явища та дозволяють ідентифікувати його. 

У сучасному звичайному розумінні афоризм – це «вислів, який у 

лаконічній формі виражає узагальнену закінчену думку» [251, с. 105]. Окрім 

такого тлумачення, існує чимало інших визначень цього терміну, що 

відображено у довідниковій літературі. Деякі словники визначають афоризм як 

глибоку повчальну думку, судження [64; 267, с. 63; 269, с. 23].  
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Важливим полемічним питанням, навколо якого точиться багато 

дискусій, є проблема наявності авторства як обов‘язкової ознаки афоризму. 

Необхідність наявності автора в афоризмі визнається багатьма вченими [57, 

с. 434; 80, с. 147; 318, с. 150–151; 337, с. 16; 357; 341, с. 228; 381; 408, с. 8]. 

Зокрема, С. Г. Воркачьов визначає афоризм як «авторський вислів, який 

вирізняється лаконічністю та виразністю форми, завершеністю та узагальненим 

змістом, оригінальністю (інколи парадоксальністю) змісту, що розкривають 

відносність загально відомих істин» (переклад – О.А.) [80, с. 147].  

Наявність авторства як обов‘язкової характеристики афоризму інколи 

тлумачиться більш широко. Зокрема, деякі дослідники вважають головними 

умовами для реалізації ознаки «авторизованість» в афоризмі не стільки 

наявність та відомість автора афоризму, скільки суб‘єктивність самого вислову 

завдяки незвичайній постановці або інтерпретації проблеми етичного плану або 

несподіваній ідентифікації явища [68, с. 8–9; 119, с. 14]. Часто саме наявність 

автору лягає в основу розмежування понять «афоризм» та «прислів‘я» 

(див. п. 1.3.). 

Визнання ознаки лаконічності форми афоризму, одночасно із глибиною 

його змісту, який проголошує загальновідому істину, фіксується у багатьох 

словниках та наукових працях [57, с. 434; 58, с. 313; 168, с. 39; 342; 346; 358, 

с. 473–474; 357; 410, с. 23; 354, с. 96]. Наприклад, в Encyclopaedia Britannica 

афоризм визначається як «стислий вираз доктрини чи принципу, або будь-якої 

загально визнаної істини, переданої у формі відточеного твердження, який 

легко запам‘ятовується». Також зазначається, що первісно афоризми 

використовувалися у сферах, які пізно розвили власну методологію, наприклад, 

у мистецтві, сільському господарстві, медицині, юриспруденції, політиці тощо. 

Але з часом ця назва стала вживатися також стосовно будь-яких принципів, що 

визнаються суспільством як правдиві. Отже, сьогодні афоризм майже 

ототожнюється з максимою [354]. 

Дехто з дослідників наполягає на стислості як майже єдиній обов‘язковій 

ознаці афоризму: «афоризм може бути думкою, жартом, невеликим віршем, 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
CollinsDictionary.com
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вільним хайку, образом, спалахом, парадоксом, спостереженням – майже будь-

чим, але він обов‘язково має бути коротким і стислим» [345].  

Однак, не усі дослідники погоджуються із ознакою стислості [105, с. 4; 

110, с. 4; 186, с. 119; 68, с. 5]. Якщо той факт, що мінімальний розмір 

афористичного тексту обмежується одним реченням не викликає 

суперечностей, то максимальна довжина афористичного тексту є предметом 

дискусії [68; 255]. Зокрема, К. Ю. Ваганова визначає синтаксичні межі 

афористичного тексту довжиною до 6 елементарних речень [68, с. 9; 119, с. 13]. 

Водночас афористичними вважаються також поетичні тексти, що складаються з 

декількох рядків [255, с. 5; 119, с. 13]. 

С. О. Швачко та І. К. Кобякова розглядають афоризми як серйозні тексти, 

які наділені стислістю (лаконічністю); містять глибоку думку (результат 

роздумів); піднесений емоційний тон; стосуються одвічних тем; мають 

витончене, експресивне формулювання, відточену форму викладення; характер 

викладення – серйозний, практичний, ясний. Окрему групу, на їх думку, 

складають авторські гумористичні вислови, які висловлюють думки, що 

приголомшують та мають парадоксальний, гумористичний, несерйозний, 

непрактичний, двозначний характер викладення при незвичайній і новій формі 

слова. Обидва типи характеризуються відсутністю заголовку, фабули, 

інтродукції [318, с. 150–151]. 

Такі ознаки афоризму як стислість, наявність істини або поширеної 

думки, досить часто відзначаються у довідниковій літературі. Інколи як повний 

синонім наводиться поняття adage (‗афоризм, вислів‘). Крім того до 

синонімічного ряду терміну aphorism належать: adage, saying, apothegm, 

byword, epigram, maxim, proverb, saw, sententia, word [374]. 

Деякі джерела містять визначення афоризму із зазначенням таких його 

рис як мудрість (глибина думки), загальна значущість [333, с. 80; 337, с. 16]. 

Інші дослідники характеризують афоризм як глибоку повчальну думку чи 

судження [57, с. 434; 64; 152, с. 366; 267, с. 63; 269, с. 23; 318, с. 150–151]. У 

тлумаченні терміну часто робиться наголос на змісті афоризму як констатації 
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морального або філософського принципу. Також важливо зазначити, що 

звертається увага на прагматичний потенціал афоризму [381; 408, с. 8].  

Глибина думки як конституціональна ознака лежить в основі багатьох 

визначень афоризму. Зокрема, Т. О. Буйницька наводить визначення афоризму, 

яке належить німецькому вченому Р. М. Майеру: «афоризм – це текст, що є 

стимулом до роздумів або квінтесенцією певних роздумів». На підставі цього 

афоризми поділяються на 1) ті, що спонукають, стимулюють референт думки, 

та 2) ті, що завершують, підсумовують його [66, с. 50–55]. 

Американський дослідник Дж. Джірі сформулював 5 правил для 

афоризму, за якими афоризм має: 1) бути коротким; 2) бути авторитетним; 3) 

бути авторським; 4) містити несподіваний зворот; 5) бути філософським [357]. 

Деякі визначення афоризму самі по собі претендують на афористичність: 

«Афоризми – це портативні мудрощі, квінтесенція думки і почуття» [410, с. 23]. 

Проте, водночас, вони звертають увагу на такі важливі риси афоризму як 

інформативна стислість, глибина думки, експресивність. 

Оригінальність форми, несподіваність судження досить часто вносяться 

до переліку ознак афоризму [57, с. 434; 333, с. 80]. Класичні німецькі довідники 

містять визначення афоризму, які, насамперед, наголошують на ознаці 

оригінальності, та визнають афоризм як нове, оригінальне судження, що має 

приголомшуючий вплив [341, с. 228].  

Окрім зазначених вище ознак, інколи виокремлюють факультативну 

ознаку дотепності: «афоризм – стисле викладення правди або догми, змістовне 

узагальнення, яке може бути дотепним чи ні... Вдалий афоризм висвічує в 

концентрованому вигляді принаймні часткову правду, проникає до суті речей» 

[347, с. 48]. 

Огляд наявних концепцій засвідчив, що в довідниках та наукових працях 

зазначені такі ознаки афоризму: наявність авторства, стислість, глибина думки, 

інформативна стислість, високий ступінь узагальнення (загальна значущість), 

завершеність думки, правдивість (істинність), експресивність (оригінальність, 
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образність, емоційність), дидактичність, влучність, відточеність форми, 

парадоксальність, дотепність, новизна, комунікативна чіткість. 

Кожне явище характеризується формою та функцією, які зумовлюють 

його специфіку та визначають статус як самостійного феномену. Тому у 

визначенні найважливіших конституціональних ознак афоризму, необхідно 

враховувати своєрідність його форми, змісту, прагматичних функцій і настанов: 

– по-перше, глибина думки, адже афоризм є носієм мудрості; 

– по-друге, важливою конституційною ознакою є інформативна 

стислість яка виявляє себе у взаємодії стислості та інформативної ємності 

словесного ряду. Гранична стислість поглиблює смисл афоризму, вона сприяє 

його запам‘ятовуванню і підвищенню прагматичного ефекту від його 

використання; 

– по-третє, значна кількість проаналізованих дефініцій містять ознаку 

наявності авторства афоризму як обов‘язкову, тому вбачаємо за необхідне 

вважати її конституціональною ознакою афоризму; 

– четвертою важливою ознакою, на наш погляд, є загальнозначущість 

афоризму, яка стосується, насамперед, його місту та цінності інформації, що 

міститься в ньому, для широкого кола людей. Актуальність предмету, глибина 

думки складають імпліцитну основу загальної значущості; 

– по-п‘яте, визначальною ознакою афоризму є стилістична 

експресивність. Експресивність як стильова риса афоризму виявляється в 

посиленій виразності, яскравості мовної форми твору. Експресивність 

реалізується через конституенти: головні – оригінальність (в якій проявляється 

індивідуальність автора), образність; факультативний – емоційність; 

– по-шосте, важливим є прагматичний потенціал афоризму, його 

спрямованість на певні прагматичні функції, які реалізуються в прагматичних 

настановах. 

Враховуючи, що перелік означених конституціональних рис не можна 

вважати вичерпним для визначення афоризму, вбачаємо за доцільне доповнити 
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його додатковими ознаками, які ідентифікують афоризм, і попередньо надаємо 

визначення афоризму, яке було розроблено у результаті дослідження: 

Афоризм – це стислий, комунікативно-орієнтований, концептуально 

зумовлений вислів, який належить певному авторові, стверджує глибоку, 

загальнозначущу істину, володіє значним прагматичним потенціалом та має 

художньо відточену, завершену форму, яка характеризується витонченістю та 

стилістичною експресивністю формулювання. 

Це визначення афоризму є робочим та підлягає уточненню у Розділі 3 на 

підставі результатів когнітивного та синергетичного аналізу. 

 

1.3. Афоризм у зіставлені зі спорідненими формами  

 

Афоризм являє собою унікальний феномен як особливий жанр літератури 

та різновид тексту, але водночас має певні спільні риси із великою кiлькiстю 

інших жанрів: прислів‘ям, байкою, епіграмою, притчею, есе, парадоксом, 

каламбуром тощо. Останніми роками «тип тексту» як лінгвістичне явище став 

предметом актуальних досліджень в сфері лінгвістики тексту [34, с. 3]. Наше 

дослідження спирається на концепцію, згідно з якою поняття «жанр» (у 

вузькому значенні) і «тип тексту» стикаються настільки, що немає сенсу чітко 

розмежовувати, тим більше протиставляти їх (Н. М. Аннєнкова, Е. Г. Різель, 

Н. Ю. Глазунова та ін.) [34, с. 5–9; 222, с. 43–45]. 

У сучасній науці прийнято щонайменше декілька назв, що є близькими до 

назви «афоризм». Для визначення об‘єкту дослідження, вбачається доцільним 

розглянути співвіднесеність афоризму із найбільш часто вживаними формами, 

що позначають малі текстові форми узагальнюючого характеру. 

За методикою Л. С. Піхтовнікової, кожний малий жанр має своє ядро 

(власне-байка, власне-притча тощо) і периферію, яка складається з 

розташованих на межах жанрів текстів [222, с. 320–348]. Тому пропонується 

проаналізувати головні жанрово-стильові розбіжності та збіги для визначення 

ядра та периферії жанрів, що межують один з одним. За цією методикою 
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схожість та відмінність афоризму від інших споріднених форм виявляється 

шляхом зіставлення схожих і відмінних стильових рис, які характеризують 

відповідний жанрово-стильовий архетип [там само]. 

Розглядаючи афоризм та інші споріднені форми у порівняльному аспекті, 

ми відштовхуємося від головних характеристик афоризму, які лягли в основу 

його ідентифікації. Згідно з прийнятою нами концепцією в основу 

розмежування малих жанрових форм покладено передусім такі стильові риси: 

загальнозначущість, експресивність, інформативна щільність, імпліцитність, 

інтенціональність, аксіоматичність / істинність (мовленнєва реалізація цих 

стильових рис англомовного афоризму в розглядається у п. 2.3.). 

Афоризм та прислів’я 

Питання жанрового розмежування афоризмів і прислів‘їв потребує 

пильної уваги, адже серед науковців триває полеміка щодо співвідношення цих 

понять. Відсутність чіткого визначення конституційних рис афоризму 

призводить до надто широкого розуміння цього терміну та майже ототожнення 

афоризму та прислів‘я. Наприклад, Г. Л. Пермяков пропонує використовувати 

термін «афоризм» до прислів‘їв, які не мають переносного смислу [217, с. 12].  

Виходячи із визначення афоризму як вислову, який виражає певну 

узагальнену думку, Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров пропонують поділяти їх 

на мовленнєві (індивідуальні) та мовні (масові), відносячи до масових 

прислів‘я, приказки, крилаті слова [77, с. 5]. Пізніше мовний афоризм 

визначається як «фраза, яка відома усім, і тому в мовленні вона не твориться 

знову, а видобувається з пам‘яті» [75, с. 71–72]. Інколи прислів‘я і приказки 

можуть розглядатись як різновид афоризмів. Отже, з цієї точки зору, за 

походженням афоризми поділяються на фольклорні (прислів‘я і приказки) і 

літературні (власне афоризми, максими, сентенції, гноми, апоф(т)тегми, хриї) 

[171, с. 43].  

Висловлювалася точку зору, згідно з якою у типології афоризмів 

розрізняють: прислів‘я та приказки (у фольклорі), гноми або сентенції 

(літературні афоризми без імені автора), апофтегми (афоризми, приписані одній 
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особі), максими (афоризми морального змісту) [48]. Тобто афоризм 

розглядається як родовий термін для прислів‘я. 

Ю. П. Прохоров пропонує вважати афоризмами «загальновживані 

прислів‘я, приказки, крилаті вислови, девізи та лозунги, які представлені у 

свідомості носіїв мови та у лаконічній формі виражають сутність явищ, які є 

характерними для певної мовної спільноти» [302, с. 11]. Отже, з цієї точки зору 

прислів‘я вважається родовим поняттям по відношенню до афоризму. 

Існує навіть точка зору, згідно з якою під афоризмами розуміються 

виключно прислів‘я та приказки, бо вони, насамперед, є «носіями і 

виразниками народної мудрості, яка має вічну цінність…» [183, с. 88]. 

Індивідуальні авторські твори у межах такого підходу афоризмами не 

визнаються. Афоризм розглядається як «цілісний знак», який може комплексно 

відображати національну культуру, «подібно до фразеологізму» [там само]. 

Проте інші дослідники чітко диференціюють поняття прислів‘я та 

афоризму [300; 125]. Головним аргументом на користь відмежування афоризмів 

від прислів‘їв є той факт, що афоризми є літературними за походженням і 

мають певного автора, натомість прислів‘я є продуктом народної творчості, 

тому індивідуальне авторство їм не притаманне. [125, с. 23–25].  

Важливою властивістю прислів‘їв є багатозначність їх вживання, що 

досягається за рахунок наявності в прислів‘ях переносного змісту та їх 

ритмічної організації. Афоризми не мають здатності до багатозначного 

вживання за аналогією, їм не притаманне масове відтворення; за своїм 

походженням вони мають особистий, індивідуальний характер. Афоризми 

відрізняються від прислів‘їв також більш складною композиційно-

синтаксичною організацією. Лексика і синтаксис прислів‘їв, що мають в своїй 

основі народне мовлення та відображають життєву мудрість, є більш простими. 

Однак, афоризмам притаманні складні, відточені синтаксичні конструкції, що 

часто містять глибокі філософські узагальнення. Афоризми та прислів‘я 

розрізняються також за тематикою. Більшість прислів‘їв носить морально-
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прикладний або прикладний характер, а тематика афоризмів дуже різноманітна 

[300, с. 31–32]. 

Розглянемо, наприклад, афоризм, який стосується одвічної філософської 

теми непорозуміння між поколіннями та має складну синтаксичну організацію: 

Children begin by loving their parents; after a time they judge them; rarely, if 

ever, do they forgive them (Oscar Wilde, ‗A Woman of No Importance‘ (1893) act 2 

preface) [418, с. 1714]. 

Отже, вважаємо, що наявність конституційної ознаки авторства є 

головним фактором, на підставі якого розмежовуються прислів‘я та афоризми. 

Крім того, афоризмам притаманні складні, відточені синтаксичні конструкції, 

що часто містять глибокі філософські узагальнення; їм властиві оригінальність і 

витончене, експресивне формулювання. 

Афоризм та крилате слово 

Крилате слово, на відміну від афоризму, не має самостійного значення, 

воно завжди асоціюється з певною ситуацією, в якій воно виникло. Тому збірки 

крилатих слів видаються із відповідними роз‘ясненнями, чого не потребують 

афоризми, адже їх значення завжди зрозуміло. Крилаті слова не спонукають до 

роздумів, а впливають на свідомість лише спільно із ситуацією свого 

походження. 

Афоризм, навіть такий, що щойно з‘явився, є зрозумілим; слова 

набувають «крилатості» лише за умови їх широкого розповсюдження, коли 

відомі умови їхнього виникнення. Масовому відтворенню крилатих слів прияє 

їх багатозначність, доречність в багатьох ситуаціях. Їм притаманна 

незамкненість, стилістична гнучкість, здатність включатися в рече. Проте, в 

окремих випадках крилате слово може стати афоризмом, коли воно набуває 

глибокого та завершеного змісту, повністю відокремлюючись від ситуації, в 

якій воно виникло [300, с. 39]. 

«Афоризм, як правило, має двочленну структуру. У першій частині 

виказується думка, в другій робиться висновок. Крилате слово – наче б то 

половина афоризму, тільки думка, що містить певне поняття» [там само, с. 40]. 
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Останніми роками на позначення крилатих слів поширюється неологізм 

«ептонім», який запропонувала Л. П. Дядечко [109, с. 139]. 

Отже, на нашу думку, крилате слово слід вважати самостійним поняттям, 

яке не має прямого відношення до афоризму. Головним чином, від афоризму 

він відрізняється прив‘язаністю до ситуації створення, багатозначністю 

використання, часто незавершеністю форми. 

Афоризм та байка 

Байка – це коротке оповідання у віршованій формі сатиричної 

спрямованості із повчальним висновком. Байці притаманна алегорія та широке 

використання уособлень, що наділяють тварин, рослин, предметам людськими 

рисами. Байка зазвичай складається із описової частини та висновку, інколи 

висновок передує розповідній частині. Висновок містить мораль, соль байки і 

подається у формі афоризму [300, с. 69–70].  

Ґрунтовний аналіз спільних та відмінних рис байки та афоризму 

міститься у роботі Л. С. Піхтовнікової [222, с. 320–351]. Автор зазначає, що 

афоризми застосовуються як складник бiльшостi німецьких віршованих байок. 

Причому афоризми можуть розміщуватися не лише на початку чи наприкiнцi, а 

й у серединi тексту байки. Часто цi влучнi та точні вирази являють собою 

оригінальний винахід автора. Починаючи з античної байки, висновки з байок 

збагачували афористику. 

Афористичнi вирази та байка спiввiдносяться у функціональному та 

структурно-змiстовому відношеннях. В афоризмах концентрується головний 

смисл байки. Функція байки проявляється в них у сконцентрованому, 

згущеному виглядi: це або мораль, критика, насмішка, сатира, або 

представлення життєвої мудрості, цінної істини [там само].  

Стосовно афоризмів, необхідно зауважити, що розрізняють афоризми 

вставні, тобто такі, що входять в текст твору, і відокремлені, чи самостійні, що 

входять до творів, які складаються виключно з афоризмів. Відокремлені 

афоризми часто уособлюють істинні погляди автора. Вставні афоризми, 
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напроти, не завжди характеризують позицію автора, вони часто належать 

персонажу и відображають точку зору цього персонажу. 

Сучасна німецька байка, все бiльш проявляючи тенденцiю до стислості, 

абстрактностi, iнтелектуальностi й лаконічностi, тим самим зближується з 

афоризмом. Але навiть найкоротша байка вiдрiзняється вiд афоризму наявнiстю 

сюжету (хоча б i дуже узагальнено, схематично представленого), отже, 

наявністю персонажів та двоплановiстю змісту. Афоризм містить лише 

загальну ідею, яка розкривається в сюжеті та в образах байки [там само]. 

Крім того, Л. С. Піхтовнікова вважає, що еволюцiйно стиль байки та 

афоризму як спорідненої форми є пов‘язаними, адже із історичним розвитком 

байки, збільшувалася роль афоризму, який виконував функцію завершення 

образно-символiчного значення. Безсумнівним є те, що зони взаємовпливу 

власне-байки й афоризму в сучасній байці значно зближуються i перетинаються 

[там само]. 

Отже, головною стильовою рисою для визначення розмежування понять 

афоризму та байки є лаконічність афоризму. Крім того, важливими ознаками 

для ідентифікації байки є сюжетність, алегоричність та обов‘язкова присутність 

сатири чи іронії, тоді як афоризм характеризується відсутністю заголовку, 

інтродукції і сюжету (багато афоризмів побудовано на визначенні). 

Афоризм і притча 

Важливо зазначити, що у первісному вигляді притча була висловом, 

афористичним поняттям. Пізніше у своєму розвитку власне притча, у 

сучасному розумінні цього жанру, віддалилась від афористики, хоча своїми 

висновками притчі поповнюють афористичний фонд [300, с. 72]. 

У цьому дослідженні вважаємо за доцільне прийняти трактування притчі 

у формулюванні Л. С. Піхтовнікової: «Притча як жанр і тип тексту – це 

відносно коротка прозова (рідше віршована) розповідь про мовленнєві чи 

немовленнєві дії (описані так, нібито вони дійсно відбулися в житті людей, 

рідше – у світі тварин і які, зазвичай, не виходять за межі реально можливого), 

в якій за допомогою прийомів непрямої комунікації, двоплановості, прозорої 
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алегоричності, метафоризації, символізації, афоризації, драматизації та 

автології, а також шляхом оптимального вибору лексики (загальновживана, 

абстрактна, корпоративна, тематична) передається думка про сутності, що 

важко піддаються вербалізації та мають велику семантичну ємність і впливають 

на свідомість адресата» [383, с. 242]. Це визначення містить стилістичні та 

прагматичні характеристики, які є важливими для розуміння поняття притчі, а, 

отже, – для відмежування його від поняття афоризму. 

У подальшому дослідниками на матеріалі німецькомовних текстів 

виокремлено такі стильові риси притч: стислість / відносна стислість / 

розгорнутість, сюжетність, двоплановість, символічність, діалогічність / 

монологічність, статичність / динамічність, дидактичність, автологічність / 

експресивність [332, с. 57]. Отже, поняття афоризму і притчі є генетично 

пов‘язаними, але на сучасному етапі вони чітко розмежовуються, насамперед, 

за протиставленням таких стильових рис, як лаконичність / розгорнутість, 

насиченість тропами / автологічність, побудованість на визначенні / 

сюжетність.  

Афоризм та епіграма 

Під епіграмою розуміють сатиричну віршовану мініатюру, що осміює 

певну особу чи явище [270, с. 232]. Але епіграми на морально-філософські теми 

можуть бути позбавлені сатири. Зокрема, В. Шекспір, Дж. Донн, О. Поуп та 

інші автори відомі своїми епіграмами, які сповнені філософської глибини і 

часто відносяться до афоризмів. Прикладом такої афористичної епіграми є 

вислів О. Поупа:  

Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed 

(Alexander Pope) [427]. 

На думку Ю. Г. Перліної, епіграма характеризується такими стильовими 

рисами: озаглавленість, двочастинність, напруженість, пуантовість [215]. Отже, 

важливим є те, що епіграми присвячені певній особі, потребують заголовку, 

інакше неможливо зрозуміти їх зміст. Натомість афоризми не потребують 

коментарів, їх зміст зрозумілий без додаткових пояснень. Крім того, епіграмі 
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притаманні злободенність та новизна думки. В свою чергу, для афоризму 

новизна думки не є обов‘язковою, але думка має бути викладена в оригінальній 

формі.  

За спостереженням Н. Т. Федоренка та Л. І. Сокольської, основні 

відмінності епіграми від афоризму полягають в її метричній формі, присутності 

елементу сатири та персоніфікованій тематиці. Афоризм – це результат 

синтезу, узагальнення, тяжіння до морально-філософської проблематики, що 

потребує поглиблених роздумів та виявляє авторську індивідуальність [30, 

с. 44].  

Отже, схожість афоризму та епіграми полягає в їх літературному 

походженні, стислості, влучності та завершеності судження. Відмінність 

вбачається в тому, що афоризм переважно висловлений у формі прози, не має 

заголовку, стосується широкого спектру проблем та не обов‘язково містить 

сатиру. Найважливішою відмінністю є той факт, що афоризм визначається 

загальнозначущістю як стильовою рисою. 

Афоризм та есе 

До жанру есе належать твори, в яких на перший план виступає 

особистість автора. Існують певні розбіжності в розумінні цього терміну. 

Зокрема, в європейській традиції до есе відносять нариси та статті за певною 

філософською, історичною, публіцистичною, літературно-критичною 

тематикою, що містить суб‘єктивну оцінку явища чи події, яка викладена у 

вільній формі. 

Довідникова література трактує есе як твір невеликий за об‘ємом, що 

містить індивідуальне враження у вільній композиції [57; 152]. Есе майже 

ототожнюється із жанром нарису, але зазначається, що на першому плані в есе 

виступає особистість автора. Есе може містити монологи, діалоги, епістолярний 

жанр, байки, притчі, вірші [300, с. 57]. 

Важливою рисою есе є різнохарактерність його тематики, що сприяє 

вільному конструюванню твору, певній непослідовності, своєрідній 

природності стилю.  
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Схожість есе із афоризмом просліджується в стислості, образності, 

глибині думки, суб‘єктивному забарвленні. Різниця полягає в тому, що в есе 

судження перемежаються із сюжетними та біографічними даними, та більшої 

проблематичності. Судження в афоризмах лаконічніші та носять 

стверджувальний характер. Висновки роздумів в есе можуть бути викладені у 

формі афоризмів [300, с. 60]. 

Афоризм і влучне слово (грегерія) 

Поняття «влучне слово» зазвичай тлумачать досить широко, 

застосовуючи його до парадоксу, крилатого слова, афоризму. Однак, під цим 

поняттям вважається за доцільне розуміти дотепні слова, подібні до афоризмів, 

парадоксів, крилатих слів, але без їх головних відмінних рис: без серйозної 

спрямованості афоризму; без обов‘язкового зв‘язку із текстом твору, як крилате 

слово; без розбіжності із загальною думкою, як у випадку парадокса [300, 

с. 60].  

Афоризм і парадокс 

Парадокс – це оригінальне судження, що розбігається із 

загальноприйнятним судженням, а інколи протирічить здоровому глузду. 

Парадокси надають блиску, приваблюють несподіваністю висновків, 

приймаються за свідчення незалежності та сміливості розуму.  

Парадокси радикально відрізняються від афоризмів. У парадоксів на 

першому місці знаходиться прагнення незвичайності, новизни, оригінальності, 

а не істини. У афоризмів завжди на першому місці прагнення істинності. 

Відрізнити їх від парадоксів можна за ознакою правдивості судження. Власно 

кажучи, більшість жанрових рис парадоксу і афоризму – літературне 

походження, лаконізм, завершеність і яскравість судження – є спільними, за 

винятком істинності [300, с. 67].  

Але парадокс як самостійне судження слід відрізняти від стильового 

прийому парадоксальності, художнього засобу, який розглядається у числі 

риторичних фігур. В основі парадоксу часто лежить гіпербола, що доводить 

перебільшення до неймовірних розмірів та викривлює дійсність. 
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Навіть у найсуперечливіших, на перший погляд, афоризмах 

парадоксальність використовується лише як стилістичний прийом [300, с. 79]. 

Як приклад наведемо такий парадоксальний вислів:  

Art never expresses anything but itself (Oscar Wilde, ‗The Decay of Lying‘ in 

‗Intentions‘ (1891)) [418, с. 1711]. 

Цей вислів є парадоксальним лише на перший погляд. Адже мистецтво, 

особливо сучасне, лише за визначенням є художнім відображенням дійсності. 

Тобто в цьому афоризмі загальне правило протиставляється життєвому досвіду.  

Афоризм і каламбур 

Каламбур – це гра слів, яка базується на використанні омонімів, 

омографів, жартівливій етимологізації слів та інших прийомів, що мають на 

меті надання думці виразності і комічного ефекту. Дослідники вважають 

каламбур літературним прийомом із використанням в одному контексті різних 

значень одного слова або слів та словосполучень, які є схожими за звучанням 

[258, с. 59].  

Схожість каламбуру з афоризмом полягає в оригінальності форми, адже 

каламбур має вражати новим зіставленням слів [170, с. 52–53]. Часто каламбури 

містять серйозні і мудрі судження. Такі каламбури, на думку Н. Т. Федоренка, 

не відрізняються від афоризмів [300, с. 69]. Необхідно розрізняти каламбур як 

жанр і каламбур як мовностилістичний засіб, форму алогізму [184, с. 61]. 

Афоризм та інші споріднені форми 

Деякі дослідники вважають, що максими, сентенції, апофтегми, хрії, 

гноми є афористичними різновидами, для яких «афоризм» виступає родовою 

назвою [80, с. 147; 149, с. 5]. 

Афоризм і гнома 

У філології термін «гнома» (від грецького ‘gnome’ – ‗думка, погляд‘) 

вживається на позначення античних поетичних висловів. Довідники 

визначають гному як короткий образний повчальний вислів, у формі вірша чи 

прози [59, с. 30; 269, с. 60; 271, с. 321; 292, с. 579], чи як філософський вислів 

[171, с. 78].  
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Гномами називали також дотепні вислови, які містили істину, правило чи 

практичне повчання, що приписувалося мудрецю, філософу чи поету [266, 

с. 58]. На співвіднесеність термінів «гнома» та «афоризм» як гіпоніму та 

гіпероніму вказують сучасні довідники [267, с. 136]. Отже, гному слід 

розглядати як різновид афоризму, або як твір повчального чи філософського 

змісту.  

Афоризм та сентенція 

У стародавньому Римі термін «сентенція» (‘sententia’) застосовувався в 

двох значеннях: 1) гострий та влучний вислів, 2) поширена істина. Через 

латинську термін проник в усі сфери європейської науки і культури. В 

довідковій літературі XIX ст. зазначається два значення терміну: 1) пам‘ятне 

слово, вислів, апофегма, правило, що містить повчання; 2) судовий вирок [98, 

с. 174]. 

У лексикографії XX ст. ‗сентенція‘ розглядається здебільше як ‗думка, 

судження‘: [267, с. 449], чи як «короткий вислів повчального характеру»: [171, 

с. 43; 208, с. 618].  

Інколи сентенція розглядається як різновид афоризму, що займає 

«проміжне положення між безіменними фольклорними прислів‘ями та 

індивідуалізованими авторськими афоризмами» [171, с. 43].  

У закордонних джерелах, окрім значення «вислів повчального 

характеру», міститься також таке значення як «законодавчий або юридичний 

термін» [354; 371, с. 1293]. Сентенція визнається різновидом афоризму або 

словом на позначення афоризму у давніх римлян [371, с. 1293], максимою [358, 

с. 550].  

Отже, аналіз лексикографічних джерел дозволяє зробити висновок, що 

поняття сентенції в цілому є тотожнім до афоризму, однак, сьогодні 

застосовується дуже обмежено виключно на позначення афоризму 

моралізаторського характеру. 

Афоризм і максима  
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Первісно поняття «максима» асоціювалось в латинській мові з 

юриспруденцією [354]. У XVII–XVIII ст. під впливом французьких збірок 

максим в Європі слово набуло значення «правило поведінки».  

Довідкова література XX ст. тлумачить слово ‗максима‘ як: ‗різновид 

афоризму‘ [59, с. 712; 268, с. 360; 306, с. 284]; ‗правило‘ [354; 371, с. 880; 267, 

с. 290; 268, с. 360; 257, с. 355; 306, с. 284]; ‗принцип‘ [251, с. 883; 267, с. 290; 

257, с. 335; 306, с. 284; 327; 381;]; різновид сентенції‘ [171, с. 206; 251, с. 883; 

268, с. 360]; ‗вид вислову‘ [59, с. 712; 257, с. 335; 306, с. 284].  

Отже, максима і афоризм – споріднені поняття, які стисло виражають 

узагальнену думку. Відмінність полягає в тому, що для максими обов‘язковою є 

ознака дидактичності, а для афоризму – наявність авторства.  

Афоризм і апоф(т)егма  

Слово апоф(т)егма в буквальному перекладі з грецької означає ‗вислів, 

влучне слово‘. Цей термін був запозичений із греко-візантійської літератури в 

період християнізації. Це – коротке оповідання про репліку чи витівку мудреця, 

митця, просто розумної, дотепної людини. Найпопулярніші герої апофегм – 

діячі античного світу. Естетичним центром апофегми є кмітливість, мудрість, 

дотепність, дошкульність, швидка і несподівана реакція. Апофегма була дуже 

поширеним жанром в європейській літературі від античності до XVIII ст. 

Особливої популярності набула в добу Ренесансу. В Україні — протягом XVI–

XVIII ст. [173]. 

Сучасні довідники широкого тлумачать цей термін як ‗короткий 

дотепний повчальний вислів‘ [271, с. 42; 267, с. 48]. Зараз термін застосовується 

тільки на позначення архаїчних висловів.  

Інколи в різновидами афоризму вважають усі перелічені жанри, 

зазначаючи певні характерні риси: гноми і сентенції – афоризми без імені 

автора; апоф(т)егми – афоризми, приписані певній особі; максими – афоризми 

морального змісту. До цього ж жанру відноситься також хрія – «афоризм певної 

особи за певних обставин [171, с. 43]. 
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Враховуючи все зауважене, жанр «афоризм» доцільно характеризувати як 

родовий по відношенню до жанрів «сентенція», «гнома», «максима» і 

«апофтегма». 

Афоризм і вислів 

Під висловом розуміють «…завершений за змістом мовленнєвий твір 

(текст), межами якого слугують паузи (абзаци). На підставі такого розуміння 

висловом може вважатися не тільки речення, але і численна послідовність 

речень, об‘єднаних спільним смислом, як наприклад: діалог, полілог, словом, 

текст будь-якої величини та будь-якого жанру…» [327, с 522]. 

Сучасні джерела переважно ототожнюють поняття «вислів» та «афоризм» 

[98, с. 30; 152, с. 366; 253, с. 25; 271, с. 52; 292, с. 75; 57, с. 434; 59, с. 52; 169, 

с. 279; 208, с. 30; 249, с. 35; 253, с. 5; 268, с. 74; 271, с. 52; 257, с. 77; 272, с. 226; 

292, с. 75; 358, с. 473–474], за наявністю таких ознак як глибина думки, 

прагнення істини, змістова закінченість, образність та стислість викладення.  

Однак, існують інші точки зору [64, 1890; 57, с. 434; 152, с. 366; 267, с. 63; 

269, с. 23]. Зокрема, визнається, що вислів та афоризм – це явище в діахронії, 

тобто вислів – давня історична форма афоризму, що сформована під впливом 

тогочасної культури; афоризм, в свою чергу, є відображенням та носієм інших 

культурних та соціальних цінностей. «Вислів асоціюється із давниною та є 

родоначальником низки понять: афоризм, сентенція, гнома, флорилегія» [300, 

с. 28]. 

Проте, на нашу думку, синонімічними ці поняття визнавати не доцільно. 

Вислови мають тенденцію до повчань і не мають стильової різноманітності, в 

той час як афоризми можуть бути різноплановими. Такі стильові риси, як 

глибина думки, що наближається до істини, образність, стислість викладення є 

спільними для вислову та афоризму. Проте, насамперед, саме особливості, що 

зумовлені часом, вирізняють вислів і обґрунтовують вживання цього терміну як 

окремого [300, с. 28–29; 125]. Деякі дослідники [299, с. 8; 361] вважають 

афоризм принципово новим явищем. 
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Слово «афоризм» походить від латинського ‘aphorismus’, що в свою чергу 

було запозичене з грецької [326, с. 177] (‗άφορισμός‘ – від ‗άφοριςω‘ 

‗відокремлюю‘, ‗відмежовую‘, ‗визначаю‘ та, відповідно, перекладається як 

‗визначення‘ [326, с. 177] чи ‗дефініція‘ [358]. Широке використання афоризму 

призвело до розширення його значення: визначення (дефініція), паремія, 

мудрий вислів, судження, правило. Тобто спочатку значення слова «афоризм» 

було аналогічним до старослов‘янського «вислів». Таке розширене тлумачення 

відображає довідкова література, що розглядає поняття «вислів» і «афоризм» як 

синоніми [64, с. 494; 171, с. 43; 354]. 

Однак, сьогодні афоризми часто являють собою вислови, практично 

прямо протилежні логічним дефініціям: вони наділені метафоричною 

образністю, присутністю різноманітних стилістичних фігур і тропів, емоційною 

насиченістю і являють собою «унікальний синтез смислу і естетичної форми» 

[406, с. 7; 80, с. 147]. 

На початок ХХ сторіччя афоризм сформувався як окремий жанр, зазнав 

еволюційних змін, що обумовило семантичну трансформацію терміну, адже він 

мав певні нові риси. Це дало деяким дослідникам привід для категоричного 

розмежування термінів «вислів» та «афоризм». Проте, дослідження доводить, 

що старослов‘янське слово «вислів» у сучасному сприйнятті рівнозначне 

терміну «афоризм». Отже вважаємо, що поняття «вислів» та «афоризм» 

розмежовуються, насамперед, хронологічно. 

Афоризм та афористичний вислів 

Поняття «афоризм» і «афористичний вислів» розрізняються лише за 

ознакою об‘єму: якщо власне афоризм зазвичай складається з одного речення, 

то афористичний вислів часто має додаткові речення. Тому розглядаємо ці 

явища в межах нашого дослідження як тотожні.  

Щодо популярного сприйняття терміну «афоризм» в англомовному 

Інтернет-просторі, то досить поширеним є ототожнення понять ‗aphorism‘ та 

‗quotation‘, ‗quote‘, про що свідчать назви збірок афоризмів і тематичних сайтів 
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(як-от: www.aphorism4all.com, www.aphorismsgalore.com, www.brainyquote.com, 

www.wisdomquotes.com, www.quotegarden). 

Узагальнені результати аналізу критеріїв відмежування афоризму від 

споріднених форм наводимо у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1. 

Відмежування афоризму від споріднених форм за стильовими рисами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лаконічність + + + – – + – + + 

узагальненість + + –/+ + + – +/– + + 

авторство + – +/– + + + + + + 

філософська 

глибина думки 

+ – – – + – + + + 

завершеність 

думки 

+ + – + + + + + + 

стилістична 

експресивність 

+ + + + + + + + + 

насиченість 

тропами 

+ _ + _ – + + + + 

парадоксальність + – +/– – – – +/– +/– +/– 

відточеність 

синтаксичних 

конструкції 

+ – + + + + + + + 

віршованість –/+ –/+ –/+ + –/+ ++ – – – 

сюжетність + – – + + – – – – 

алегоричність – +  + ++ –/+ – – – 

дидактичність –/+ + – ++ ++ – – + ++ 

сатиричність / 

іронічність 

–/+ _ – + –/+ + –\+ _ _ 

наявність назви – – – + + + + – – 

 

 

http://www.quotegarden/
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1.4. Прагмастилістичний підхід до дослідження англомовного афоризму 

 

Лінгвісти почали застосовувати принципи та методи прагматичного 

аналізу з 60–77-х років ХХ ст. Прагматичний поворот означав, що у центрі 

уваги лінгвістів опинилася жива мова у дії, в усьому розмаїтті її функцій і 

соціально-функціональних варіантів. У прагматиці застосовується не просто 

принцип антропоцентризму, а принцип егоцентризму, який реалізується у тому, 

що увага приділяється не абстрактній людині, а певній особистості.  

Прагматика не може не спиратися на уявлення про мову як про систему 

засобів та правил, але вона робить акцент на комунікативних процесах та 

контекстуально залежних принципах використання цієї системи в 

нескінченному розмаїтті актів мовного спілкування. Для неї мова стала не 

просто системою знаків чи сукупністю її функціональних варіантів, а й гнучким 

засобом репрезентації досвіду та комунікативної взаємодії між членами 

певного соціокультурної спільноти в будь-якій ситуації. Ствердження ідей і 

принципів загальної та лінгвістичної прагматики було результатом тривалого 

процесу осмислення великої кількості понять, які конкретизують різні аспекти 

категорії діяльності. До кола цих понять входять такі: дія, суб‘єкт дії, мета, 

результат, засоби та способи досягнення мети, умови тощо.  

Витоки прагматичних ідей беруть свій початок у домені філософії мови 

та пов‘язані із іменами П. Ф. Стросона, Г. П. Грайса, Дж. Л. Остіна та 

Дж. Р. Серля [96; 212; 283; 391]. Власне термін «прагматика» запропонував 

Ч. Морріс. Прагматику він розглядав як складник семіотики (поруч із 

семантикою та синтаксисом) та відносив до предмету прагматики відношення 

знаку до суб‘єкта [376; 377; 378]. Піонерами лінгвістичної прагматики стали 

представники породжуючої семантики: Дж. Д. МакКолі, Дж. Лакофф, 

Р. Т. Лакофф, Дж. Р. Росс, Дж. М. Сейдок, С. К. Левінсон [364; 365; 366; 367; 

368; 369; 370; 373; 388; 389].  

На пострадянському просторі проблеми прагматики плідно досліджували 

Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич Л. Р. Безугла, В. З. Дем‘янков, 
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В. А. Звегінцев, В. І. Карасик, І. К. Кобякова, Є. В. Падучева, 

Л. С. Піхтовнікова, Г. Г. Почепцов, Ю. С. Степанов, І. А. Стернин, І. П. Сусов, 

С. О. Сухих, В. Н. Телія та ін. [36; 44; 45; 46; 52; 53; 101; 102; 118; 127; 130; 140; 

213; 232; 236; 278; 279; 280; 281; 285; 286; 287; 288; 289; 290].  

При цьому сам термін «прагматика» по-різному трактується в лінгвістиці. 

Звідси розмаїття підходів до прагматичного аналізу, які застосовуються 

лінгвістами [102, с. 368–369]. За Ю. С. Степановим та В. З. Дем‘янковим, в 

нашому дослідженні застосовуємо підхід, який базується на понятті 

«гіпотетичної інтерпретації» [278, с. 281]. Згідно з цією концепцією мовна 

функція номінації відноситься до семантики, предикація (відношення знака до 

знаку) – до синтаксису, а функція локації, або співвіднесення мовцем знаків зі 

своїм «я», – до прагматики. Поняття інтерпретації дозволяє формулювати 

спостереження над властивостями мови найприроднішим чином і так чи інакше 

присутнє в будь-якому семантичному або прагматичному дослідженні. 

Сьогодні тісний взаємозв‘язок прагмалінгвістики і стилістики є 

безперечним фактом, що неодноразово зауважувалося закордонними та 

українськими дослідниками [3; 55; 56; 79; 91; 92; 177; 178; 171, с. 493; 282; 181; 

219; 225; 226; 257; 296; 230; 218; 284; 332; 385 та ін.]. Окремої уваги заслуговує 

прагмастилістичний аспект художнього тексту. Адже художній текст має 

комунікативну природу, яка випливає з його здатності викликати естетичний 

ефект, який передбачається інтенцією автора [55, с. 155–156]. 

Теоретичною основою функціональної стилістики є ідея про єдність мови 

з усім комплексом немовних (екстралінгвальних) факторів. При цьому її 

предметом є не власне мовні засоби, а принципи відбору мовних засобів у 

відповідності до екстралінгвальної ситуації і умов спілкування. Мовні явища 

розглядаються з позицій їх текстотвірної ролі [282, с. 222–223]. Отже, вважаємо 

за доцільне проводити дослідження прагмастилістичного аспекту англомовного 

афоризму саме на цих теоретичних засадах. 
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1.4.1. Прагматична функція: підходи до тлумачення поняття  

Функціональний підхід базується на дослідженні ефективності передачі / 

отримання інформації у процесі спілкування, дозволяє окреслити, яким 

способом та чи інша мовленнєва одиниця реалізує своє призначення в процесі 

висловлювання, забезпечує системний опис реально існуючих параметрів 

(знакових, категоріальних, синтаксичних, прагматичних) та співвідношення 

між ними [104, с. 68–76; 164; 165, с. 137–143]. Тому для дослідження 

прагматичних функцій доцільно застосовувати саме цей науковий підхід. 

Проте, термін «функція», який входить до інструментарію багатьох наук, 

і похідний від нього – «прагматична функція» трактується дослідниками 

неоднаково. Зокрема, М. Сільверштейн виокремлює три групи значень терміну 

«функція» [395, с. 17–18]: 1) «референційні» функції – абстрактна дистрибуція 

форм у межах пропозиції; 2) «прагматична функція–1» як цілеспрямоване 

використання сигналів для досягнення соціального ефекту. Така функція 

характеризує щось з огляду на те, як адресант і адресат через міжособистісний 

канал, що налаштований на певне завдання, кваліфікують свої мовленнєві дії 

[393, с. 132]; 3) «прагматична функція–2» як індексне вживання екземплярів 

форми і взаємна дистрибуція екземплярів форм самих по собі (при визначенні 

зв‘язності дискурсу), а також дистрибуція екземплярів форми щодо 

позамовного контексту вживання мови. Це вживання дає індексне значення 

мови [там само, с. 142].  

Зацікавленість викликає саме тлумачення функції в значенні 

«прагматична функція–1». Саме так трактували функцію представники 

Празького лінгвістичного кружку [148, с. 7; 348, с. 8]. Така функція пов‘язана з 

інтерпретацією здатності індивіда стратегічно використовувати форми мови, 

тобто так, щоб це вживання можна було оцінювати відповідно до стандартів 

ідеології (світогляду) та / або доречності [394, с. 206].  

Е. Дюркгейм вважав, що обов‘язковою та невід‘ємною ознакою функції є 

віднесеність до дій, що відповідають потребам організму (людини). На відміну 
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від цього, функцію особи, яка зазнає маніпулювань з боку інших людей при 

досягненні їхніх цілей, він пропонував називати роллю [353].  

У суто лінгвістичному сенсі, функція – це роль, яку певні класи одиниць 

виконують у побудові одиниць більш високих рівнів [42, с. 30]. Даючи 

визначення функції, також звертають увагу на її прагматичний аспект, а саме на 

відношення між мовленнєвими одиницями у процесі комунікації [165, с. 36].  

У лінгвістиці слово «функція», зазвичай, застосовується у значенні 

«виконана робота, призначення, роль». Головними функціями мови є 

комунікативна та функція формування думки. Органічна єдність двох 

центральних функцій мови і безперервність її існування в суспільстві роблять 

мову зберігачем і скарбницею суспільно-історичного досвіду поколінь [189]. 

При цьому неодноразово наголошувалося на нерозривності функції та 

структури, адже реалізація функцій можлива саме в структурі [287]. 

У науці розроблено багато класифікацій функцій. З точки зору семіотики, 

К. Бюлер вважав, що людина, яка говорить, реалізує в своєму висловлюванні 

експресивну (співвідноситься з адресантом), апелятивну (співвідноситься з 

адресатом) і репрезентативну (співвідноситься з предметом чи ситуацією) 

функції [67].  

Р. О. Якобсон деталізував цю класифікацію та збільшив кількість функцій 

до шести, у відповідності до певних аспектів комунікативного процесу 

(адресант, адресат, контакт, повідомлення, контекст, код). За Р. О. Якобсоном, з 

кожним фактором мовленнєвої комунікації співвідноситься певна функція 

мови. Р. О. Якобсон запропонував тлумачення функції комунікативного акту як 

спрямованість (настанову, призначення) повідомлення на інші фактори 

мовленнєвого спілкування. Наприклад, якщо повідомлення спрямоване на 

адресанта (передачу його емоцій), йдеться про емотивну функцію; за 

спрямованість на адресата, намір викликати в нього певний стан відповідає 

конативна функція. Референційна функція пов‘язана зі спрямованістю на 

контекст; поетична – на повідомлення. У повсякденному спілкуванні 

домінувальною є референційна функція, при цьому повідомлення спрямоване 
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на референт, на контекст. Повідомлення зазвичай виконують декілька функцій, 

що проявляються в певній ієрархії. Ієрархія функцій у повідомленні зумовлює 

специфіку певного акту комунікації – процесу передачі і сприйняття 

повідомлення. За Р. О. Якобсоном, виокремлюються такі функції: емотивна 

(експресивна у К. Бюлера), конативна (апелятивна), референційна (денотативна, 

когнітивна), метамовна, поетична, фатична [328]. 

Пропонувалася класифікація функцій за сферою функціонування мови: 

офіційна, групова, функція широкої комунікації, освітня, літературна, релігійна, 

технічна [399]. З позицій соціолінгвістики Ч. Фергюсон запропонував 

розрізняти такі функції мови: комунікативна, когнітивна (розумова), 

пізнавальна (акумулятивна), емоційно-експресивна, волюнтативна (заклично-

спонукальна функція), метамовна, фатична, ідеологічна омадативна (формуюча 

реальність), металінгвістична, номінативна, денотативна, репрезентативна, 

конативна, естетична, аксіологічна [356].  

Загалом, існує безліч класифікацій функцій (від двочастинних до 

чотирнадцятичастинних моделей) [103]. Отже, науці відомі численні концепції, 

які по-різному ділять весь простір функцій мови на класи. На думку 

В. З. Дем‘янкова, критичною точкою в зростанні кількості функцій, що 

призводить до втрати якості такої класифікації («затьмарення підстави 

класифікації»), є три [там само]. 

Дослідження прагматичної функції мови бере початок у першій половині 

XX ст. Тоді Б. Малиновський у праці «Проблема значення у примітивних 

мовах» розглядав прагматичну функцію мови як основну та первинну з 

історичної точки зору, в примітивних суспільствах, та основну в 

цивілізованому суспільстві. Він зробив висновок про те, що мову імовірніше 

необхідно розглядати як спосіб дії, ніж як засіб передачі [182]. 

Л. Блумфильд, аналогічно, вбачав основне призначення мови в тому, щоб 

слугувати особі, яка говорить, засобом спонукання слухача до певних дій. Саме 

здатність отримувати щось завдяки мові, на думку Л. Блумфилда, лежить в 
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основі функціонування суспільства [54, с. 39]. Отже, мова дає змогу вимагати 

від інших виконання певних дій на свою користь.  

Л. Вайсгербер не абсолютизував прагматичну функцію мови. Він вивчав 

її в контексті впливу мови на розвиток культури в цілому і зробив висновок про 

важливе місце мови в житті суспільства [402, с. 8].  

Сьогодні в лінгвістиці немає єдності з приводу визначення поняття 

«прагматична функція». Але дослідники в цілому погоджуються щодо типових 

характеристик прагматичних функцій: прагматичні функції залежать від 

відомостей про адресанта та адресата [350, с. 27]; вони вказують на 

інформаційний статус членів предикації у межах більш широкого 

комунікативного оточення, в якому вони знаходяться [349, с. 49]; прагматичні 

функції представляють прагматичні цілі і результати (ефекти) висловлювання, в 

абстракції від реального мовця [384, с. 18]; прагматичні функції містять 

фактори, що впливають на вибір мовцем одного виразу, а не іншого. Саме такі 

чинники, а не семантика і не референція визначають вибір граматики [392, с. 5]. 

Прагматичні функції наділені такими властивостями: рефлективність (мовець 

повинен так формулювати своє повідомлення, щоб одержувач міг виокремити 

мету висловлювання); об‘єктивність; доступність будь-якому одержувачу, який 

володіє мовою і знаходиться в здоровому глузді; обов‘язковість (будь-яке 

висловлювання прагматичне); відокремленість від фрастичного змісту [397, 

с. 31–33]. 

Більш розгорнутий перелік прагматичних функцій, з урахуванням 

синтаксичних та семантичних функцій, було запропоновано в праці 

A. Д. Андрюса [336, с. 77]. Іноді термін «прагматична функція» вживається 

дослідниками як синонім терміну «ілокутивна функція» [379, с. 675–676]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, робимо висновок, що суть прагматичної 

функції полягає в можливості трансформації слова в дію. Тому 

лінгвопрагматика досліджує умови, завдяки яким така трансформація 

відбувається, або, навпаки, причини, через які вона неможлива.  
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Проте деякі вчені наполягають на неправомірності поверхневого 

механістичного протиставлення слова та дії. Як доказ наводяться приклади 

полководця, капітану корабля, інженера та представників багатьох інших 

професій, діяльність яких може складатися з надання словесних наказів. 

«Мовлення – це одна із форм діяльності, яка реально змінює світ. Будь-яке 

мовлення націлене на змінення, перетворення світу: мовлення виробничого 

процесу – на зміну стану речей, або – якщо йдеться про політику, ідеологію, 

науку, побут тощо – на зміну відношення людей до речей та одне до одного» 

[145, с. 258–260]. 

Отже, поняття прагматичної функції ототожнюється із функцією впливу 

та визначається як використання мови для інтелектуального, емоційного чи 

вольового впливу на адресата мовлення [115, с. 273]. 

Ю. С. Степанов визначає прагматичну функцію як акт спілкування, 

насамперед, спрямований від індивіда до інших індивідів і до суспільства 

загалом, встановлення мовцем свого ставлення до дійсності, яке виражається в 

мовних знаках будь-якої протяжності та устрою: у вигуках, у називних 

пропозиціях; у перформативних висловлюваннях; у фатичній функції, коли всі 

слова спрямовані на те, щоб зав‘язати або підтримати спілкування [280, с. 342]. 

Саме функція безпосереднього впливу на адресата розглядається як 

основна у сфері літературної комунікації, також зазначається важливість 

функції ознайомлення із внутрішнім світом суб‘єкта мовлення [4, с. 82–83]. 

В. З. Дем‘янков розглядає прагматичну функцію як одну з функцій мови 

[103]. Також дослідники зазначають, що прагматична функція є близькою до 

комунікативної, через неї реалізується така властивість мови як здатність бути 

сигналом для реципієнта [83, с. 30]. 

На думку Л. А. Кисельової, прагматична функція є різновидом розумових 

та комунікативних функцій як єдності і являє собою не тільки призначеність 

мовних засобів для здійснення емоційного мислення, але й їх заданість, 

цілеспрямованість на регуляцію поведінки [136, с. 41]. 
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Важливий момент у розумінні суті прагматичної функції полягає в 

усвідомленні побудови системи ієрархічно взаємопов‘язаних підсистем, які 

розрізняються за характером заданих комунікативних властивостей. На думку, 

Л. А. Кисельової, в залежності від цих властивостей всі підсистеми поділяються 

на дві основні групи: інформаційні та прагматичні [там само, с. 13].  

Рівні такої системи слід називати ярусами. Перший вищий ярус займають 

такі функції, як функції пізнання, національно-культурна й акумулятивна 

функції. Перший ярус є єдністю евристичної (розумової) і комунікативної 

функцій. Другий ярус складають також дві функції інтелектуально-

інформативна і прагматична. До третього ярусу відносяться такі функції, як 

номінативна, дейктична і релятивна, висхідні до інтелектуально-інформаційної, 

а також емоційна, емоційно-оцінна, естетична, спонукальна, експресивна та 

контактна, які є складниками прагматичної функції [там само, с. 43].   

В українській германістиці дослідження прагматичних функцій було 

здійснено на матеріалі текстів малих форм (прикладів) [116, с. 85–96], текстів 

жартів [390], текстів технічної реклами і анотацій науково-експериментальних 

статей [233] та в межах дослідження науково-лінгвістичного дискурсу [135], 

англомовної прозової байки [91], німецького прозового шванку [196] 

німецькомовної притчі [332]. Отже, дослідники розглядали низку функцій, а 

саме емоційну, емоційно-оцінну, естетичну, спонукальну, експресивну та 

контактну функції як складники прагматичної функції. Тобто прагматична 

функція вважалася складним явищем або системою, що включає в себе декілька 

компонентів. 

Але на думку інших дослідників, зазначені вище складники прагматичної 

функції є окремими прагматичними функціями, оскільки кожна з них 

зумовлена прагматичною настановою автора. Крім того, кожна функція будь-

якого тексту реалізує в собі певну прагматичну настанову. Також автор 

припускає можливість умовного розподілу прагматичних функцій між 

адресантом і адресатом, при цьому зауважуючи, що жодна, функція не буде 

реалізуватися за відсутністю одного з комунікантів. Цей умовний розподіл 
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базується лише на важливості та значущості ролі виконання певної функції у 

процесі комунікації одного з них [218, с. 136].  

Приймаючи до уваги існуючі підходи до трактування поняття 

прагматичної функції, у цій роботі розглядаємо прагматичну функцію у такому 

розумінні: прагматична функція – це 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.  

1.4.2. Поняття прагматичної настанови 

Поняття прагматичної настанови не є сталим у лінгвістиці. Тому 

необхідно проаналізувати витоки формування цього поняття та визначити 

сучасний стан проблеми.  

Власне термін «настанова» виник у сфері психології та застосовується 

щодо безсвідомих психічних процесів. «Вирішальна роль механізму 

психологічної настанови певного функціонального стану організму, що склався 

у попередньому досвіді, – у спрямуванні кожного виду та форми людської 

активності, у створенні певної схильності, готовності індивіду діяти певним 

чином» [298, с. 163]. Інакше кажучи, за Д. М. Узнадзе, особа, внаслідок 

імпульсу певної потреби та під впливом цієї потреби, вимушена встановлювати 

певні відносини із оточуючим світом. Потім у неї, як у суб‘єкта цих 

взаємовідношень, виникає настанова певної активності. Отже, прагматичну 

настанову мовленнєвої поведінки можна визначити як механізм реалізації 

потреби, яка виникла за умов певної комунікативної ситуації.  

Потребує уваги той факт, що поруч із терміном «прагматична настанова» 

використовуються інші. Різними дослідниками як синоніми поняття 

«прагматична настанова» вживаються такі терміни: інтенція, авторська 

ціленастанова, комунікативна настанова, комунікативний намір. Наприклад, 

згідно з Т. М. Дридзе, мовленнєвий твір – це насамперед втілення 

комунікативно-пізнавального наміру автору [108, с. 58]. Характерною рисою 
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такого підходу є прагнення реконструювати фазу текстової діяльності, яка 

передує появі тексту як продукту цієї текстової діяльності [там само]. Іншими 

словами, такий аналіз дозволяє відстежити передтекстову, невербальну стадію 

створення тексту, спробувати відновити за певними мовленнєвими сигналами 

деякі етапи його когнітивного процесу та в результаті – проникнути в задум 

автора.  

Оскільки втілення основного комунікативного наміру адресанта 

становить реалізацію у тексті ієрархії певних комунікативних програм, можна 

говорити про те, що в самому мовленнєвому творі закладена не тільки програма 

кодування повідомлення, але й програма його розшифровки, інтерпретації. 

Отже, інтерпретація тексту реципієнтом адекватна тільки в разі, якщо 

досягнуто необхідний комунікативний (прагматичний) ефект [там само, с. 84]. 

В. Л. Наєр не ототожнює поняття «прагматична настанова» та «інтенція 

адресанта», бо перша [прагматична настанова] має відношення до психічної 

сфери людини, а друга [інтенція адресанта] – до мовлення, хоча вони, 

безперечно, пов‘язані одне з одним і являють собою як би боки однієї медалі 

[200, с. 3]. Отже, прагматична настанова тексту, за В. Л. Наєром, – це 

«матеріалізований у тексті усвідомлений певний намір адресанта здійснити 

відповідний вплив на адресата» [200, с. 3]. 

Прагматична настанова розглядається у низці інших прагматичних 

складників тексту, як-от адресант, адресат, прагматичний зміст, прагматичний 

ефект. Інтенція автора, під час її реалізації у тексті, перетворюється на 

прагматичну настанову. На підставі прагматичної настанови створюється 

прагматичний зміст. Прагматичний зміст формує прагматичну спрямованість 

твору та сприяє реалізації прагматичного ефекту, що визначається як 

«з‘ясування і активне сприйняття адресатом, шляхом декодування 

прагматичного змісту тексту, тієї прагматичної настанови, яка лежить у його 

основі» [200, с. 11]. Тому прагматична настанова є ядром прагматики тексту у 

цілому.  
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Як вважає І. П. Сусов, мовець наділений панівним комунікативним 

статусом. Саме мовець у своєму мовленнєвому акті продукує об‘єкт, який 

адресується іншому суб‘єктові – слухачеві, та який опосередковує їх 

спілкування, будучи носієм смислової інформації. Слухач має не тільки 

сприйняти висловлювання, але й здійснити його смислову інтерпретацію, 

розкрити суб‘єктивну авторську інтенцію мовця. Мовець створює прагматичне 

силове поле, центром якого є сам автор [286, с. 79–80].  

І. П. Сусов пропонує розширити перелік настанов мовця, а саме: а) на 

себе самого; б) на адресата; в) на координати мовленнєвої події (час та місце); 

г) на своє висловлювання (його зміст – ситуацію навколишнього світу, на цілі 

та наміри, на модальний план, на оцінку за шкалою «істинно – хибно», «щиро –

 нещиро», стиль та регістр спілкування, емоційне забарвлення, дискурсивні 

зв‘язки); ґ) на мову, яка використовується в певному акті в тій чи іншій 

соціальній формі; д) на обставини акту комунікації; е) інколи – на стороннього 

слухача [там само]. Таке розмежування настанов можливо лише для 

проведення прагматичного аналізу. За умов реального спілкування ці настанови 

тісно взаємопов‘язані. 

Прагматичний рівень вміщує мету, мотиви, інтереси, настанови та 

інтенції. Цей рівень забезпечує в процесі аналізу мовленнєвої особистості 

закономірний та зумовлений перехід від оцінок її мовленнєвої діяльності до 

усвідомлення реальної діяльності у світі [132].  

Отже, приймаючи до уваги увесь спектр підходів до тлумачення 

прагматичної настанови, вважаємо за доцільне прийняти визначення 

прагматичної настанови як матеріалізованого у тексті усвідомлюваного наміру 

адресанта здійснити певний вплив на адресата. При цьому розглядаємо 

прагматичну настанову як першоелемент прагматики англомовного афоризму. 

Саме на підставі прагматичної настанови створюється прагматичний зміст, 

який зумовлює вибір мовленнєвих засобів, та сприяє реалізації прагматичного 

ефекту англомовного афоризму, що викликає необхідність всебічного 

ґрунтовного дослідження. 
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1.4.3. Прагматичні настанови тексту  

Потребує уваги той факт, що дослідники визнають специфічність 

текстової комунікації. Зокрема, Н. С. Валгіна наполягає на розмежуванні 

понять «прагматична настанова тексту» та «прагматична настанова автора». На 

її думку, кожен текст має свою прагматичну настанову, яка визначає форму 

тексту, відбір матеріалу; загальну стилістику та ін. Однак, автор як певний 

суб‘єкт, підкорюючись загальним правилам побудови тексту певного 

спрямування, вносить свої, особистісні корективи в побудову тексту, тобто 

здійснює свою, авторську настанову [70].  

Дослідниками також зазначається, що прагматична настанова невід‘ємно 

пов‘язана із іншими елементами тексту різного рівня і може бути виокремлена 

лише з метою аналізу. Крім того, під час прагматичного аналізу тексту важливо 

приймати до уваги те, що прагматичні компоненти не експліцитні за своєю 

природою: мета (інтенція) передує вербальному вираженню, а прагматична 

пресупозиція – це те, що адресант вважає відомим адресату. Але саме 

прагматичний аналіз тексту дає змогу дослідити способи кодування та 

декодування тексту з метою досягнення ефективної комунікації [267, с. 59] 

У теорії масової комунікації прагматична настанова тексту визначається 

як механізм, який ініціюється адресантом та діє в суб‘єктивному семантичному 

просторі реципієнта, механізм співвідношення інформації, яка закладена у 

вербальних значеннях, з певною (за волею адресанта) системою суб‘єктивних 

значень, які зберігаються в пам‘яті індивіду та мають обов‘язковий емоційно-

оцінний зміст [309].  

Визнаючи спільність рис усної та письмової комунікації, І. П. Сусов 

зазначає певні відмінності текстового спілкування. Наприклад, особа, яка пише, 

створює своє комунікативно-прагматичне поле, центром якого є вона сама, 

позначаючи себе словом «Я». Але, на думку І. П. Сусова, таке поле є слабшим, 

ніж поле, створене під час усного спілкування. Інколи текстові висловлювання 

є деперсоналізованими, спостерігається самовідсторонення автора. Такі 

конструкції можуть свідчити, з одного боку, про скромність автора, а, з іншого, 
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бути інструментом, що дозволяє проводити межу між загальноприйнятою та 

особистою точкою зору. Додатково зазначається відсутність безпосереднього 

особистого контакту, невідповідність місця і часу створення та отримання 

повідомлення, відсутність невербальних засоби спілкування [286, с. 89–91]. 

Ґрунтовний та глибокий аналіз питання специфіки прагматичних 

настанов тексту зроблено Є. С. Азнауровою. Резюмується, що різні типи 

прагматичних настанов пов‘язані із запланованим впливом. Отже, спільна для 

художньої літератури прагматична настанова на естетичний вплив у кожному 

випадку може реалізовуватися по-різному, тому прагматична настанова в 

певних типах текстів здатна виконувати різні прагматичні функції [4, с. 104]. 

Засоби мовної об‘єктивації прагматичних настанов виступають як 

комплексна функціонально-активна система. До них відносяться композиційно-

стилістична стратегія в організації тексту, в подачі системи художніх образів і 

естетичних оцінок, вибір доречних нейтральних, стилістично та прагматично 

маркованих одиниць. Вони поширені по тексту і є сигналами реалізації 

прагматичних настанов. Для того, щоб виявити систему цих прийомів, 

необхідне попереднє осмислення таких типів текстової інформації, як 

фактуальна, підтекстова і концептуальна [4, с. 105].  

Мета повідомлення, згідно з І. Р. Гальпериним, значною мірою зумовлює 

ідентифікацію лінгвістичних характеристик. Саме ця настанова лежить в основі 

відбору мовних одиниць та їх комбінаторики [87, с. 280]. 

В. Дресслер виокремлює такі органічні ознаки тексту, частина яких 

правомірно кваліфікувати як прагматичні: навмисність, яка реалізується через 

категорію пов‘язаності і співвідноситься з адресантом; прийнятність 

(acceptability), яка визначається адекватністю сприйняття адресатом когезії і 

зв‘язності; інформативність; ситуативність. Ці ознаки розглядаються як 

принципи, що конструюють особливий тип мовної поведінки – текстову 

комунікацію [338].  

Лінгвопрагматичний аналіз художнього тексту передбачає дослідження 

текстів не тільки з боку реалізації мовних засобів, а й, насамперед, як складного 
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мовленнєвого акту, який здійснюється з певними цілями [83, с. 31]. Адже «мова 

виступає інструментом, знаряддям, засобом, механізмом для здійснення певних 

цілей і реалізації людиною певних намірів» [234, с. 11]. Тому прагматичний 

аспект дослідження англомовного афоризму як типу художнього тексту 

вимагає виявлення його прагматичних настанов та опису їх мовленнєвої 

реалізації. 

За Є. С. Азнауровою, існують три основні рівні реалізації прагматичної 

настанови тексту: задум, композиція, стиль [3, с. 11]. «Прагматична 

зарядженість» тексту безумовно вважається однією з його органічних ознак [4, 

с. 84]. Навіть саме уявлення про текст як про знак – «продукт ... процесу 

означення» передбачає наявність тлумачення та розрахований на 

інтерпретування, а відтак – на певну реакцію», органічно містить прагматичний 

аспект [362, с. 209]. Прагматична «проникненість» тексту міститься в самому 

його визначенні як різновиду творчого акту, який має модальний характер і 

прагматичну настанову [89, с. 18]. Отже лінгвопрагматичний та 

лінгвостилістичний вектори дослідження розглядаються дослідниками як 

взаємопов‘язані, що обґрунтовує їх сумісне використання для аналізу 

комунікативної природи тексту, зокрема, у дослідження англомовного 

афоризму. 

Той факт, що прагматичний аспект органічно входить у теорію тексту, 

широко визнається дослідниками, оскільки текст є основною одиницею 

комунікації і разом із функцією передачі оцінної та іншої інформації має 

функцію впливу. «Прагматичний вимір визначається тим, що текст будується за 

комунікативним планом відправника і реалізується стратегією комунікації між 

ним і читачем, отримувачем інформації» [42, с. 54–55]. 

Важливим є вихідне положення, згідно з яким інтерпретаційні 

дослідження тексту складаються з детального аналізу мовних явищ, які 

одночасно розглядаються і як явища соціальні [4, с. 85]. Соціологічна природа 

мови і людини як її носія відзначалася також іншими науковцями [213, с. 43]. 

Дослідження тексту в прагматичному аспекті пов‘язане із іншими 
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властивостями і аспектами дослідження тексту, а саме з гносеологічним, 

мікролінгвістичним і психологічним [295, с. 4]. Отже, науковці визнають 

важливість урахування екстралінгвальних факторів, під впливом яких 

створюється та сприймається текст, для більш глибокого розуміння механізмів, 

за якими він функціонує. 

Тлумачення висловлювання також є суб‘єктивним і значною мірою 

залежить від «фактору адресата» [45, с. 37]. На думку Н. С. Валгіної, автор не 

тільки формує власне текст, але і спрямовує читача в його інтерпретації [70, 

с. 23]. Трактування повідомлення і, як наслідок, його вплив залежить від 

життєвого досвіду адресата, тому, прагматика досліджує не мову, а поведінку 

людини в процесі послугування мовою [250, с. 140]. Дослідники неодноразово 

робили наголос на цій характеристиці прагматичного виміру тексту [42, с. 54–

55]. 

Проте співвідношення семантичного і прагматичного компонентів слова 

та тексту в цілому лишається невирішеною проблемою в лінгвістиці. Існує 

думка про симбіоз цих компонентів та навіть відсутність їх чіткого 

розмежування [307, с. 55–56]. 

Підсумовуючи аналіз концепцій і підходів, робимо висновок, що текст є 

завжди прагматично орієнтованим, оскільки він створюється автором із 

урахуванням певних обставин, потреб, що зумовлює застосування доцільних 

мовних засобів для досягнення комунікативної мети. До засобів мовної 

об‘єктивації прагматичних настанов відносяться засоби організації тексту, 

подача системи художніх образів і естетичних оцінок та вибір релевантних 

нейтральних або стилістично та прагматично маркованих одиниць. При цьому 

ці засоби застосовуються комплексно і системно, вони поширені по тексту і є 

маркерами реалізації прагматичних настанов. Для того, щоб виявити систему 

цих прийомів необхідно осмислити фактуальну, підтекстову і концептуальну 

інформацію, що міститься у тексті. Прагматичний аналіз текстів англомовних 

афоризмів дає змогу дослідити способи кодування та інтерпретації інформації в 

тексті та вибір відповідних засобів мовленнєвої реалізації прагматичних 
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настанов. Окремої уваги потребує той факт, що прагматична настанова у 

певних типах текстів здатна виконувати різні прагматичні функції. Тому 

важливим аспектом прагматичного аспекту дослідження англомовного 

афоризму є аналіз взаємозв‘язку прагматичних функцій і настанов. 

1.4.3. Концепція стильових рис та її роль у текстовому аналізі 

Концепція стильових рис широко використовується для вирішення 

завдань прагмастилістичних досліджень. При цьому під стильовими рисами 

розуміють ознаки тексту, що виражають специфіку і стильову своєрідність 

певного функціонального стилю завдяки реалізації його функцій, які зумовлені 

екстралінгвальними факторами [282, с. 403]. З точки зору прагмастилістичного 

аспекту дослідження доцільним та актуальним є визначення стильових рис як 

сукупності якісних ознак функціонального стилю, якими повинна володіти 

мова для ефективної реалізації конкретних завдань комунікації у певній сфері 

мовного спілкування [160, с. 7]. 

Поняття стильових рис було впроваджено в стилістику Е. Г. Різель, яка 

запропонувала класифікацію стильових рис із урахуванням їх полярності, 

несумісності в одному мовленнєвому різновиді [246; 386; 387]. Сучасна 

концепція стильових рис зазнала значних змін: від протиставлення їх за 

полярністю до їх польової організації за принципом співвідношення ядерних та 

периферійних стильових рис [160; 282]. Ця концепція довела свою 

ефективність для реалізації різноманітних напрямів лінгвістичних досліджень. 

Значна кількість дослідників визнає необхідність застосування категорії 

стильових рис для вирішення питань функціональної стилістики [1; 61; 62; 89; 

106; 142; 143; 144; 160; 242; 243; 246]. 

Зокрема, концепція стильових рис і композиційних рівнів виявилася 

актуальною для дослідження конструктивних аспектів текстотвірної функції 

стилю [223, с. 49–69; 246, с. 96–103]. Стильові риси застосовуються також як 

критерій розмежування функціонально-стильових утворень – типів текстів 

(жанрів) [155; 207; 222; 282]. Зокрема, методика виокремлення стильових рис та 

аналіз механізму їх реалізації на різних мовних рівнях плідно застосовувалася 
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для дослідження певних жанрів з метою лінгвостилістичної інтерпретації 

текстів на рівні композиції, синтаксису, лексики, морфології та фонетики [91; 

92; 135; 184; 218; 223]. 

Вихідним положенням є те, що стильові риси являють собою компонент 

(ступінь) детермінативної вертикалі: від екстралінгвальної основи 

функціонального стилю, насамперед, базових екстралінгвальних факторів, до 

тих функцій відповідних мовних різновидів, які вони зумовлюють, і які, в свою 

чергу, реалізуються мовними і текстовими засобами в стильових рисах; останні 

структуруються у вигляді функціональних семантико-стилістичних категорій 

[282, с. 403]. 

Отже, ця концепція розкриває ступінчасту зумовленість явищ, яку 

М. П. Кульгав пропонує схематично зобразити у такий спосіб: екстралінгвальна 

стильотвірна основа ==> цілеспрямованість певної комунікації ==> стильова 

риса ==> лінгвістичні ознаки, що в результаті створює систему мовних засобів 

функціонального стилю, які володіють загальними спеціальними 

стилістичними значеннями, які містять єдине функціонально-стильове 

забарвлення [160]. 

Стильові риси структуруються у вигляді функціональних семантико-

стилістичних категорій, які розуміють як систему різнорівневих мовних засобів 

(включно текстові), поєднаних функціонально-семантично і стилістично у 

текстовій площині..., тобто реалізують ту чи іншу категоріальну ознаку певного 

тексту як представника відповідного функціонального стилю [282, с. 573]. 

Стильові риси не можна вважати власне лінгвістичним категоріями. Вони 

займають проміжне положення між категоріями стилістики, з одного боку, і 

логіки, психології, естетики – з іншого. У формуванні стилю певного тексту, 

жанру, функціонального стилю стильові риси є проміжною ланкою між 

екстралінгвальними чинниками та власне мовними явищами [246].  

Інколи стильові риси підрозділяють на основні (первинні), або такі, що 

зумовлені базовими екстралінгвальними факторами, і вторинні, або такі, що 

зумовлені факторами більш низького рівня, наприклад, певними умовами 
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діяльності чи спілкування [282, с. 404]. Тому важливим для розуміння природи 

стильових рис англомовного афоризму та афоризму як феномену в цілому є 

дослідження екстралінгвальної зумовленості лінгвостильової специфіки 

англомовного афоризму. 

Реалізація стильових рис здійснюється за допомогою мовних засобів 

різних рівнів. При цьому дослідження характеру реалізації стильових рис, 

таких як експресивність, образність, інформативна стислість тощо належить до 

кола проблем прагмастилістики. З огляду на важливу роль стильових рис в 

диференціації функціонально-стильових різновидів мовлення, створенні 

внутрішньої цілісності, зв‘язності тексту, вираженні різного ступеня емоційної 

насиченості мовного твору, не викликає сумнівів необхідність дослідження 

категорії стильових рис в англомовному афоризмі, виокремлення специфічних 

стильових рис текстів цього жанру та аналіз їх мовностилістичної реалізації. 

 

1.5. Когнітивний вектор прагмастилістичного дослідження 

англомовного афоризму 

 

Лінгвістична прагматика за своєю природою належить до функціональної 

(діяльнісної) парадигми наукового знання, яка сьогодні сприймається як 

когнітивно-комунікативна. Прагматика як наукова парадигма є когнітивною, 

адже її об‘єктом є, зокрема, передача смислів у повідомленні [320, с. 3]. 

Виокремлення інтенцій та настанов повідомлення є когнітивною операцією, 

хоча ментальні процеси не акцентуються на підставі традиційного 

прагматичного підходу [там само, с. 4].  

Історичний взаємозв‘язок прагматичного та когнітивного напрямів 

лінгвістичного дослідження прослідковується від праць із дослідження 

імпліцитних змістів П. Грайса [1985] та теорії релевантності Д. Сперберга та 

Д. Уілсона [396]. Ці ідеї отримали свій розвиток у працях Р. Карстона для 

дослідження не тільки імпліцитних, але й експліцитних змістів [Carston 2002 

(1)]. Відтоді прагмалінгвістика визначається як «когнітивний процес 
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роз‘яснення процесів розпізнавання висловлювань» [344, с. 3]. На думку 

Р. Карстона, когнітивна прагматика являє собою: а) систему для інтерпретації 

людських дій / поведінки в термінах ментальних станів (переконань, намірів), 

які їх викликають; б) систему для розуміння комунікативної поведінки, 

зокрема, імпліцитної комунікації; в) систему розуміння вербальної 

комунікативної поведінки [343, с. 129]. 

Визначаючи об‘єкт когнітивної прагматики в інтерфейсі Дійсність – 

Мозок – Розум / Свідомість – Мова, дослідники обмежують його інтерфейсом 

Мова – Розум [320, с. 5–6]. Іншими словами, когнітивна прагматика 

фокусується на ментальних операціях, які пов‘язані з породженням та 

тлумаченням змістів в мовленнєвій діяльності. 

Сьогодні у філософській та лінгвістичній науці є поширеним постулат 

про те, що світ не віддзеркалюється, а інтерпретується людиною; а людина не 

тільки сприймає, а й конструює світ [319]. На нашу думку, застосування 

елементів когнітивного аналізу в прагматичній парадигмі є необхідним для 

розуміння того, як концепти формують концептосферу мовця і слухача. Тому 

когнітивний аспект дослідження англомовного афоризму нерозривно 

пов‘язаний з прагматичним у плані розуміння побудови концептосфери, 

способів вербалізації концептів, які входять до неї, реалізації прагматичних 

настанов тощо. Основним завданням лінгвістичного дослідження у межах 

когнітивно-дискурсивної парадигми є аналіз і розуміння алгоритмів 

концептуалізації дійсності та засобів мовної репрезентації.  

Сучасна наука досить широко використовує термін «концепт». Він 

присутній у термінології багатьох наук: у філософії, психології, 

психолінгвістиці, лінгвокультурології та ін. Та навіть у межах лінгвістики 

концепт трактується неоднозначно, тому для його дослідження 

використовуються різні методи. Власне термін «концепт» був запозичений із 

англійської мови, із робіт зарубіжних авторів, в середині 80-х років, внаслідок 

чого постала проблема його адекватного перекладу. Тоді англійське слово 

‗concept’ пропонувалося перекладати як ‗поняття‘ [305, с. 80]. Але сьогодні ці 
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терміни чітко диференціюються. На відміну від поняття, яке містить сукупність 

усвідомлених істотних ознак об‘єкту, концепт – це ментальне національно-

специфічне утворення, планом змісту якого є вся сукупність знань про об‘єкт, а 

планом вираження – сукупність мовних засобів (лексичних, фразеологічних, 

пареміологічних тощо) [190, с. 27]. Концепт оточений емоційним, 

експресивним, оцінним ореолом [там само, с. 28]. 

Проблему аналізу концепту становить той факт, що об‘єкт такого 

дослідження є недоступним дослідникові безпосередньо. На думку 

А. Вежбицької, концепт – це об‘єкт зі світу «ідеальне», який має ім‘я та 

відображає культурно зумовлене уявлення людини про світ «реальне» [403, 

с. 23].  

Представники різних напрямків дослідження концептів одностайно 

визнають концепт базовою одиницею свідомості, проте вони по-різному 

трактують відношення між концептом як елементом етнокультурної картини 

світу і лексичним значенням. Тому пропонується умовно поділяти все 

розмаїття підходів до аналізу концепту на сім напрямків: 1) культурологічний, 

у межах якого мова сприймається як одне з джерел відомостей про концепт; 2) 

лінгвокультурологічний, об‘єктом якого є концепт культури, що 

характеризується предметно-образним, поняттєвим і ціннісною складниками; 3) 

логіко-ейдетичний, який фокусує увагу на базових фреймах (онтологічних 

схемах) побудови концептів, які виражені лексично; 4) семантико-когнітивний 

із домінувальним вектором «від семантики до концепту», мова розглядається як 

інструмент опису концептів; 5) когнітивно-поетичний, який вивчає образний 

простір концепту в художньому тексті, текстові концепти художньої прози; 6) 

когнітивно-дискурсивний, який розглядає концепт крізь призму його існування 

в дискурсі, де синтезуються когнітивний і комунікативний плани; 7) 

філософсько-семіологічний, представники якого досліджують когнітивні 

основи знаковості [319, с. 192–193]. 

Все розмаїття підходів, які використовуються школами когнітивної 

лінгвістики, поєднується у понятті «концептуальний аналіз». Цей аналіз є 
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продовженням семантичного аналізу. За спостереженням О. С. Кубрякової, 

різниця між семантичним та концептуальним аналізом полягає у тому, що 

семантичний аналіз пов‘язаний із роз‘ясненням мовної одиниці, тоді як 

концептуальний аналіз звернений до знань про світ. Семантичний аналіз 

спрямований на експлікацію семантичної структури номінативної одиниці, 

уточнення денотативних, сигніфікативних та конотативних значень, які її 

реалізують; концептуальний аналіз передбачає пошук тих спільних концептів, 

які підведені під один знак і зображує буття знаку як маркера відомої 

когнітивної структури [157, с. 85; 113, с. 82].  

Концепт – це утворення зі складною структурою. Методика опису 

концепту передбачає опис його структури та включає в себе процедури 

інтерпретації, отримання вивідних відомостей. Метод когнітивної науки 

полягає, насамперед, у спробі об‘єднати відомості різних наук і віднайти 

семантичну безперервність [190, с. 44]. 

Вважається, що для аналізу концептів в афоризмах когнітивно-

дискурсивний підхід є найбільш продуктивним, оскільки він інтегрує 

лінгвокультурологічний і семантико-когнітивний підходи. У межах цього 

підходу дискурс визнається єдиним природним середовищем існування 

концепту [187, с. 16]. Цей підхід базується на розумінні концепту як 

ментального і психічного ресурсу індивідуальної свідомості. З точки зору 

когнітивно-дискурсивного підходу обов‘язковою передумовою логічного 

концептуального аналізу є не лише семантичний аналіз імені концепту та інших 

номінативних одиниць, що його репрезентують (дефінітивний, етимологічний, 

частиномовний аналіз, встановлення синонімічного та антонімічного ряду), а 

також обов‘язкова верифікація отриманих даних вивченням дискурсивних 

реалізацій засобів вербалізації концепту [188, с. 12]. 

Мовленнєві повідомлення створюються авторами, але вони мають свою 

внутрішню та зовнішню самоорганізацію. Синергетична модель створення 

мовленнєвого твору у загальних рисах базується на ідеї, що складниками 

когнітивної системи є концептуальна та мовна системи, які перебувають у стані 
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рівноваги до моменту, коли на систему подіє джерело інформації (зовнішнє чи 

внутрішнє), що потребує вербальної реакції [65, с. 35]. Отже, когнітивна 

система є відкритою та взаємодіє із середовищем (екстралінгвальними 

факторами).  

За Л. С. Піхтовніковою, критерії вибору мовних одиниць у спілкуванні та 

усі значення та змісти концепту не можуть бути цілком усвідомлюваними. 

Вибір здійснюється завдяки когнітивній системі, яка самоорганізується та 

функціонує через атрактори та репелери. Роль мовця як елемента цієї системи 

полягає у тому, щоб розпізнавати параметри порядку та за їх допомогою 

впливати на роботу когнітивної системи в цілому [229, с. 109]. Саме існування 

концептів у лінгвокультурі, на думку А. М. Приходька, спирається на основний 

принцип синергетики – єдність та боротьба протилежностей, який регулює 

самоорганізацію складних систем [238, с. 152]. 

Інтерпретативний аналіз ціннісно-маркованих висловлювань (прислів‘їв, 

приказок, афоризмів), актуалізуючих певні лінгвокультурні концепти є 

важливим компонентом їх опису [129, с. 38; 190, с. 46; 237, с. 109]. Когнітивно-

дискурсивний підхід передбачає також обов‘язкову процедуру верифікації 

даних вивченням дискурсивних засобів вербалізації концепту [188, с. 12]. 

Однією з таких верифікаційних процедур є аналіз афористичних висловлювань 

[290, с. 9]. Отже, афоризми як аксіологічні одиниці часто аналізуються у 

когнітивному аспекті у дослідженнях, де вони не є об‘єктом, із метою 

верифікації результатів аналізу певних концептів чи їх груп. 

На думку А. В. Артьомової, афоризми як дзеркало національної культури 

містять великий обсяг інформації про традиції, підґрунтя, своєрідності 

світорозуміння й менталітету певної мовної спільноти [43, с. 58]. Афоризми 

являють собою продукт мовної свідомості народу у вигляді матеріалізованого 

досвіду поколінь і окремих особистостей. Вони обертаються у сфері 

внутрішньо-національного спілкування, тобто, як зазначає В. А. Аврорін, «у 

межах вживання мови, так само як і певної мовної форми її існування, 
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співпадаючих з межами відповідної етнічної єдності (народу)» [2, с. 19]. Отже, 

афоризми є складним та своєрідним когнітивним феноменом. 

Думка про те, що в афоризмах віддзеркалюється загальнолюдське знання, 

висувається навіть в самих афористичних висловах: 

Exclusively of the abstract sciences, the largest and worthiest portion of our 

knowledge consists of aphorisms: and the greatest and best of men is but an 

aphorism (Samuel Taylor Coleridge) [420].  

Отже, афоризм – це область перетину загального і індивідуального знання 

про світ, індивідуально створена форма, що дозволяє привернути увагу до 

загальновідомих істин. «Специфічною ознакою афоризму є те, що він більш 

тісно, ніж інші літературні жанри, пов‘язаний з людською думкою. У ньому 

відсутня опосередкованість, яка відокремлює авторську думку від читача в 

поезії, прозі або драматургії – наприклад, сюжет, персонажі, фабула» [150]. В 

афоризмі найбільш наочно проявляється взаємозалежність мови і мислення, що 

ілюструє проблему визначення первинності одного з них, обговорювану 

лінгвістами і філософами. Думки, які містяться в афоризмах, вимагають 

витонченості та оригінальності форми, парадоксальності та новизни форми 

викладення. 

Афоризми є окремими пізнавальними актами, які виражені у мовних 

структурах. Тому, як зазначає Г. В. Колшанський, їх інтерпретація може бути 

адекватною лише з урахуванням не тільки власне мовного виразу, а й знання 

про реальні ситуації, які засвоєні носієм мови на основі як власного 

індивідуального досвіду, так і суспільного досвіду, який був закріплений та 

переданий у мовних формах (текстах) [146, с. 79]. 

Безпосередній когнітивний аналіз англомовного афоризму нерозривно 

пов‘язаний із його синергетичним складником, що самоорганізується, тому 

віднесений нами до Розділу 3 цієї праці. 
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1.6. Методика дослідження англомовного афоризму в 

прагмастилістичному та когнітивному аспектах; застосування 

синергетичного методу до аналізу 

 

Текстоцентричний напрям перебуває в центрі уваги сучасної лінгвістики, 

адже «увага до особливостей та закономірностей організації тексту як форми 

існування письмового варіанту мови є результатом пізнавального процесу» [89, 

с. 17]. Отже візьмемо за відправну точку визначення тексту І. Р. Гальперіна, 

згідно з яким «текст – це твір мовленнєвотворчого процесу, який завершено, 

об‘єктивовано як письмовий документ, літературно опрацьовано відповідно до 

цього типу документа; твір, що складається з назви (заголовку) та низки 

одиниць (надфразових єдностей), які поєднані різними типами лексичного, 

граматичного, логічного та стилістичного зв‘язку, що має певну 

цілеспрямованість та прагматичну настанову» [89, c. 18]. У цьому визначенні 

зроблено наголос на комунікативному та прагматичному аспекті тексту, що є 

важливим для нашого дослідження. 

Дослідження одиниць тексту загалом передбачає вирішення таких 

завдань: виокремлення одиниць зв‘язного тексту, знаходження критеріїв їх 

виокремлення; надання визначення їх статусу, сутності та характеристикам; 

визначення мовного оформлення цих одиниць, міжфразових зв‘язків між ними; 

вивчення прагматичного аспекту, тобто того, як проявляється ставлення автора 

до об‘єктивної дійсності та до змістового матеріалу в сегментації тексту [294, 

с. 113]. 

З урахуванням стану вивчення англомовного афоризму, недостатнього 

висвітлення його прагмастилістичних та когнітивних характеристик, ми 

обираємо певну стратегію роботи. Аналіз лінгвопрагматичних, 

лінгвостилістичних та лінгвокогнітивних аспектів англомовного афоризму 

необхідно здійснювати у їх єдності, оскільки прагматичні настанови дискурсу й 

тексту реалізуються за допомогою стилю; лінгвостилістичні засоби, зі свого 

боку, здатні забезпечувати реалізацію прагматичних настанов автора. До 
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методики дослідження залучено також синергетичний підхід із використанням 

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

аналізувати механізми самоорганізації дискурсу. Запропонована схема наочно 

демонструє комплексне застосування теоретичних засад лінгвостилістики, 

лінгвопрагматики, лінгвокогнітивістики та лінгвосинергетики для всебічного 

дослідження англомовного афоризму як типу тексту та дискурсу. 

 

Рис. 1.1. Схема комплексного застосування апарату 

лінгвостилістики, лінгвопрагматики, лінгвокогнітивістики та 

лінгвосинергетики в дослідженні англомовного афоризму 

 

Складність проблеми, багатоаспектність англомовного афоризму і 

розмаїття мовних засобів, які використовуються у текстах цього жанру, 

потребують застосування декількох методів аналізу. Як основний 

використовується метод лінгвістичної інтерпретації, який базується на 

принципі: «значення визначається інтерпретатором, а не міститься у мовній 

формі» [102, с. 368–377]. 

При цьому під інтерпретацією мається на увазі філологічна техніка, яка 

представлена сукупністю прийомів, засобів, методів виявлення значень, 

смислу, змісту тексту. Формами інтерпретації є переказ як різною мірою 
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деталізований виклад змісту тексту, резюме, анотація, реферат, інтертекстовий 

діалог як використання вихідного тексту для створення нового шляхом 

критичного аналізу, схвалення, полеміки (відзив, рецензія, критична стаття 

тощо) [259, с. 190].  

Прагмастилістичний аспект дослідження англомовного афоризму 

Cтратегія досліджень англомовного афоризму в прагмастилістичному 

аспектах поетапно реалізується у такій послідовності:  

І-й етап: Аналіз прагматичних функцій англомовного афоризму.  

Для дослідження прагматичних функцій доцільно застосовувати 

функціональний підхід, який базується на дослідженні ефективності інформації 

в процесі спілкування та дозволяє окреслити, яким способом та чи та 

мовленнєва одиниця реалізує своє призначення у процесі висловлювання [104, 

с. 68–76; 165, с. 137–143].  

ІІ-й етап: Аналіз прагматичних настанов англомовного афоризму 

здійснюємо за методикою прагматичного аналізу художніх текстів 

Є. С. Азнаурової. Згідно з цією методикою до засобів мовної об‘єктивації 

прагматичних настанов належать способи організації тексту, подача системи 

художніх образів та естетичних оцінок, а також вибір релевантних нейтральних 

або стилістично та прагматично маркованих одиниць. При цьому ці засоби 

застосовуються комплексно і системно, вони поширені по тексту і є сигналами 

реалізації прагматичних настанов. Для того, щоб виявити систему цих 

прийомів, необхідно осмислити фактуальну, підтекстову і концептуальну 

інформацію, що міститься у тексті [4, с. 105]. Прагматичний аналіз текстів 

англомовних афоризмів дає змогу дослідити засоби кодування і декодування 

інформації в тексті та вибір відповідних засобів мовленнєвої реалізації 

прагматичних настанов. На підставі лінгвістичного аналізу текстів 

афористичних висловів попередньо виокремлюємо такі прагматичні настанови, 

притаманні англомовним афоризмам: 1) констатація, резюмування; 2) 

парирування; 3) урезонювання; 4) застереження, погроза; 5) викриття, докір; 6) 

нарікання; 7) (само)виправдання; 8) (само)приниження; 9) обґрунтування; 10) 
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заспокоєння; 11) спонукання до дії; 12) порада; 13) апеляція до авторитету 

автора; 14) лозунг; 15) естетичний вплив; 16) потрясіння несподіваною 

аргументацією; 17) пізнання. Окремої уваги потребує той факт, що прагматична 

настанова у певних типах текстів здатна виконувати різні прагматичні функції. 

Тому важливим аспектом прагматичного аспекту дослідження англомовного 

афоризму є аналіз взаємозв‘язку його прагматичних функцій і настанов. 

ІІІ-й етап: Аналіз стильових рис англомовного афоризму та їх 

мовленнєвої реалізації. Для визначення специфіки і стильової своєрідності 

англомовного афоризму у дисертаційному дослідженні ми також спираємося на 

методику аналізу за стильовими рисами, яка була запропонована Е. Г. Різель і 

знайшла свій подальший розвиток у працях лінгвістів [160; 222; 231; 246; 282; 

386; 387]. Концепція стильових рис широко використовується для вирішення 

завдань прагмастилістичних досліджень. Стильові особливості афоризму тісно 

пов‘язані з мовними засобами досягнення поставлених цілей. Афоризму 

притаманні загальнозначущість, експресивність, інформативна щільність, 

імпліцитність, інтенціональність, аксіоматичність / істинність. Зазначені 

характеристики афоризму, їх змістова суть та конкретний аналіз текстів 

слугували основою для виокремлення стильових рис та їх номінації. 

Когнітивний аспект дослідження англомовного афоризму 

Іншим важливим напрямком у комплексному дослідженні англомовного 

афоризму є аналіз його когнітивного аспекту. Такий аналіз вважаємо 

доцільним, виходячи з розуміння особливої природи феномену афоризму. На 

цьому етапі ми застосовуємо метод концептуального аналізу, у межах якого 

досліджуємо структуру концептосфери англомовного афоризму та мовленнєву 

реалізацію її ключових концептів. 

У нашому дослідженні ми розуміємо концепт як багатовимірне ментальне 

утворення, в якому виокремлюються образно-перцептивний, поняттєвий та 

ціннісний складники [156, с. 7; 128, с. 73; 151, с. 110; 237, с. 55], тому аналіз 

ключових концептів, які утворюють концептосферу англомовного афоризму, 

обов‘язково передбачає опис цих компонентів. 
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За В. А. Масловою, методика концептуального аналізу зумовлюється 

структурними особливостями концепту. Зокрема, ядро концепту утворюють 

словникові значення певної лексеми, а периферію складає суб‘єктивний досвід, 

прагматичні складники лексеми, конотації [191].  

Об‘єкт дослідження, а саме англомовний афоризм, зумовлює 

застосування так званого «відтекстового підходу», який передбачає аналіз 

концепту в художньому тексті [56; 294]. У межах цього підходу аналіз 

вербалізації ключових концептів англомовного афоризму необхідно починати 

із семантичного аналізу слова як імені концепту. Для виявлення концепту, 

дослідження його специфіки визначаються різні лексико-семантичні, лексико-

тематичні, асоціативні групи, а також ключові слова, парадигматика та 

синтагматика. Тому для виявлення специфіки концептів, що складають 

концептосферу англомовного афоризму вважаємо за доцільне проведення 

багатоаспектного концептуального аналізу у такому обсязі: 

– аналіз етимології імені концепту; 

– аналіз синонімічного і антонімічного ряду імені концепту; 

– семантичний аналіз значень, наведених у словниках; 

– семантичний аналіз значень, які не репрезентовані у словниках, але 

актуалізуються в англомовних афоризмах; 

– аналіз асоціативних, конотативних та аксіологічних компонентів 

концепту, які об‘єктивуються в англомовних афоризмах. 

Крім того, для аналізу концептосфери англомовного афоризму в нашому 

дослідженні ми застосовуємо функціональний аналіз та інтерпретативний 

метод, а також спираємось на концепцію прецедентних текстів [133; 273]. 

Розглядаємо англомовний афоризм як приклад прецедентного тексту, що 

формує концепт, який характеризується багатовимірністю і ціннісною 

значущістю. Доцільним вважаємо використовувати також концепцію 

О. М. Кагановської, згідно з якою концепти підпорядковуються «вершинному» 

концепту, а саме мегаконцепту [122, с. 46].  
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Застосування синергетичного інструментарію до аналізу англомовного 

афоризму 

Самоорганізація кожного дискурсу з точки зору синергетики умовно 

поділяється на три етапи: когнітивний, прагматичний та мовностилістичний 

[263, с. 91]. Когнітивний аналіз англомовного афоризму дає змогу 

проаналізувати параметр порядку як найбільш рухливий параметр 

самоорганізації афоризму, що проявляється як здатність до вільного вибору 

концепту і його головних атрибутів для зіставлення із цільовим концептом його 

периферійним атрибутом. Прояв цього параметра порядку відбувається 

матрично: на усіх рівнях композиції афоризму, а також по вертикалі – на 

когнітивному, прагматичний і мовностилістичний рівнях. При цьому той самий 

параметр порядку на цих рівнях знаходить свою об‘єктивацію по-різному.  

Стосовно англомовного афоризму зроблено спробу застосування таких 

синергетичних понять та інструментарію, як самоорганізація тексту, 

прирощення смислу, фрактальність; здійснено аналіз своєрідності 

самоорганізації англомовного афоризму, досліджено фрактальну природу 

афоризмів з боку їх композиційної, синтаксичної, семантичної організації та 

властивість самоподібності структури афоризму. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Афоризм завжди привертав увагу представників різних наук, 

неодноразово аналізувався з позицій лінгвістики. При цьому, із зміною 

наукової парадигми, змінювалися підходи до вивчення цього явища. У період 

розквіту структурної лінгвістики науковці досліджували лексичні, граматичні, 

стилістичні риси афоризмів, класифікували їх за тематикою, будували 

семантико-синтаксичні моделі афористичних висловлювань. Афоризм виступав 

об‘єктом дослідження як літературний жанр, як фразеологізм, як знак, як 

культурема; досліджувалася афористичність як риса ідіостилю. Окрему 

зацікавленість викликає дослідження афоризму у прагматичному аспекті. Увагу 
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дослідників привертали функціонально-прагматичні аспекти афоризмів в 

окремих типах дискурсів, зокрема, в політичному дискурсі. Досить докладно 

афоризм досліджено з точки зору інтертекстуальності.  

Останнім часом позначилася перспектива дослідження афоризмів у 

когнітивному аспекті, крізь призму лінгвокультурології та лінгвоаксіології 

(афоризми досліджуються як ціннісно-марковані висловлювання, що є 

важливим компонентом опису лінгвокультурних концептів). Проте методику 

таких досліджень не можна вважати достатньо розробленою. Об‘єктом 

досліджень зазвичай виступають окремі концепти, що вербалізуються в 

афоризмах. Недостатньо уваги приділяється дослідженню взаємозв‘язків між 

концептами, що утворюють концептосферу афоризму. 

Аналіз стану вивчення англомовного афоризму та ступеня розробки 

певних його аспектів дає підстави зробити висновок про необхідність 

проведення комплексного дослідження у прагмастилістичному та когнітивному 

аспектів англомовного афоризму із застосуванням апарату лінгвосинергетики. 

У сучасній науці прийняті декілька понять, що є близькими до жанру 

афоризму. Для визначення об‘єкту дослідження, розглянуто співвіднесеність 

афоризму із найбільш часто вживаними назвами, що позначають малі текстові 

форми узагальнюючого характеру. Схожість та відмінність афоризму від інших 

споріднених форм виявляється шляхом зіставлення схожих і відмінних 

стильових рис, які характеризують відповідний жанрово-стильовий архетип 

прислів‘я, крилате слово, байка, притча, епіграма, есе, сентенція, максима 

тощо). 

Аналіз цих рис дозволяє попередньо визначити афоризм як стислий, 

комунікативно-орієнтований, концептуально зумовлений вислів, який належить 

певному авторові, стверджує глибоку, загально значущу істину, має значний 

прагматичний потенціал та художньо відточену, завершену форму, яка 

характеризується витонченістю та стилістичною експресивністю 

формулювання. 
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Приймаючи до уваги існуючі підходи до трактування поняття 

прагматичної функції, у цій роботі 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.  

На підставі аналізу підходів до тлумачення поняття прагматичної 

настанови, вважаємо за доцільне прийняти визначення прагматичної настанови 

(за В. Л. Наєром, Е. С. Азнауровою) як матеріалізованого у тексті 

усвідомлюваного наміру адресанта здійснити певний вплив на адресата. При 

цьому розглядаємо прагматичну настанову як першоелемент прагматики 

англомовного афоризму. Саме на підставі прагматичної настанови створюється 

прагматичний зміст, який зумовлює вибір мовленнєвих засобів, та сприяє 

реалізації прагматичного ефекту англомовного афоризму, що викликає 

необхідність всебічного ґрунтовного дослідження.  

Обґрунтовано застосування концепції стильових рис, прагмастилістичної 

когнітивної та синергетичної парадигми в дослідженні англомовного афоризму. 

Застосування елементів когнітивного аналізу в прагматичній парадигмі є 

необхідним для розуміння того, як концепти формують концептосферу мовця і 

слухача. Тому когнітивний аспект дослідження англомовного афоризму 

нерозривно пов‘язаний з прагматичним у плані розуміння побудови 

концептосфери, способів вербалізації концептів, які входять до неї, реалізації 

прагматичних настанов тощо. Когнітивний аналіз англомовного афоризму 

нерозривно пов‘язаний з його синергетичною складником, що 

самоорганізується 

З урахуванням ступеня дослідженості англомовного афоризму, 

недостатнього висвітлення його прагмастилічних та когнітивних 

характеристик, розроблено стратегію досліджень. Аналіз лінгвопрагматичних і 

лінгвостилістичних та когнітивних аспектів англомовного афоризму необхідно 

здійснювати у їх єдності, оскільки прагматичні настанови дискурсу й тексту 
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реалізуються за допомогою стилю; лінгвостилістичні засоби, в свою чергу, 

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. 

Основні положення розділу відображені в наукових публікаціях автора 

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 

31; 32; 33; 334; 335]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО 

АФОРИЗМУ ТА ЇХ МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

Сучасна лінгвістика характеризується стійкою тенденцією до розгляду 

стилістичних і прагматичних характеристик типів текстів та дискурсів у їх 

взаємній зумовленості. Стилістичні засоби обираються для реалізації певних 

прагматичних завдань тексту, тобто кожен стилістичний аспект тексту 

обов‘язково має прагматичну мету. Така єдність дослідження дає підстави для 

виокремлення прагмастилістичного аспекту, а ширше – існування 

прагмастилістичної парадигми [219, с. 68]. 

Ці вихідні положення зумовлюють вибір прагмастилістичної парадигми 

для дослідження англомовного афоризму, а саме для аналізу прагматичних 

функцій текстів цього жанру, мовностилістичних засобів реалізації 

прагматичних настанов, мовленнєвої реалізації стильових рис. 

  

2.1. Прагматичні функції англомовного афоризму 

 

Серед дослідників немає єдиної думки щодо кількості та класифікації 

прагматичних функцій афоризмів. З точки зору Г. Л. Пермякова, існує сім 

прагматичних функцій паремій (до яких він відносить афоризми), або сім 

основних практичних цілей, заради досягнення яких паремії вживаються, а 

саме: моделювальна, повчальна, прогностична, магічна, негативно-

комунікативна, розважальна і орнаментальна [217, с. 88]. 

Звісно, що кожному класу паремій ці функції притаманні у різній мірі. 

Перелік цих функціональних груп Г. Л. Пермяков вважав можливим поширити 

за рахунок більш дрібної деталізації за функцією. Наприклад, вислови, які 

наділені повчальною функцією, можна також поділяти на ті, що містять 

правила поведінки та ті, що знайомлять із правилами мислення та ін. [там само, 



74 
 

с. 101]. Отже, кількість функцій може бути різною у відповідності до підстав 

класифікації. 

На думку Г. Л. Пермякова, саме моделювальна функція передусім 

притаманна афоризмам. Адже афоризми дають ідеальну модель життєвої 

ситуації. Деякі афоризми наочно не містять ознак моделі, але опосередковано, 

через текст, з якого вони взяті, також слугують моделлю. Ця функція найбільш 

яскраво може бути реалізовувала у констатувальній настанові, за допомогою 

якої певна інформація підлаштовується під існуючий стереотип. 

Констатувальна настанова об‘єктивується в актах констатації, резюмування, 

коментування [там само, с. 88]. 

Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров основними функціями афоризмів 

вважають кумулятивну і директивну. Кумулятивна функція афоризмів полягає 

у їх здатності акумулювати та узагальнювати екстралінгвальну інформацію, 

зокрема, культурно значущу; афоризми відображають національну культуру в 

цілому, комплексно, всіма своїми елементами разом, є виразниками мудрості. 

Директивна (або апелятивна) функція у широкому сенсі означає здатність 

афоризмів впливати на адресата. Саме для цього вони створюються та 

використовуються у мовленні. Афоризми надають авторитету. При цьому вони 

апелюють до фонових знань адресата як носія певної культури [75, с. 193–194]. 

Крім того, зазначається класифікувальна, номінативна функція, яка 

проявляється у виокремленні, відокремленні і найменуванні ситуацій [там само, 

с. 190]. Думка про те, що афоризми виражають стереотипи та норми поведінки 

людей є досить поширеною [89; 105; 216]. Крім того, афоризми мають 

естетичний вплив. Автор не тільки повідомляє певну істину, але й 

використовує при цьому низку стилістичних засобів так, що афоризм набуває 

відточеної форми [302, с. 83].  

Г. Д. Сидоркова виокремлює чотири функції афоризмів: регулятивну, 

експресивну, метамовну, констативну. Ця класифікація базується на типології 

ілокутивних класів: вокативи, декларативи, еротативи, експресиви, регулятиви, 

структиви, констативи (за класифікацією С. А. Сухих) [288]. При цьому до 
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вокативів належать мовленнєві акти на кшталт звернення та/або закликів. До 

декларативів – об‘ява, проголошення, санкціонування, які здійснюються за 

наявності певних повноважень. До еротативів – питання, що мають 

уточнюючо-альтернативний характер. За допомогою експресивних 

мовленнєвих актів виражається радість, сум, здивування, журба, байдужість та 

ін. До класу регулятивів автор відносить такі мовленнєві дії як 

підбадьорювання, заспокоєння, докір, погроза, відмова, порада, обіцянка, 

застереження. До констативів віднесено акти твердження, припущення, згоди, 

сумніву, впевненості та ін. Клас структивів об‘єднує мовленнєві акти, що 

організують та регулюють сам процес вербальної комунікації: початок та 

кінець комунікації, дії, що спонукають співрозмовника до спілкування тощо 

[262, с. 40–41].  

Інколи в основу класифікації афоризмів лягає наявність вольового 

аспекту. Зокрема, В. Гренцманн виокремлював афоризми, що констатують 

будь-які загальні закономірності без особливого емоційного осмислення цих 

закономірностей автором, і такі, в яких вольовий елемент переважає [360, 

с. 205]. 

Інші дослідники наполягають на головуючій ролі моделювальної функції, 

а також визнають важливість регулятивної функції афоризмів [175, с. 82]. При 

цьому, експресивна та аксіологічна функція розглядаються як вторинні функції 

афоризмів [там само, с. 84]. Деякі дослідження присвячені саме аксіологічної 

функції афоризму як надважливій [6]. 

С. О. Швачко та І. К. Кобякова, поділяючи афоризми на «серйозні» та 

авторські гумористичні вислови, вважають, що першим відповідно притаманна 

настанова на ствердження гуманних життєвих принципів, а другим – 

привернення уваги адресата, бажання вразити незвичайністю та 

парадоксальністю думки, створити гумористичний ефект. При цьому за обома 

типами закріплено такі функції: комунікативна, лінгво-креативна, прагматична 

[318, с. 150–151].  
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Варто також звернути увагу на когнітивний потенціал афоризмів. Адже, 

висуваючи на перший план суттєві аспекти об‘єкту, вони полегшують процес 

пізнання світу. Дослідники неодноразово відзначали проміжний статус 

афоризму між літературою та філософією [256; 293; 355]. 

Л. М. Толстой порівнював важливість філософських теорій і афоризмів у 

діяльності людського розуму та пізнанні законів мислення, і, при цьому, 

надавав перевагу останнім. Він зазначав, що укладачі філософських теорій 

намагалися привести до системи усі явища і закони людського життя і досягли 

у цьому досконалості. Натомість автори афоризмів сприяли пізнанню законів 

людського життя не стрункими системами, а окремими спостереженнями за 

життям, влучними виразами, що вказують на ті вічні закони, які керують ним. 

Отже, на думку Л. М. Толстого, афоризми приваблюють своєю щирістю, 

витонченістю і стислістю виразів; головне ж, вони не тільки не пригнічують 

самостійної діяльності розуму, але, навпаки, викликають її, змушуючи читача 

робити подальші висновки з прочитаного, або, іноді навіть зовсім не 

погоджуючись із автором, сперечатися з ним і доходити нових, несподіваних 

висновків [293]. 

Афоризми добре запам‘ятовуються, багаторазово відтворюються людьми 

завдяки лаконічній текстовій формі. У них досягається гранична концентрація 

безпосереднього повідомлення. Афоризми у пізнавальній діяльності людини 

використовуються, насамперед, для розкриття невидимої, рефлексивної суті, 

для отримання конкретного результату від міркування. Афоризми, висуваючи 

на перший план істотні аспекти об‘єкту, який досліджується, полегшують 

процес пізнання. Елімінування деталей, що не входять до безпосереднього 

змісту, який розсудливо сприймається, підсилює пропускну здатність 

перцепції, яка детермінована науковим мисленням. Ефективність афоризмів у 

структурі та динаміці пізнавальної діяльності людини полягає у створенні 

проблемної ситуації, яка стимулює людську свідомість до нової розумової 

діяльності [256, с. 7–9]. 
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Отже, підсумуємо все зазначене вище. Аналіз існуючих концепцій та 

підходів до прагматичних функцій афоризмів засвідчив, що сьогодні існує 

багато варіантів їх класифікацій, які розрізняються як за кількістю функцій, так 

і за їх змістом. Таке розмаїття зумовлено, на наш погляд, своєрідною природою 

афоризму та різними підходами до вибору підстав для класифікації його 

функцій. У таблиці 2.1. підбито підсумки огляду; при цьому, прагматичні 

функції, які виокремлюють певні автори, позначаємо знаком +, а найважливіші, 

на їх думку, для афоризму прагматичні функції позначаємо знаком ++: 

Таблиця 2.1. 

Порівняльна таблиця прагматичних функцій афоризму у дослідженнях 
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моделювальна ++   ++     ++ ++ 

повчальна +   +       

прогностична +          

магічна +          

негативно-

комунікативна 

+          

розважальна +          

орнаментальна +          

кумулятивна   ++  +       

директивна 

(апелятивна) 

 ++         

класифікувальна, 

номінативна 

 +       ++ ++ 

естетична           
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аксіологічна    +  ++  ++   

експресивна   ++ +       

метамовна    +        

констатувальна   +     ++   

регулятивна   ++ ++       

когнітивна     ++      

комунікативна       ++    

лінгво-креативна        +    

прагматична       +    

Розглянувши підходи до визначення прагматичних функцій афоризмів та 

обґрунтування ступеня їх релевантності, вважаємо за доцільне виокремити такі 

прагматичні функції, притаманні англомовному афоризму: регулятивна, 

моделювальна, кумулятивна, когнітивна, аксіологічна, естетична, експресивна. 

Найважливішим функціями афоризму вважаємо регулятивну, естетичну. Варто 

також відзначити важливість когнітивної функції, як функції мислетворення та 

пізнання світу. Продемонструємо мовленнєву реалізацію прагматичних 

функцій в англомовних афоризмах на прикладах:  

Таблиця 2.2. 

Мовленнєва реалізація прагматичних функцій в англомовних афоризмах 

Функція афоризму Приклад 

регулятивна 

 

One should never trust a woman who tells one 

her real age. A woman who would tell one 

that, would tell one anything (Oscar Wilde, ‗A 

Woman of No Importance‘ (1893) act 1) [418, 

с. 1713] 

естетична Fame is like a river, that beareth up things 

light and swollen, and drowns things weighty 

and solid (Francis Bacon ‗Essays‘ (1625) ‗Of 

Praise‘) [418, с. 161] 
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моделювальна If a man will begin with certainties, he shall 

end in doubts; but if he will be content to 

begin with doubts, he shall end in certainties. 

(Francis Bacon, ‗The Advancement of 

Learning‘ (1605) bk. 1, ch. 5, sect. 8) [418, 

с. 156] 

кумулятивна The joys of parents are secret, and so are their 

griefs and fears (Francis Bacon ‗Essays‘ 

(1625) ‗Of Parents and Children‘ [418, с. 161] 

когнітивна There is a difference between happiness and 

wisdom: he that thinks himself the happiest 

man is really so; but he that thinks himself the 

wisest is generally the greatest fool (Francis 

Bacon) [426] 

аксіологічна The female of the species is more deadly than 

the male (Rudyard Kipling from ‗The Female 

of the Species‘ (1919)) [418, с. 896] 

експресивна 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, ‗A Spanish Drama‘ ch. 2) [418, 

с. 943]  

 

Оскільки суб‘єктом мовлення є людина, розподіляємо прагматичні 

функції за аспектами людської особистості (у межах «Я–концепції» 

А. В. Петровського, М. Г. Ярошевського), а саме: поведінковий (вольовий) 

аспект: регулятивна, моделювальна; ментальний (когнітивний) аспект: 

кумулятивна, когнітивна, аксіологічна; емоційний аспект: естетична, 

експресивна (відповідно до поведінкового, емоційного та когнітивного 

компонентів самосвідомості особистості).  
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У таблиці схематично продемонструємо підпорядкування прагматичних 

функцій англомовного афоризму аспектам особистості та розкриємо їх зміст: 

Таблиця 2.3. 

Прагматичні функції афоризму та їх зміст (за аспектами особистості) 

прагматична функція зміст 

поведінковий (вольовий) аспект 

регулятивна 

(волюнтативна, 

спонукальна) 

 

здатність афоризмів впливати на адресата: 

урезонювання, прохання, заборона, 

запрошення, порада, спонукання, 

переконання, тощо 

моделювальна здатність афоризмів містити модель 

життєвої ситуації 

ментальний аспект 

кумулятивна 

 

здатність афоризмів узагальнювати, 

зберігати та передавати екстралінгвальну 

інформацію 

когнітивна 

 

здатність афоризмів стимулювати 

людську свідомість до нової пізнавальної 

діяльності через проблемну ситуацію, яка 

об‘єктивується в афоризмах 

аксіологічна здатність афоризмів надавати оцінку 

об‘єктам дійсності з позиції «добре–

погано» 

емоційний аспект 

естетична реалізація естетичної функції 

проявляється в тому, що повідомлення 

сприймається як естетичний об‘єкт, увага 

зміщується на сам текст, його мовні 

засоби реалізації 
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експресивна важливе не саме повідомлення, а 

відношення до нього. При реалізації цієї 

функції створюється можливість 

перетворити внутрішнє, суб‘єктивне на 

зовнішнє, об‘єктивне, доступне для 

сприйняття 

 

Отже, розглянувши підходи до визначення прагматичних функцій 

афоризмів та обґрунтування ступеня їх релевантності, вважаємо за доцільне 

виокремити такі прагматичні функції, притаманні англомовному афоризму: 

регулятивна, моделювальна, кумулятивна, когнітивна, аксіологічна, естетична, 

експресивна. Найважливішими функціями афоризму вважаємо регулятивну та 

естетичну. Варто відзначити також важливість когнітивної функції як функції 

мислетворення та пізнання світу.  

 

2.2. Мовленнєва реалізація прагматичних настанов у англомовному 

афоризмі 

 

У лінгвістичній науці співіснують декілька трактувань поняття 

прагматичної настанови. Поняття прагматичної настанови тісно пов‘язане із 

поняттям прагматичної функції як цілеспрямованого використання мовних 

одиниць для досягнення певного впиву на адресата, яка сприяє встановленню 

умовного контакту між автором та реципієнтом за допомогою відповідних 

вербальних і невербальних засобів, вживання яких реалізує прагматичну 

настанову автора. Оскільки прагматичні настанови належать до сфери 

психічної діяльності людини, виявити та дослідити їх можливо шляхом аналізу 

мовних (стилістичних, синтаксичних, лексичних та ін.) засобів реалізації 

прагматичних настанов у тексті, через які вони об‘єктивовані. 

З урахуванням визначення афоризму як стислого вислову, який належить 

певному авторові, стверджує загально значущу істину, володіє значним 
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прагматичним потенціалом та має художньо завершену форму, що 

характеризується стилістичною експресивністю, аналіз прагматичних настанов 

англомовного афоризму потребує значної уваги. Отже прагматичний потенціал 

є конституційною рисою афоризму та зумовлює його специфіку.  

Прислів‘ям і афоризмам притаманні спільні риси [300, с. 30], що дозволяє 

зробити припущення про спорідненість певних прагматичних настанов текстів 

цих жанрів. На підставі аналізу текстових функцій виокремлюють такі 

мовленнєві настанови прислів‘їв: 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 [262, с. 14–16].  

Проведений функціональний аналіз текстів підтвердив релевантність 

таких настанов стосовно англомовних афоризмів. При цьому слід мати на увазі, 

що афоризм як самостійна одиниця, яка наведена у збірках та словниках поза 

контекстом, має самостійне значення та потенційні прагматичні настанови. 

Практична реалізація цих прагматичних настанов відбувається, коли афоризм 

вживається у мовленні як відтворювана одиниця. Внаслідок високої 

інформативної щільності афоризму як стильової риси, в одному афористичному 

висловлюванні можуть водночас реалізовуватися декілька прагматичних 

настанов.  

Крім того, прагматична настанова автора може відрізнятися від фактично 

досягнутого прагматичного результату. Адже «… читачі читають текст по-

різному, і не існує закону, який диктував би їм, як саме читати, тому вони часто 

використовують текст як умістилище своїх власних емоцій, зароджених поза 

текстом або випадково текстом навіяних» [323, с. 19]. 

Прагматична настанова в афоризмах реалізується за допомогою широкого 

спектру стилістичних засобів. Вперше на використання художньо-стилістичних 

засобів в афоризмах звернув увагу видатний іспанський вчений XVII ст. 

Б. Грасіан. Він зазначав, що тропи і риторичні фігури є матеріалом і основою, 

на якій «зводить свою красу дотепність» [97, с. 288]. Б. Грасіан наводить 
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афоризми, основані на визначенні, парадоксальності, антитезі, градації та інших 

стилістичних фігурах, відзначаючи ефект, який досягається при їх вживанні 

[97, с. 356–362]. 

Наведемо приклади реалізації прагматичних настанов в англомовних 

афоризмах: 

– констатація, резюмування:  

Наведені афоризми констатують певні факти, не поширюючи і не 

надаючи додаткових аргументів: 

Women, then, are only children of a larger growth (Lord Chesterfield, ‗Letters 

to his Son‘ (1774) 5 September 1748) [418, с. 469]; 

There is a superstition in avoiding superstition (Francis Bacon, ‗Essays‘ (1625) 

‗Of Superstition‘) [418, с. 162]. 

Отже, ця потенційна настанова широко представлена в афористичних 

висловлюваннях, що зумовлено стильовими рисами афоризмів, а саме їх 

інформативною стислістю, загальною значущістю, образністю, що дозволяє 

коротко, лаконічно і виразно робити узагальнюючі висновки стосовно певних 

фактів; 

– парирування: 

Майже кожному афоризму властивий потенціал до аргументації. 

Наведений нижче афоризм Роберта Бернса побудовано на метафорі «афоризм – 

це зброя» і буквально вказує на цю властивість афористичних висловлювань:  

I pick my favourite quotations and store them in my mind as ready armour, 

offensive or defensive, amid the struggle of this turbulent existence (R. Burns) [426].  

Деякі афористичні вислови парирують загальновідомі твердження: 

Divorces are made in heaven (Oscar Wilde) [422, c. 359]. 

Цей афоризм є алюзією до відомого вислову Уїльяма Шекспіра Marriages 

are made in heaven, при цьому він суперечить цій істині, протиставляючи 

розлучення шлюбу.  
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Thieves respect property. They merely wish the property to become their 

property that they may more perfectly respect it (Gilbert K. Chesterton ‗The Man 

who was Thursday‘ (1908) ch. 4) [418, с. 472].  

Цей афоризм парирує уявлення про те, що крадії зневажають право власності і 

тому крадуть майно інших людей; 

– урезонювання:  

Автор цього афоризму надає аргумент проти приділення надмірної уваги 

питанням любові, релігії, мистецтва чи бізнесу, адже всі ці «високі матерії» не 

мають жодного значення, коли людині нічого їсти: 

Love and business and family and religion and art and patriotism are nothing 

but shadows of words when a man’s starving! (O. Henry, ‗Heart of the West‘ (1907)) 

[411]; 

А такий афоризм урезонює надмірний прояв показної чутливості при 

занадто практичних намірах: 

It is the wisdom of the crocodiles, that shed tears when they would devour 

(Francis Bacon, ‗Essays‘ (1625) ‗Of Wisdom for a Man‘s Self‘) [418, с. 163]. 

– застереження, погроза:  

A man cannot be too careful in his choice of enemies (Oscar Wilde, ‗The 

Picture of Dorian Gray‘ (1891) ch. 1 preface) [418, с. 1713] 

Цей парадоксальний афоризм застерігає, що сваритися на наживати 

ворогів треба дуже обережно, імпліцитно відсилаючи при цьому до відомого 

вислову про важливість вибору правильних друзів; 

– викриття, докір: 

Ця настанова реалізується завдяки експресивності афоризму. Часто 

експресивність досягається лексичними засобами: 

There is no sin except stupidity (Oscar Wilde from ‗The Critic as Artist‘ pt. 2 in 

‗Intentions‘ (1891)) [418, с. 1711]; 

The rich are the scum of the earth in every country. (G. K. Chesterton from 

‗The Flying Inn‘ (1914) ch. 15) [418, с. 471]; 

– нарікання: 
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Death and taxes and childbirth. There is never a convenient time for them 

(Margaret Mitchell) [407, с. 42]; 

– (само)виправдання: 

Experience is the name every one gives to their mistakes (Oscar Wilde, ‗Lady 

Windermere‘s Fan‘ (1892) act 3) [418, с. 1712]. 

No rule is so general, which admits not some exception (Robert Burton, ‗The 

Anatomy of Melancholy‘ (1621)) [431]. 

– (само)приниження: 

Men! The only animal in the world to fear (David Herbert Lawrence, Mountain 

Lion (1923) [431];  

Men is the onle creature that consumes without producing (George Orwell) 

[407, c. 74]. 

– обґрунтування:  

There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, 

or badly written (Oscar Wilde, ‗The Picture of Dorian Gray‘, Preface) [418, с. 1713]; 

– заспокоєння:  

Marriage has many pains, but celibacy has no pleasures (Samuel Johnson) 

[407, с. 140]; 

Ця прагматична настанова може реалізовуватися в афоризмах у досить 

саркастичній формі: 

Cheer up! The worst is yet to come (Philander Chase Johnson) [407, с. 62]; 

– спонукання до дії:  

But better die than live mechanically a life that is a repetition of repetitions 

(D. H. Lawrence, ‗Women in Love‘ (1920), Ch. 15) [431]; 

– порада: 

Be nice to people on your way up because you'll meet them on your way down 

(Wilson Mizner) [407, с. 76]. 

Do not free a camel of the burden of his hump; you may be freeing him from 

being a camel (Gilbert K. Chesterton, ‗Orthodoxy‘, ‗The Suicide of Though‘) [428]. 
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Однак, володіючи відмінними від прислів‘їв конституційними ознаками, 

афоризми часто містять специфічні прагматичні настанови. Зокрема, наявність 

в афоризмі певного автора, дозволяє апелювати до його авторитету. Наприклад, 

усім відомо, що в стані гніву не можна нічого казати чи робити. Але та сама 

порада від одного з президентів Сполучених Штатів звучить переконливіше: 

When angry, count to ten before you speak. If very angry, count to one hundred 

(Thomas Jefferson) [426].  

Афоризмам також часто властивий так званий «високий стиль», звідси 

притаманна їм здатність бути лозунгом і т. ін. [300, с. 32].  

Таким лозунгом, наприклад, є славнозвісний вислів Френсиса Бейкона 

Knowledge is power, який зазвичай цитується скорочено, але в оригіналі має 

більш розгорнутий вигляд: 

Knowledge itself is power (Francis Bacon, ‗Meditationes Sacrae‘ (1597)) [418, 

с. 163] 

Ця властивість афоризму зумовлює його вживання як стилістично-

експресивного засобу для досягнення естетичного ефекту та виразності:  

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 ‗Essays‘ (1625) ‗Of Studies) [418, с. 161].  

Значна кількість афоризмів має на меті приголомшити читача або слухача 

несподіваністю аргументації чи порівняння: 

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 (Gilbert K. Chesterton) [427]; 

There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is 

not being talked about (Oscar Wilde from ‗The Picture of Dorian Gray‘ (1891), ch. 1, 

preface) [418, с. 1713]. 
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Специфічною ознакою афоризмів є їх здатність до реалізації формування 

думки. У пізнавальній діяльності людини афоризми використовуються 

насамперед для розкриття незримої сутності, для досягнення певного 

результату розміркувань. Афоризми, висуваючи на перший план суттєві 

аспекти об‘єкту, що досліджується, полегшують процес пізнання [256, с. 7–8]. 

Так реалізується пізнавальна прагматична настанова. 

Отже, робимо висновок, що 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. 

Варто зауважити, що кожен афоризм може об‘єктивувати декілька 

настанов водночас. При цьому ці настанови знаходяться у певній ієрархії, що 

зумовлює вибір релевантних мовностилістичних засобів. Розглянемо засоби, за 

допомогою яких в англомовних афоризмах об‘єктивуються найголовніші та 

найпоширеніші прагматичні настанови.  

2.2.1. Мовностилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на 

естетичний вплив  

Під час реалізації прагматичної настанови на естетичний вплив в 

англомовному афоризмі об‘єктивується естетична функція текстів цього жанру. 

Термін «естетична функція» був запропонований Л. П. Якубинським. Зміст 

цього поняття трактується вченими по-різному. Існує точка зору (Б. Кроче, 

Л. О. Новіков, Д. М. Шмельов, Р. О. Якобсон та ін.), згідно з якою естетична 

функція – це настанова на форму чи вираження [206; 322; 325; 329]. Інших 

поглядів дотримуються Л. А. Кисельова, Г. Я. Солганик та ін. [136; 277, с. 196–

197]. Цими вченими естетична функція визначається як настанова на вплив. У 

цьому розумінні естетична функція перетворюється на різновид прагматичної 

функції. 
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Водночас, у лінгвістиці поширена концепція, згідно з якою естетична 

функція мови розуміється як спрямованість мови на власну досконалість, яка 

викликає естетичне враження. Якщо «практичні» функції мови вимагають 

роботи над словом із метою якомога більш точного, ясного і 

загальнодоступного вираження інформації, то естетична функція мови вимагає 

роботи над словом із метою відкрити читачеві і слухачеві прекрасне у слові [95, 

с. 316]. 

Дослідники визнають, що естетична функція, або функція емоційно-

образного впливу на читача чи слухача, є основною функцією мови художнього 

стилю [4, с. 104; 282]. За певних умов ситуації літературного спілкування вона 

може реалізовуватися різними шляхами. Це, на думку Е. С. Азнаурової, дає 

підстави стверджувати, що прагматична настанова в окремих типах тексту 

здатна виконувати різні прагматичні функції [4, с. 104]. 

Багатозначність художнього тексту, яка апріорі припускає можливість 

різних інтерпретацій, часто трансформує його прагматичну настанову з 

експліцитного до імпліцитного плану [там само, с. 104]. 

Для ефективної реалізації прагматичної настанови на естетичний вплив 

текст повинен мати продуману та відточену художню структуру, кожен 

елемент якої, за визначенням Е. С. Азнаурової, є «максимально доречним» в 

плані втілення творчої концепції суб‘єкта мовлення, у відкритті і розробці 

глибинної істини життя, спрямованої на естетичний вплив, у плані реалізації 

прагматичної настанови тексту [там само, с. 103]. 

Стилістичний аналіз афоризмів у нашому дослідженні включає аналіз 

морфологічних, лексичних і синтаксичних засобів та прийомів. Насамперед 

проаналізуємо композиційні особливості афоризмів. Афоризми, зазвичай, 

складаються з двох частин: конкретної думки та підсумкового висновку. Інколи 

ці компоненти нероздільні, але вони завжди наявні. У висновку міститься 

«соль» афоризму – авторська оцінка першої частини. «Афоризм має нібито два 

аспекти, які часто знаходяться в конфлікті між собою. Проте ця суперечність не 
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перетворює їх на парадокс. Парадокси завжди протистоять загальній думці, в 

той час як суперечності афоризмів гасять в них самих» [300, с. 79].  

Навіть в найсуперечливіших на перший погляд афоризмах 

парадоксальність використовується лише як стильовий прийом.  

Наприклад, наведений нижче парадоксальний вислів суперечить 

поширеній думці та загально відомим рекомендаціям, але інколи виявляється 

доречним, беручи до уваги той факт, що в деяких ситуаціях людина, яка 

приходить вчасно, має чекати на тих, хто спізнюється. Тобто в цьому афоризмі 

протиставляється загальне правило та життєвий досвід. Тому це висловлювання 

спонукає читача берегти свій час: 

Punctuality is the thief of time (Oscar Wilde) [418]. 

Поряд з інформаційною функцією, яка складає основу семантико-

стилістичного ефекту оригінальності, парадоксальність виконує також ряд 

додаткових, стилістичних функцій, а саме: експресивно-оформлювальна, або 

досягнення яскравості формулювання, а через неї активація мислення читача, і 

актуалізація відомої, але помарнілої істини; створення комічного ефекту; 

досягнення стислості; компактності викладення [184, с. 47]. 

У лінгвістичному плані створення мовної образності базується на 

здатності слова як знака до подвійного значення, яке спрямоване на активізацію 

конкретно-чуттєвого аспекту семантики слова, що визначає його «потенціал до 

впливу» [289, с. 5]. Естетичний вплив передбачає насамперед активізацію 

художнього мислення адресата, стимулювання його емоційних реакцій; це 

настанова на декодування смислової, образної та емоційної інформації і 

концептуальних смислів тексту через творче осмислення, зокрема, 

метафоричної тропіки як складника макроструктури цілого тексту [4, с. 107]. 

Надважливість прагматичної настанови на естетичний вплив в 

англомовному афоризмі зумовлена конституційними рисами текстів цього 

типу. Ця настанова об‘єктивована майже в кожному афоризмі, що зумовлено 

тим, що афоризми виражені в яскравій формі, яка легко запам‘ятовується.  
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Англомовні афоризми містять майже весь спектр стилістичних фігур та 

тропів. Розглянемо їх у такій послідовності: 

– порівняння, яке досить часто вживається в англомовних афоризмах 

для створення образності та естетичної краси. Наприклад, у цьому афоризмі 

підозри порівнюються із кажанами:  

Suspicions amongst thoughts are like bats amongst birds, they ever fly by 

twilight (Francis Bacon from ‗Essays‘ (1625) ‗Of Suspicion‘) [418, с. 162]. 

А у такому афористичному вислові дотепність порівнюється із ікрою та 

мармеладом: 

Wit is like caviar. It should be served in small, elegant portions and not 

splashed about like marmalade (Noël Coward) [407, c. 123]. 

Інколи використання порівняння має на меті приголомшити, а не 

зачарувати. Наприклад, порівняння грошей із навозом є досить незвичним і 

викликає певні емоції: 

Money is like manure; it’s not worth a thing unless it’s spread around 

encouraging young things to grow (Thornton Wilder, ‗The Matchmaker‘) [431]. 

Ефект порівняння може підсилюватися морфологічним повтором:  

The world is becoming like a lunatic asylum run by lunatics (David Lloyd 

Gearge) [419, с. 471]. 

– метафора: 

And when it rains on your parade, look up rather than down. Without the rain, 

there would be no rainbow (Gilbert K. Chesterton) [426].  

У цьому афоризмі назви природних явищ використовуються 

метафорично на позначення життєвих ситуацій: rain – негараздів, а rainbow – 

чарівних дарунків долі, які слідують за ними; 

У наведеному далі афоризмі слово perspiration вжито метафорично та 

означає тяжку працю: 

Genius is one per cent inspiration, ninety-nine per cent perspiration (Thomas 

Alvea Edison) [426].  

Метафори можуть бути досить розгорнутими:  
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You never really understand a person until you consider things from his point 

of view – until you climb into his skin and walk around in it (Nelle Harper Lee, ‗To 

Kill A Mockingbird‘) [427].  

Метафора climb into his skin and walk around in it означає «пожити життям 

іншої людини, пізнати її труднощі». 

Метафоричним може бути навіть весь афоризм у цілому: 

In scating over thin ice, our safety is in our speed (Ralph Waldo Emerson) 

[426], де scating over thin ice – це образ непевної, ризикованої ситуації. 

Загалом, метафора є найпоширенішим мовним засобом для створення 

образності та емоційності в англомовному афоризмі, і досягнення ефекту 

естетичного впливу; 

– інші стилістичні засоби: 

Внаслідок незначного об‘єму тексту афоризмів та їх високої 

інформативної стислості в одному афоризмі може застосовуватися декілька 

мовних засобів створення образності. Наприклад, афоризми містить такі 

стилістичні засоби як: 

– метонімія, антитеза, гіпербола: 

Knowledge slowly builds up what Ignorance in an hour pulls down (George 

Eliot, ‗Daniel Deronda‘) [426]. 

У цьому афоризмі Knowledge та Ignorance є прикладами метонімії 

(синекдохи), адже Knowledge вжито на позначення досвідчених, розумних 

людей, а Ignorance, навпаки, – на позначення невігласів. Позначення короткого 

часового відрізку in an hour є гіперболою. Також вжито антитезу як 

протиставлення контрастних понять builds up – pulls down; 

– антитеза та еліпсис: 

Крім того в афоризмах вживаються антитеза та еліпсис. Наприклад, у 

наведеному афоризмі застосовується протиставлення human – divine, а у другій 

частині вислову пропущене форма дієслова to be – to forgive [is] divine: 

To err is human, to forgive divine (Alexander Pope) [418, с. 613];  

– метафора, антитеза, симплока:  
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Hope is a good breakfast, but it is a bad supper (Francis Bacon) [426]; 

– cимплока, градація: 

There is no reciprocity. Men love women, women love children, children love 

hamsters (Alice Thomas Ellis) [407, с. 133]. 

– антитеза та симплока: 

Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late (B. Franklin) [426]. 

Отже, прагматична настанова на естетичний вплив об‘єктивована майже 

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

в яскравій формі, яка легко запам‘ятовується. Надважливість прагматичної 

настанови на естетичний вплив в англомовному афоризмі зумовлена 

конституційними рисами текстів цього типу. Ця прагматична настанова 

реалізується за допомогою широкого спектру стилістичних засобів, зокрема, 

метафоризації, порівняння, синтаксичних стилістичних засобів. Часто ці засоби 

суміщаються у межах одного афоризму. 

2.2.2. Мовностилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на 

спонукання до дії  

Під регуляцією соціальної поведінки розуміють вплив на емоційну та 

раціональну сферу людини, на сферу її знань і поведінки, який відбувається 

водночас на культурологічному, соціальному і психологічному рівнях. Вплив 

на культурологічному рівні реалізується усім контекстом культури. Вплив на 

соціальному рівні являє собою дію на людину як представника певної 

спільноти, групи і реалізується через цілеспрямований вибір засобів впливу. 

Вплив на психологічному рівні становить особистісний, індивідуальний вплив 

на людину і реалізується як емпатія і перехід у царину особистісних смислів 

[131, с. 132]. 

Афоризм впливає на читача чи слухача на всіх зазначених рівнях, а тому 

має великий прагматичний потенціал, зокрема спонукання до дії. Він має 

здатність впливати на людину на всіх трьох рівнях. Як невід‘ємна частина 

культурного середовища афоризм впливає на людину на культурологічному 

рівні. Вплив на соціальному рівні проявляється у здатності афоризму бути 
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засобом регуляції соціальної поведінки через закріплені у ньому норми 

поведінки, які прийнятні в суспільстві, до якого належить людина. Вплив на 

психологічному рівні реалізується через активацію тієї частини мовної 

особистості людини, у якій афоризм представлений як прецедентна одиниця. 

Саме через прагматичну настанову на спонукання до дії найчастіше 

реалізується регулятивна функція, або функція безпосереднього впливу на 

поведінку людини. 

Значна кількість афоризмів, які містять прагматичну настанову на 

спонукання до дії, являють собою речення наказового способу. Як приклад 

наведемо такий афоризм:  

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

(O. Henry, ‗The Complete Life of John Hopkins‘) [409, p. 137]. 

Цей афоризм містить метафори raisins – «приємні моменти», tasteless 

dough – «буденність». 

У цьому афоризмі автор спонукає до спілкування, застосовуючи для 

досягнення цієї прагматичної мети метафору. При чому якщо метафора raisins  

є досить поширеною на позначення чогось кращого, особливого, приємного, то 

tasteless dough є несподіваним метафоричним образом сірої буденності. 

Такі афоризми можуть мати також негативну форму:  

Never look backwards or you’ll fall down the stairs (Rudyard Kipling) [426]. 

Крім того, прагмастилістичний ефект цього афоризму підсилено 

метафорою fall down the stairs на позначення «втратити те, що людина має 

наразі». 

Аналогічно, афористичні висловлювання можуть мати форму наказових 

речень та пропозицій, що утворюються за допомогою дієслова let:  

Let your religion be less of a theory and more of a love affair 

(Gilbert K. Chesterton) [426]. 

Цей афоризм також містить метафору love affair для вираження 

чуттєвого, емоційного ставлення до релігії на відміну від сухого 

інтелектуального – theory. 
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Інколи рекомендації супроводжуються зазначенням мети у формі 

інфінітиву. Така аргументована рекомендація сприяє досягненню 

прагматичного ефекту: 

Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to 

find talk and discourse, but to weigh and consider (Francis Bacon, ‗Essays‘ (1625) 

‗Of Studies‘) [418, с. 161]; 

Афоризми, які основані на визначенні, є досить поширеними в 

загальному масиві англомовних афористичних висловів, але небагато з них 

містять прагматичну настанову, яка досліджується. Наприклад, на визначенні 

побудований наведений далі афористичний вислів. Автор спонукає до дії лише 

завдяки семантиці слова experiment, яке передбачає певну діяльність: 

The true method of knowledge is experiment (William Blake) [426].  

Деякі афоризми створені в формі риторичного питання, що має на меті 

емоційно вплинути на читача та спонукати його до певних дій: 

When we were children we were grateful to those who filled our stockings at 

Christmas time. Why are we not grateful to God for filling our stockings with legs? 

(Gilbert K. Chesterton) [426]. 

Цей афоризм спонукає людину цінувати те, що вона має і не приймати це 

як самозрозумілу річ. Для підсилення експресивного ефекту вживаються також 

повтори. 

Для досягнення прагматичної мети в англомовних афоризмах часто 

вживається метафора, яка привертає увагу читача та надає висловам 

експресивності та виразності:  

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars (Oscar 

Wilde‗Lady Windermere‘s Fan‘ (1892) act 3) [418, с. 1712].  

У цьому вислові gutter – це метафорична форма для вираження життєвих 

труднощів, скрутного становища, а stars – щось величне, недосяжне. Автор 

закликає бачити прекрасне навіть у нелегкі моменти життя. 

Часто афористичні висловлювання мають складну структуру та містять у 

різноманітних комбінаціях дві, а інколи більше стилістичні фігури та інші 
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художні засоби. Зокрема, в одному афоризмі можуть поєднуватися антитеза, 

гіпербола та порівняння: 

Better murder an infant in its cradle than nurse an unacted desire (William 

Blake, ‗The Marriage of Heaven and Hell‘) [427]. 

Автор стверджує, що бездія гірша за вбивство дитини, що, звісно, є 

гіперболою, а отже, спонукає діяти для втілення своїх бажань у життя. 

У цитованому далі вислові також закладене спонукання до активного 

життя. Вжито еліпсис, який сприяє лаконічності, динамічності афоризму, і 

антитеза. Зокрема, виразним є протиставлення дієслів spent – save, які зазвичай 

асоціюються із грошима, чим підкреслюється неможливість та абсурдність 

самої ідеї накопичення життя: 

Life is ours to be spent, not to be saved (D. H. Lawrence) [426]. 

На досягнення прагматичної мети в англомовних афоризмах працюють 

такі стилістичні фігури як емфаза, епіфора та еліпсис. Вживання цих 

стилістичних засобів створює ефект поступового руху. Ці стилістичні засоби 

задають вислову динаміки, спонукають до дії: 

What saves a man is to take a step. Then another step (C. S. Lewis) [426].  

Досить поширеною стилістичною фігурою для досягнення прагматичної 

мети спонукання є анафора. Вживання повтору слів або груп слів на початку 

речень та їх частин створює потужний стилістичний ефект. Разом із анафорою 

вживається паралелізм, що підсилює його прагматичний ефект і сприяє 

досягненню прагматичних цілей: 

Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles (George Eliot) 

[426].  

Стилістичної експресивності та прагматичної ефективності надає 

градація: 

Be still when you have nothing to say; when genuine passion moves you, say 

what you’ve got to say, and say it hot (D. H. Lawrence) [426].  

На підставі проведеного лінгвостилістичного аналізу, зроблено висновок, 

що в англомовних афоризмах, які містять прагматичну настанову на 
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спонукання до дії, поширеними є метафора та порівняння. До чверті (23%) 

афоризмів цієї групи являють собою речення наказового способу. Широко 

вживаються синтаксичні стилістичні засоби: паралелізм і всі його різновиди, 

повтори, різноманітні конструкції, які посилюють емоційний вплив афоризму. 

Часто ці засоби експресивності поєднуються в одному афористичному вислові, 

що зумовлює образність, оригінальність, емоційну дієвість афоризму та, як 

наслідок, його високий прагматичний потенціал. 

2.2.3. Мовностилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на 

апеляцію до авторитету  

Спираючись на основні положення теорії аргументації, реалізацію 

прагматичної настанови на апеляцію до авторитету в англомовному афоризмі 

можна розглядати у декількох аспектах як-от: апеляцію до авторитету автора 

афоризму; апеляцію до авторитету традиції; апеляцію до авторитету 

досвідченої особи та апеляцію до здорового глузду [121]. 

Апеляція до авторитету автора в англомовному афоризмі є досить дієвим 

засобом досягнення прагматичної мети, адже будь-які судження, поради та 

застереження набувають неабиякої переконливості, якщо вони виказані 

відомою особою. 

Звернення до традиції – звичайний спосіб аргументації в питаннях, які 

стосуються моралі. Наші переконання і вчинки значною мірою визначаються 

традицією, що представляє собою анонімну, стихійно сформовану систему 

зразків, норм, правил тощо, якою керується у своїй поведінці досить широка 

група людей [121, с. 118].  

Аргументу до традиції близький аргумент до авторитету, який є 

посиланням на думку або дії особи, яка добре зарекомендувала себе у певній 

сфері своїми міркуваннями або вчинками [121, с. 118]. 

Посилання на загально значимий досвід робиться, по-перше, для того, 

щоб викликати, стимулювати або виправити, модифікувати поведінку адресата; 

отже, мовний афоризм, як правило, невіддільний від перлокутивної мети [75, 

с. 193]. 
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Суспільна думка, яка виражена в афоризмах, базується на міркуваннях 

здорового глузду, що можна охарактеризувати як «загальне, властиве кожній 

людині почуття істини і справедливості, яке було надбане із життєвим 

досвідом» [121, c. 140]. 

Аргумент до здорового глузду – це звернення з метою підтримки певного 

положення до почуття здорового глузду, безсумнівно наявного в аудиторії. 

Попри те, що здоровий глузд пов‘язаний із почуттями, він реалізується на 

соціальному рівні. За його допомогою судять, спираючись не на загальні 

уявлення розуму, а радше на переконливі приклади. Тому вирішальне значення 

для нього мають історія і досвід з життя [121, с. 142].  

Розглянемо на прикладах, яким чином перелічені аспекти настанови на 

апеляцію до авторитету об‘єктивуються в англомовних афоризмах: 

– апеляція до авторитету автора:  

No one can make you feel inferior without your consent (Eleanor Roosevelt) 

[407, с. 24]. 

Цей афоризм містить загальновідомий факт, але в устах Елеонори 

Рузвельт, жінки 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) [426].  

Цей відомий афоризм ґрунтується на ілюстрації звичайного життєвого 

устрою простих людей. Ефективність дотримання цього правила доведена 

віковими традиціями; 

– апеляція 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) [426].  

Цей вислів надає рекомендації щодо правильної поведінки та наводить 

приклади розумної людини і дурня. Звісно, порада розумної людини є більш 
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авторитетною, з іншого боку, ніхто не хоче поводитися як дурень. У цьому 

випадку спостерігається апеляція до авторитету абстрактної особи. 

– апеляція до здорового глузду: 

Наведений далі афоризм ілюструє благополучне, щасливе життя, яким 

його уявляють більшість людей. Жити тихим життям, мати друзів, читати 

книжки та мати чисте сумління – така картинка ідеального життя відповідає 

очікуванням людей, а тому дуже добре сприймається: 

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life (Mark 

Twain) [427].  

Загальне уявлення про здоровий глузд може не співпадати із поняттям 

книжкової мудрості. Мудрість, на відміну від здорового глузду, є чимось 

непрактичним, отже просте знання багатьох речей не робить людину 

щасливою. Тому у цьому афоризмі прагматична мета досягається вживанням 

повтору та антитези increaseth wisdom – increaseth sorrow:  

He that increaseth wisdom, increaseth sorrow (Robert Burton , The Anatomy 

of Melancholy) [427].  

Підсумовуючи результати аналізу реалізації прагматичної настанови на 

апеляцію до авторитету в англомовному афоризмі, зазначаємо, що важливість 

цієї настанови зумовлена естетичною, регулятивною, моделювальною, 

кумулятивною, когнітивною, аксіологічною функціями афоризмів. Ця 

настанова об‘єктивується через: апеляцію до авторитету автора афоризму; 

апеляцію до авторитету традиції; апеляцію до авторитету досвідченої особи; 

апеляцію до здорового глузду. 

2.2.4. Мовностилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на 

потрясіння несподіваною аргументацією  

В англомовному афоризмі виявляються різноманітні прагматичні 

мовленнєві настанови. Можна стверджувати, що однією з домінувальних є 

настанова на потрясіння несподіваною аргументацією, що виражається в 

оригінальності форми як конституціональної риси афоризму. Ця прагматична 

настанова реалізується за допомогою широкого арсеналу стилістичних засобів, 
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серед яких переважають засоби створення експресії, тобто засоби «які 

передають зміст зі збільшеною інтенсивністю, висловлюючи внутрішній стан 

мовця, і мають емоційний або логічне посилення, яке може бути, а може і не 

бути образним» [37, с. 11]. 

Експресивність як стильова риса афоризмів реалізується через 

конституанти: головні – оригінальність, образність, факультативний – 

емоційність [184, с. 98]. Оригінальність реалізується через алогізм, який може 

бути представлений двома типами: 1) алогізм як семантико-стилістичний засіб 

оригінальності та 2) алогізм як мовностилістичний засіб оригінальності. У 

межах першого типу алогізму виокремлюють види: 1) парадокс, 2) гротеск, 3) 

несподіваний поворот думки [там само, с. 45]. Алогізм як мовностилістичний 

засіб виявляється в таких видах: 1) зіткнення форми та змісту, 2) зіткнення 

понять, 3) каламбур [там само, с. 61].  

Аналіз англомовних афоризмів показав, що найбільш поширеним видом 

алогізму є парадокс, головним принципом якого є тлумачення явища всупереч 

поширеній думці: 

Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six 

months (Oscar Wilde) [426].  

Парадоксальність цього афоризму полягає у внутрішньому конфлікті 

понять fashion та ugliness. Визначення моди як форми потворності є 

провокаційним, адже у свідомості людей закріплено, що мода – це краса. 

Переважаючим видом мовленнєвого алогізму в англомовних афоризмах є 

каламбур. Каламбур вживається в англомовних афоризмах у формі подвійного 

змісту і гри слів. Основою для обігравання в афоризмах можуть служити не 

тільки окремі слова і словосполучення, але й цілі судження (прислів‘я, крилаті 

вирази). Наприклад, розглянемо такий вислів: 

A sheep in a sheep’s clothing (Winston Churchill) [407, c. 296]  

Цей вислів обіграє біблейський вираз a wolf in sheep’s clothing, який 

вживається стосовно лицемірної людини, яка приховує свої недобрі наміри під 

маскою безвинності. Вислів, що аналізується, цікавий саме цією 
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ремінісценцією, адже він вживається по відношенню до людини, яка не може 

становити загрози або заподіяти шкоди ні за яких обставин. 

У цитованому далі афоризмі стикається ідіоматичний вираз to give smb. 

one’s heart із його прямим значенням, яке актуалізується завдяки застосуванню 

словосполучення the rest of her body: 

When once a woman has given you her heart, you can never get rid of the rest 

of her body (Sir John Vanburgh) [407, c. 132]. 

Серед мовних засобів образності для реалізації настанови на потрясіння 

несподіваною аргументацією найбільш притаманними англомовним афоризмам 

є метафори та порівняння:  

Riches are a good handmaid, but the worst mistress (Francis Bacon, ‗De 

Dignitate et Augmentis Scientiarum‘ (1640 ed., translated by Gilbert Watts) I, vi, 3. 

Antitheta, 61‘) [418, с. 156].  

Порівняння багатства із коханкою чи служницею в цьому афоризмі є 

несподіваним, тому такі яскраві метафори сприяють досягненню прагматичної 

мети; стилістичний ефект у цьому афоризмі підсилюється антитезою. 

Метонімія також вживається в англомовних афоризмах, хоча вона менш 

продуктивна:  

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

(Tonny Benn) [407, c. 219]. 

У цьому афоризмі wastepaper basket вжито по суміжності «контейнер – 

зміст» на позначення письмових документів, які було викинуто. 

Основними мовними засобами передачі емоційної експресії виступають 

оклик у формі питання та риторичне питання: 

Where in this small-talking world can I find a longitude with no platitude? 

(Christopher Fry) [407, c. 104]. 

Цей афоризм звучить як відчай автора, спровокований банальністю та 

вульгарністю суспільства. Окрім форми риторичного питання, для досягнення 

стилістичного ефекту як евфемізми на заміну звичних, повсякденних слів 

використовуються «небанальні» фрази-замінники: small-talking world – це 
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світське суспільство, адже small-talk – це неформальна коротка бесіда на 

побутові теми, мистецтво якої є дуже важливою соціальною навичкою; find a 

longitude – це евфемізм для простого виразу спитати дорогу.  

Такий експресивний афоризм також має форму риторичного питання: 

What if someone gave a war and nobody came? (Allen Ginsberg) [407, c. 96]. 

Ефект несподіваної аргументації у цьому афоризмі будується на неочікуваному 

використанні конструкції give a war за аналогією із give a play – ‗дати виставу‘. 

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

можуть не прийти люди. Імпліцитно в уяві викликається весь спектр асоціацій, 

пов‘язаних із театром, як-от наявність режисера, акторів, прописаного сценарію 

тощо. 

Але інколи саме відсутність стилістичної експресії робить вираз дуже 

експресивним. Це відбувається, коли зміст передбачає певні емоції. Їх 

відсутність сприймається як додаткова інформація, наприклад, цинічне 

ставлення до трагічних подій: 

Small earthquake in Chile. Not many dead (Claude Cockburn) [407, c. 97]. 

Цей вислів – вигаданий заголовок, який переміг у 1929 році в конкурсі 

‗The Times‘ як найнудніший, часто використовується як аргумент цинічності.  

Отже, настанова на потрясіння несподіваною аргументацією є однією з 

домінувальних та поширених в англомовних афоризмах. Ця прагматична 

настанова реалізується в афоризмах за допомогою широкого арсеналу 

стилістичних засобів, серед яких переважають засоби створення експресії та 

оригінальності. Оригінальність реалізується за допомогою алогізму. Найбільш 

поширеним видом алогізму є парадокс, головним принципом якого є 

тлумачення явища всупереч поширеній думці. Переважаючим видом 

мовленнєвого алогізму в англомовних афоризмах є каламбур. Каламбур 

вживається у формі подвійного змісту і гри слів. Серед мовних засобів 

образності для реалізації настанови на потрясіння несподіваною аргументацією 

в афоризмах найбільш поширеними є метафори та порівняння. 



102 
 

2.2.5. Мовностилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на 

приниження (самоприниження)  

Мовленнєва реалізація прагматичної настанови на приниження 

(самоприниження) в англомовному афоризмі характеризується певними 

особливостями. Зокрема, реалізація прагматичної настанови на приниження 

(самоприниження) досягається за допомогою застосування стилістично 

зниженої лексики, тропів, які, прибільшуючи (гіпербола) чи применшуючи 

(літота) певні сторони предмета чи явища, привертають до них увагу читача 

(слухача), чим сприяють досягненню прагматичної мети. 

Відомий афоризм, який навидиться далі, побудовано на визначенні, що 

містить авторську оцінку явища. Використання лексично зниженої одиниці fool 

знецінює значення слова the virtue, яке самостійно має позитивну конотацію: 

Silence is the virtue of fools (Francis Bacon, ‗De Dignitate et Augmentis 

Scientiarum‘ I, vii, 311) [418, с. 157]. 

Розглянемо приклад вживання літоти у такому афоризмі: 

Men become old, they never become good (Oscar Wilde, ‗Lady Windermere‘s 

Fan‘) [427]. 

У цьому випадку використання квантора never, поряд із нульовим 

квантором перед узагальненим словом men, створює певні обмеження і формує 

логічне твердження: «правило виключень не має». Отже, досягається 

стилістичний ефект, який сприяє досягненню прагматичної мети. Цей афоризм 

парирує поширену думку, що з віком люди стають кращими. 

Одночасне використання декількох засобів посилює стилістичний ефект: 

He wrapped himself in quotations – as a beggar would enfold himself in the 

purple of Emperors (Rudyard Kipling) [426]. 

У цьому афоризмі вжито метафору, яка у першому випадку – as a beggar 

як образ нікчемної, убогої духом людини – надає зниженого стилістичного 

забарвлення, а у другому – in the purple of Emperors як образ яскравої 

імперської розкоші – навпаки, підносить його. Зіставлення цих двох тропів в 
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одному афоризмі підсилює емоційний ефект вислову, а, отже сприяє реалізації 

цільової настанови на приниження: 

Для досягнення цієї прагматичної мети можуть бути вжиті синтаксичні 

стилістичні засоби. Негативні та питальні речення, в цілому, є більш 

експресивними, ніж твердження [40, с. 214]. Тому такі засоби експресії як 

риторичні питання широко застосовуються в афоризмах. Досить експресивним 

є такий приклад:  

When we were children we were grateful to those who filled our stockings at 

Christmas time. Why are we not grateful to God for filling our stockings with legs? 

(Gilbert K. Chesterton) [426]. 

У цьому афоризмі вжито риторичне питання, характерною рисою якого є 

його умовність, тобто використання питальної інтонації, завдяки чому фраза 

набуває відтінку, що посилює її виразність. Мається на увазі, що відповідь на 

таке питання є очевидною. Автор засмучується через людську невдячність та 

невміння задовольнятися простими, але важливими речами. Розгорнута 

метафора filling our stockings with legs є образом здоров‘я і фізичної 

повноцінності. Повтори у цьому афоризмі є синтаксичним засобом виразності, 

яка передає емоційну напругу автора.  

Дуже часто в афоризмах використовується алогізм як семантико-

стилістичний засіб оригінальності. Алогізм в афоризмах проявляє себе у трьох 

видах: парадокс, гротеск та несподіваний поворот думки. Термін «каламбур» 

вживається як узагальнюючий до двох стилістичних прийомів: до «прийому 

подвійного смислу» та «прийому ігри слів». 

Наприклад, предметом каламбуру у відомому афоризмі Оскара Уайльда є 

пристрасть робочого класу до випивки та досадна необхідність працювати. Цей 

афоризм містить каламбур, у вигляді гри слів working class – drinking class, work 

– drink, який надає цьому афоризму яскравого стилістичного забарвлення. Крім 

того, досягненню прагматичної мети сприяє використання слова the curse, у 

конотації якого міститься стійкий негативний компонент: 
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Work is the curse of the drinking classes (Oscar Wilde in H. Pearson ‗Life of 

Oscar Wilde‘ (1946) ch. 12) [418, с. 1714]. 

Афоризм Democracy means simply the bludgeoning of the people for the 

people by the people (Oscar Wilde) містить каламбур, який обіграє відомий 

вислів. Зіштовхуються два судження: буквальне значення афоризму і афоризм-

основа, який цитується імпліцитно: 

Democracy is the government of the 

people, by the people, for the people 

(Abraham Lincoln) [426].  

 

 Democracy means simply the 

bludgeoning of the people for 

the people by the people (Oscar 

Wilde, ‗The Soul of Man under 

Socialism‘) [418, с. 1713]. 

Розбіжність між цими співзвучними висловами полягає у протиставленні 

авторських характеристик демократії: the government – ‗правління‘ та the 

bludgeoning – ‗побиття палицею‘. Ця антитеза підсилюється прислівником 

simply, який сам по собі протистоїть пафосу оригінального вислову. Отже, за 

допомогою стилістичних прийомів автору вдається досягнути контрасту із 

пафосом оригінального афоризму. 

Серед афоризмів із прагматичною настановою на приниження 

(самоприниження) також поширені вислови, що побудовані на 

парадоксальності, «яка лише на перший погляд сприймається як така, що 

суперечить загальноприйнятній думці» [300, с. 245–256]. Разом із 

інформаційною функцією, яка складає основу семантико-стилістичного ефекту 

оригінальності, парадокс виконує також ряд додаткових, стилістичних функцій, 

таких як експресивно-оформлювальна, тобто досягнення помітності, яскравості 

формулювання, а через неї й активізація мислення читача, і актуалізація 

відомої, але потьмянілої істини; створення комічного ефекту; досягнення 

стислості; компактності викладення [184, с. 47]. Парадоксу в афоризмах 

притаманне високе функціональне навантаження.  

Наприклад, наведений далі афоризм не повідомляє нової інформації про 

сімейне життя. Однак, парадоксальність цього висловлювання протиставляє 
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ідеалістичні уявлення про належні відносини у шлюбі та життєвий досвід, чим 

надає йому стилістичного ефекту. Автор розвінчує уявлення про шлюб як про 

безконфліктне співіснування: 

The proper basis for a marriage is mutual misunderstanding (Oscar Wilde, 

Lord Arthur Savile‘s Crime and Other Stories) [427]. 

На базі проведеного лінгвостилістичного аналізу можна зробити 

висновок, що в англомовних афоризмів із прагматичною настановою на 

приниження (самоприниження) поширене застосування стилістично зниженої 

лексики, тропів (гіпербола, літота, метафора). Багато афоризмів побудовано на 

парадоксі та каламбурі. Поєднання цих засобів посилює стилістичний та 

прагматичний ефект. Широко використовуються синтаксичні стилістичні 

засоби: антитеза, градація, паралелізм. Найбільш розповсюджені паралелізм та 

усі його різновиди, повтори, різноманітні конструкції, які посилюють 

емоційний вплив афоризму. Наведені стилістичні засоби та їх сполучення 

зумовлюють образність, оригінальність, емоційну дієвість афоризму і, як 

наслідок, його високий прагматичний потенціал. 

2.2.6. Мовностилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на 

констатацію та резюмування 

В англомовному афоризмі поширеною є прагматична настанова на 

констатацію та резюмування. Це зрозуміло, адже афоризм є ефектним та 

естетичним, а тому – комунікативно ефективним засобом визначення суті 

явища чи предмету. Існує навіть твердження, що афоризм – це «тип вислову, 

що дозволяє без доказів та складної аргументації, лише силою витонченої 

несподіваності формулювання, не стільки доказувати, скільки 

приголомшувати» [299, с. 8].  

Така точка зору може бути простежена від німецьких дослідників 

афоризму, починаючи з Ніцше. Афоризм, згідно з цим уявленням, є жанром 

новим та обов‘язково має бути парадоксальним, суперечити суспільній думці, 

бути несподіваним, незвичайним і впливати цими властивостями на свідомість 

читача. Це особиста думка, яка розрахована на приголомшення 300, с. 23. Але 
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більшість дослідників дотримуються іншої точки зору, згідно якої афоризми 

являють собою синтез людської мудрості, впливають на людську свідомість 

глибокою внутрішньою правдою, всебічним філософським осмисленням. Вони 

мають оригінальне формулювання і тому добре запам‘ятовуються, але на 

свідомість впливає їх семантична цінність там само, с. 26.  

Композиційно афоризми, зазвичай, складаються з двох частин: 

конкретної думки та підсумкового висновку. Часто авторське міркування 

привертає увагу своєю опозиційністю загальнопоширеним уявленням. Значна 

кількість афоризмів заснована на парадоксальності як, наприклад, афоризм:  

Architecture is the art of how to waste space (Philip Johnson) 407, c. 200. 

Архітектура, за визначенням, – це мистецтво проектування будівель, за 

законами якого функціональні, конструктивні та естетичні властивості, а саме 

користь, міцність та краса, тісно взаємопов‘язані. Отже, стверджуючи, що 

архітектура – це спосіб марнування простору, автор водночас привертає увагу 

до базового визначення та виказує своє ставлення до якості деяких будівель. 

Той самий принцип застосовано в такому афоризмі: 

A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don’t need 

it (Bob Hope) [407, c. 77]. 

Парадоксальність цього вислову полягає у тому, що люди, зазвичай, не 

звертаються до банку за позикою, якщо гроші їм не потрібні. Проте, щоб 

отримати гроші від банку, необхідно довести свою платоспроможність. Отже 

цей парадоксальний афоризм констатує об‘єктивний факт. 

Наведений далі відомий вислів водночас нагадує про призначення 

статистики збирати та обробляти кількісні дані про яке-небудь явище або 

процес та про думку, що статистичні дані часто не відбивають реальний стан 

речей, а інколи свідомо змінюють інформацію про нього. Така 

парадоксальність у той самий час підкреслює як протиріччя, так і подібність: 

There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics (Benjamin 

Disraeli) 407, c. 56. 
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Поширеними мовностилістичними засобами в англомовних афоризмах, 

які містять прагматичну настанову на констатацію та резюмування, є метафори 

і порівняння. Розглянемо такий приклад: 

Political language ... is designed to make lies sound truthful and murder 

respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind (George Orwell) 

407, c. 279. 

У цьому афоризмі вжито метафору to give appearance of solidity to pure 

wind – ‗надавати твердості чистому повітрю‘, у значенні «видавати ніщо за 

щось значуще». 

У афоризмі, який навведено далі, політика порівнюється із проституцією 

на підставі спільної ознаки продажності та відсутності моральних цінностей: 

Politics is supposed to be the second oldest profession. I have come to realize 

that it bears a very close resemblance to the first (Ronald Reagan) 407, c. 279. 

Існує дещо інший підхід до розуміння природи цього феномену. Зокрема, 

Маккормак пропонує називати новостворені метафори, що вносять дисонанс та 

викликають у слухача (читача) певну емоційну напругу, діафорами (грецьк. 

‘diaphoria’, від ‗diaphoro‘ – ‗розсипати, розтягувати‘). Від початку свого 

існування діафора більше підкреслює розбіжності, ніж подібність. Епіфорами 

пропонується називати метафори, що побудовані на порівнянні та вже втратили 

свою емоційну напругу і більше не викликають протиріч із загальним 

сприйняттям. Новостворені метафори починають своє існування як діафори, а 

потім, як результат вживання переміщуються у діапазон епіфор, і, наприкінці, 

перетворюються на мертві метафори MacCormac 1985.  

Наприклад, наведений далі афоризм метафорично визначає літературу як 

orchestration – оркестрову обробку, або, інакше кажучи, музичне оформлення. 

Отже, література як різновид мистецтва визначається у термінах іншого виду 

мистецтва:  

Literature is the orchestration of platitudes (Thorntorn Wilder) [407, c. 232]; 
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В афоризмі A husband is what left of a lover after the nerve has been 

extracted (Helen Rowland) 407, c. 142, насамперед, привертає увагу метафора 

extract the nerve, де the nerve – це образне зображення почуттів, що роблять 

людину живою. 

Серед інших стилістичних засобів для досягнення прагматичної мети 

вживаються такі: 

– анафора:  

If you steal from one author, it’s plagiarism; if you steal from many, it’s a 

research (Wilson Mizner) 407, c. 232; 

– паралелізм (симплока): 

Democracy means government by the uneducated, while aristocracy means 

government by the badly educated (G. K. Chesterton) 407, c. 309; 

– антитеза, метонімія, еліпсис: 

Religion’s in the heart, not in the knees (Douglas Jerrold) 407, c. 353, 

де the knees вживається метонімічно на позначення ритуальності релігії 

(колінопреклоніння) та протиставляється the heart у значенні щирого вірування; 

– протиставлення, еліпсис: 

Good breeding consists in concealing how much we think of ourselves and how 

little we think of the other person (Mark Twain) [426. 

На підставі проведеного лінгвістичного аналізу, можна зробити висновок, 

що в англомовних афоризмах, які містять прагматичну настанову на 

констатацію та резюмування найбільш частотним мовностилістичним засобом є 

парадокс. Розповсюджені паралелізм і всі його різновиди, повтори, різноманітні 

конструкції, що посилюють емоційний вплив афоризму. Поширені також 

метафора та порівняння. Часто ці засоби поєднуються в одному афористичному 

висловлюванні, що підсилює стилістичний и прагматичний ефект.  
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2.3. Стильові риси англомовного афоризму та їх мовленнєва реалізація 

 

Визнаючи важливість стильових рис у визначені жанрової належності 

мовлення, створенні внутрішньої цілісності, зв‘язності тексту та вираженні 

різного ступеня емоційної насиченості мовного твору, вважаємо за необхідне 

дослідити категорії стильових рис в англомовному афоризмі, виокремити 

специфічні стильові риси текстів цього жанру та проаналізувати їх 

мовностилістичну реалізацію. 

2.3.1. Загальнозначущість як стильова риса англомовного афоризму  

За визначенням, загальнозначущість – це характеристика ствердження, 

якщо воно набуває значення «істини» в будь-яких допустимих ситуаціях. 

Відносно формального виразу (формули) ситуація уточнюється за допомогою 

інтерпретації. Загальнозначущі формули ще називають завжди істинними 

формулами, або логічними істинами, на відміну від формул, які набувають 

значення «істини» лише за певних умов спілкування [304, с. 218]. 

Загальнозначущість афоризмів розглядається як стильова риса, яка 

адресує, насамперед, до змісту твору. Це певна цінність інформації, що 

міститься в ньому, для широкого кола людей. Дослідниками зазначається 

дидактичне спрямування загальнозначущості, що реалізується у двох аспектах: 

по-перше, підкреслено повчальний, прагматичний, і, по-друге, інформативний 

[184, с. 20]. 

Повчальні афоризми мають на меті мотивувати читача (слухача) до 

певної поведінки. Зазвичай такі поради базуються на морально-етичному 

підґрунті. Такі афоризми можуть стосуватися тем, які є важливими для 

суспільства в цілому. Наприклад, проблема відсутності якісної освіти та 

виховання з часом обертається більш небезпечною проблемою росту 

злочинності. У такий спосіб афоризм мотивує суспільство до певного розподілу 

суспільних пріоритетів:  

Better build schools for the boy, than cells and gibbets for the man (Eliza 

Cook) [407, с. 47]. 



110 
 

Але більшість афоризмів звертається до кожної людини особисто. Цей 

афоризм мотивує читача не прив‘язуватися до минулого і не міряти сьогодення 

за колишніми мірками. Для цього минуле метафорично порівнюється із 

закордонною країною, де усе існує за іншими законами: 

The past is a foreign country; they do things differently there (L. P. Hartly) 

[407, с. 388]. 

Інколи ці рекомендації носять досить практичний характер, наприклад, 

надаються поради стосовно поведінки на дорозі. В експресивній формі автор 

афоризму застерігає читача про небезпеку дорожнього руху, і рекомендує не 

зволікати під час перетину дороги, пропонуючи лише два варіанти розвитку 

подій: the quick – ‗швидкий‘, або the dead – ‗мертвий‘. Цікаво, що цей афоризм 

був написаний на початку ХХ сторіччя, коли кількість та швидкість автомобілів 

значно відрізнялися від теперішніх: 

[There are] only two classes of pedestrians in these days of reckless motor 

traffic – the quick and the dead (Lord Dewar) [407, с. 388]. 

Інформативний аспект, зазвичай, реалізується в англомовних афоризмах, 

які стосуються філософських, художніх, естетичних проблем. Такі афоризми 

транслюють точку зору автора і спонукають до роздумів на теми життя та його 

сенсу, ролі людини в світі: 

Life is a foreign language: all men mispronounce it (Christopher Morley) [407, 

с. 43] 

У цьому афоризмі за допомогою метафор «життя – це іноземна мова» 

«неправильно вимовляти – жити неідеально, робити помилки» автор привертає 

увагу до загальнозначущої теми. 

В афоризмі Life is like a very short visit to a toyshop between birth and death 

(Desmond Morris) [407, с. 378] несподіваним є використання метафори «життя – 

це візит до іграшкової крамниці». Іграшкова крамниця асоціюється із 

казковими і приємними моментами дитинства, яке дуже швидко минає, як і 

людське життя загалом. 



111 
 

Передумовою загальнозначущісті афоризмів у її мовній реалізації є 

узагальненість судження. Цей конституент загальнозначущості має відношення 

до предмету виловлювання. Логіко-семантичною основою узагальненості 

більшості афоризмів є позачасовий, або такий, що не втрачає актуальності із 

покоління у покоління, характер предмету [184, с. 22]. 

Загальнозначущість передається шляхом вживання абстрактних понять, 

панхронічного теперішнього часу. Під панхронією розуміється сприйняття 

лінгвістичних явищ як загальних (універсальних), позачасових, або як таких, 

що властиві людській мові взагалі [47, с. 309]. Такий час також відомий в 

лінгвістиці як теперішній афористичний (гномічний, розширений) [там само, 

с. 254]. 

Аналіз англомовних афористичних висловлювань доводить, що у 

переважній більшості афоризмів вживається граматичний теперішній час. Це 

робить вислів актуальним поза часом. Наприклад, цитований далі афоризм 

ілюструє одвічну проблему батьків і дітей, тому вживання дієслів у формі 

Present Indefinite (revolts, makes) підсилює незмінний характер цієї 

закономірності. Використання квантору узагальненості every підсилює 

стилістичний ефект загальнозначущості: 

Every generation revolts against its fathers and makes friends with its 

grandfathers (Lewis Mumford) [407, с. 44]. 

Крім того, загальнозначущість знаходить мовну об‘єктивацію в 

афоризмах за допомогою кванторів узагальненості, або специфічних лексичних 

показників, які передають її ступінь: від невизначеного до глобального. До 

таких показників належать: 

1) займенники one, every, all, everybody, everything тощо. Такі квантори не 

передбачають винятків: 

We are all serving a life sentence in the dungeon of self (Cyril Connolly) [407, 

с. 390]. 

Ці показники можуть також бути негативними: no, none, nobody, nothing 

тощо: 
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There are no atheists in the foxholes (William Thomas Cummings) [407, 

с. 361].  

2) прислівникові показники (позитивні і негативні): never, always, usually 

тощо: 

There is always one moment in childhood when the door opens and lets the 

future in (Graham Green) [407, с. 49]. 

3) вживання узагальнюючих іменників: 

A man travels the world in search of what he needs and returns home to find it 

(George Moore) [407, с. 350]; 

4) зворот There is/are, (часто за відсутності зазначення обставини місця): 

There is no finer investment for any community than putting milk into babies 

(Winston Churchill) [407, с. 45]. 

Вважаємо за доцільне погодитися із М. М. Єленевською, на думку якої 

узагальнюючий характер афоризму виражається у переважанні абстрактної 

лексики [110, с. 3–4]. Аналіз досліджених англомовних афоризмів засвідчив, що 

більшість текстів афоризмів містить абстрактну лексику, а конкретна лексика 

часто застосовується метафорично на позначення абстрактних понять. Як 

ілюстрацію вживання абстрактної лексики наведемо такий афоризм: 

I can resist anything except temptation (Oscar Wilde) [426]. 

Другий афоризм ілюструє, як слова із конкретною семантикою в 

афоризмі можуть перетворюватися на абстрактні поняття: 

The pen, in our age, weighs heavier in the social scale than the sword of a 

Norman baron (G. H. Lewes) [407, с. 218]. 

У цьому афоризмі the pen застосовано у значенні «письмове слово», а 

протиставлення його the sword of a Norman baron, яке вжито у буквальному 

значенні, додає афоризму стилістичного забарвлення. 

Отже, загальнозначущість афоризмів як стильова риса англомовного 

афоризму пов‘язана, головним чином, із змістом твору і може реалізуватися у 

прагматичному або інформативному аспекті. Прагматичний аспект 

об‘єктивується в афоризмах із дидактичною спрямованістю, які базуються на 
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морально-етичному підґрунті. Інформативний аспект, зазвичай, реалізується в 

афоризмах, які стосуються філософських, художніх, естетичних проблем. 

Загальнозначущість передається шляхом вживання абстрактних понять, 

панхронічного теперішнього часу. Крім того, загальнозначущість 

об‘єктивується в англомовних афоризмах за допомогою кванторів 

узагальненості, або специфічних лексичних показників, які передають її 

ступінь. 

2.3.2. Експресивність як стильова риса англомовного афоризму 

Експресивність як лінгвістичний феномен давно привертає увагу 

дослідників. Огляд лінгвістичної літератури дає можливість визначити три 

тенденції у підходах до визначення засобів, що створюють експресивний ефект. 

По-перше, існує точка зору, згідно з якою смисловою домінантою, що створює 

експресивний ефект, є характеристика умов [78; 90; 106; 159; 264; 265; 280]. 

По-друге, стилістичний ефект експресивності розглядається як невід‘ємний 

елемент емотивності, або як привнесений компонент, що виникає в тексті [203; 

314; 398]. Третя тенденція характеризується комплексним підходом до 

проблеми експресивності [179; 180; 301]. 

Дискусії також точаться навколо співвідношення понять 

«експресивність» та «емоційність». «Поняття експресії має в лінгвістичній 

літературі різні тлумачення стосовно як мови взагалі, так і різних її рівнів. 

Точний переклад самого слова «експресія» – «вираження» наводить на думку 

про експресивність мовних засобів як їх виразні можливості, або спеціальний 

стилістичний прийом» [5]. Цьому протистоїть інша точка зору, яка заснована на 

зближенні понять експресивності і емоційності [49; 195; 198]. 

Проблема віднесення емоційності до лінгвістичних або психічних 

категорій вирішується по-різному. Існує думка, що емоційність є не 

лінгвістичною, а психологічною категорією [93; 94]. Деякі дослідники 

вважають, що емоційність є лінгвістичною категорією, яка слугує для 

вираження почуттів суб‘єкта [60; 166]. Інші визнають емоційність 



114 
 

лінгвістичною категорією для вираження ставлення до висловлення, до об‘єкту 

[7; 69; 71; 72; 74; 142].  

Більшість дослідників розглядає експресивність та емоційність як окремі 

явища. Точка зору про те, що емоційність і експресивність співвідносяться між 

собою як частина і ціле, була сформульована Є. М. Галкіною-Федорук: «… 

емоційні засоби мови завжди експресивні, але експресивні засоби мови можуть 

і не бути емоційними» [84, с. 124]. 

У нашій роботі під експресивністю, за І. В. Арнольд, розуміємо таку 

«властивість тексту або частини тексту, яка передає зміст зі збільшеною 

інтенсивністю, висловлюючи внутрішній стан мовця, і має своїм розвитком 

емоційне або логічне посилення, яке може бути, а може і не бути образним» 

[37, с. 11]. 

Докладний аналіз реалізації засобів експресивності в текстах 

німецькомовних афоризмів проведено Т. І. Манякіною. Зокрема, зазначається, 

що експресивність як стильова риса афоризмів проявляється у посиленій 

виразності, яскравості мовної форми твору. Експресивність реалізується через 

конституенти: провідні – оригінальність, образність, факультативний – 

емоційність [184, с. 98]. 

На думку М. М. Єленевської, джерелами експресії в афоризмах є різні 

порушення пресупозиції, семантичні аномалії, оказіональні зв‘язки між 

компонентами. В основі композиції афоризму лежать аналогія і контраст (в 

мовному плані – синонімія і антонімія) [110, с. 3–4]. 

Оригінальність розуміється як підкреслена незвичайність афоризму в 

семантичному і мовному планах, що суперечить екстралінгвальному досвідові 

читача або мовній традиції. Суб‘єктивно-психологічною основою сприйняття 

афористичного судження як оригінального за змістом або за формою є 

порушення у сприйнятті певного стереотипу, тобто знань та досвіду, які були 

набуті в минулому [94, с. 11]. 
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Оригінальність часто може мати на меті досягнення комічного ефекту, 

але може носити пізнавальний характер та застосовуватися для демонстрації 

дотепності:  

A weak mind is like a microscope, which magnifies trifling things, but cannot 

receive great ones (Philip Stanhope, 4th Earl of Chesterfield) [426]. 

Оригінальність об‘єктивується за допомогою алогізму – семантико-

мовленнєвого прийому, в основі якого лежить структурно-логічний принцип 

несподіваного поєднання далеких явищ. На відміну від творів великих форм в 

афоризмах алогізм не є допоміжним стилістичним елементом, він визначає всю 

семантико-стилістичну суть твору.  

На зовнішньому, мовному рівні алогізм отримує чіткий, наочний прояв, 

якщо вихідним матеріалом для нього служать мовні факти, і непряме, якщо 

його джерелом служить екстралінгвальна ситуація. У відповідності до цього 

виділяють два типу алогізму: 1) алогізм як семантико-стилістичний засіб 

оригінальності і 2) алогізм як мовностилістичний засіб оригінальності. Таке 

протиставлення є умовним через діалектичну єдність форми і змісту афоризмів. 

У межах першого типу алогізму розрізняють види: 1) парадокс, 2) гротеск, 3) 

несподіваний поворот думки. 

Найпоширенішим видом алогізму є парадокс. Однак, необхідно чітко 

розрізняти парадокс, як оригінальне судження, що розходиться із 

загальноприйнятою думкою, а інколи і зі здоровим глуздом, і парадоксальність 

як стилістичний прийом. «Парадоксальність – це форма парадоксу, що 

надається істині для привернення уваги до неї» [300, с. 65]. Тлумачення явища 

всупереч сформованій про нього думці – головний принцип парадоксу. 

Афоризми деяких авторів здебільшого засновані саме на парадоксальності. 

Яскравим прикладом майстерних парадоксів є афоризми Оскара Уайльда. 

Зазвичай вважається, що щасливе сумісне життя зумовлене саме наявністю 

любові. Парадоксальність цього афоризму надає йому яскравого стилістичного 

забарвлення: 
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A man can be happy with any woman, so long as he does not love her (Oscar 

Wilde, ‗The Picture of Dorian Gray‘) [427]. 

Наведений далі афоризм Оскара Уайльда містить парадокс, адже добру 

репутацію не треба залагоджувати. Крім того, паралельне порівняння зі смертю 

наділяє афоризм драматичністю та експресивністю: 

One can survive everything, nowadays, except death, and live down everything 

except a good reputation (Oscar Wilde) [426]. 

Парадоксальність цього афоризму полягає в тому, що в другій частині 

афоризму заперечується твердження, яке міститься в першій частині: 

There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is 

not being talked about (Oscar Wilde, ‗The Picture of Dorian Gray‘ (1891), ch. 1 

preface) [418, с. 1713]. 

Гротеск і несподіваний поворот думки отримують, зазвичай, непряме 

мовне вираження. Алогізм зосереджується на смисловому плані, на 

формальному прояві думки. Прийом несподіваного повороту думки 

використовується в афоризмах, зокрема, з метою полеміки з загальновизнаними 

істинами, носіями яких є прислів‘я і крилаті вислови. При цьому, ця полеміка 

часто носить комічний характер. 

Основою для обігравання в афоризмах можуть служити не тільки окремі 

слова і словосполучення, але й цілі судження (інші афоризми, прислів‘я, 

крилаті слова тощо). При цьому, відповідно, у зіткнення наводяться значення 

не окремих слів, а цілих суджень: буквальний смисл самого афоризму і 

імпліцитно цитований вислів-основа.  

Наприклад, такий парадоксальний афоризм набуває стилістичного 

забарвлення, зокрема, завдяки його імпліцитному змісту: 

Time is waste of money (Oscar Wilde) [422, с. 1244]. 

Цей афоризм є перифразою вислову Time is money (Benjamin Franklin, 

Advice to a Young Tradesman, Written by an Old), хоча The Oxford Dictionary of 

Proverbs повідомляє, що цей вислів є відомим ще з часів Стародавньої Греції та 

належить філософу і оратору Антіфону, який жив близько 430 до н.е. Отже, 
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читач співвідносить змісти цих висловів. Впізнаваність передтексту викликає 

емоційну реакцію та зумовлює вплив. 

Алогізм як мовностилістичний засіб оригінальності проявляється в таких 

формах: 1) зіткнення форми і змісту, 2) зіткнення понять, 3) каламбур. 

Переважним видом мовного алогізму є каламбур. Каламбур вживається в 

афоризмах в усіх своїх варіантах і формах: подвійний смисл і гра слів.  

Каламбур в афоризмі The only defensible war is a war of defense 

(Gilbert K. Chesterton, ‗Autobiography‘) [427] побудовано на грі слів defensible 

war – (defensive war) – war of defense. 

Образність – одна з найбільш характерних рис жанру афоризму. Під 

образністю у мові розуміється сукупність «різних видів переносного вживання 

слів, різних способів освіти переносного значення слів і виразів» [112, с. 67].  

Образність як конституент експресивності виконує в афоризмах кілька 

функцій: повідомлення нових відомостей про предмет, передача авторського 

оригінального бачення явищ, емоційного ставлення до них, емоційний вплив на 

читача, досягнення наочності характеристики або оцінки, конкретності в 

передачі абстрактних понять, стислості викладення тощо. Цим пояснюється 

вибірковість видів мовних засобів її реалізації в афоризмах, їх структурно-

семантична різноманітність [184, с. 101].  

Для англомовних афоризмів характерні такі мовні засоби створення 

образності як метафори і порівняння. Наприклад, застосування несподіваного 

порівняння самотньої жінки із рибкою без велосипеду (що є оксюмороном, бо 

рибка несумісна із велосипедом) надає цьому афоризмі значної експресивності: 

A woman without a man is like a fish without a bicycle (Gloria Steinem) [407, 

с. 152]. 

Наведений далі афоризм містить розгорнуте метафоричне порівняння 

життя із фарами та світловим ореолом у напівпрозорій обгортці на позначення 

ступеня непевності та невизначеності сприйняття життєвих ситуацій: 
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Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged; life is a luminous 

halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning to the end. 

(Virginia Wolf) [407, с. 11]. 

В одному афоризмі може бути застосовано більше одного порівняння, 

чим підсилюється експресивність вислову. Наприклад, обидва порівняння like 

stirring mud та not letting sleeping dog lie мають спільне значення «викликати 

неспокій». При цьому, друге порівняння відсилає до ідіоми let sleeping dogs lie: 

As a general rule, philosophy is like stirring mud or not letting sleeping dog lie 

(Samuel Butler) [407, с. 55];  

Метонімія також вживається в афоризмах, хоча вона менш продуктивна:  

Smiles form the channels of a future tears (Lord Byron, ‗Childe Harold‘. Canto 

II. St. 97) [426].  

У цьому афоризмі smiles є образом щастя, адже посмішка з‘являється в 

радісні моменти життя; а tears – образом тяжких моментів, які часто 

супроводжуються сльозами. 

Емоційність є факультативною стильовою рисою афоризму [184, с. 93]. 

Функція емоційної експресії полягає у переконанні шляхом емоційного впливу. 

В англомовних афоризмах основними мовними засобами передачі емоційної 

експресії є фонетико-синтаксичні засоби і, головним чином, вигук в формі 

питального речення з питальним словом і риторичне питання в формі 

питального речення з питальним словом і без нього. 

Риторичне питання не потребує відповіді у двох випадках. У першому, 

найпоширенішому, відповідь і так відома; у другому випадку – риторичним 

запитанням є таке, відповіді на яке не існує. Однак, автор, не сподіваючись на 

відповідь, вважає за потрібне поставити запитання, щоб привернути увагу 

адресата.  

Зокрема, цей афоризм не передбачає відповіді через очевидну 

гіпертрофованість припущення, що канібалізм взагалі може бути 

прогресивним: 

Is it a progress if a cannibal uses knife and fork? (Stanislaw Lec) [407, с. 90]. 
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Для досягнення експресивності в англомовних афоризмах застосовується 

також риторичний оклик – риторична фігура, яка слугує для образного 

вираження якогось сильного почуття. Наприклад, в риторичному оклику автор 

афоризму передає гнів та відчай через безглуздість війни:  

War settles nothing … to win a war is asdisastrous as to lose one! (Agatha 

Christie) [407, с. 291]. 

Риторичне заперечення має форму відповіді на вірогідну відповідь 

уявного співрозмовника. Наприклад, у цьому афоризмі застосування такої 

риторичної фігури створює ефект безпосереднього спілкування та наділяє 

вислів емоційністю та експресивністю: 

Time goes, you say? Ah no! Alas, time stays, we go (H. A. Dobson) [407, 

с. 387]. 

Засоби експресивності в афоризмах часто виступають у взаємодії. При 

цьому взаємодіють як засоби реалізації одного і того ж конституента, так і 

різних. Це зумовлює високу експресивну насиченість афористичних текстів. 

2.3.3. Інформативна щільність як стильова риса англомовного 

афоризму 

За визначенням Е. Г. Різель, щільність викладення – це «вираз змісту за 

допомогою максимальної економії мовних засобів» [246, с. 98]. Одночасно 

ефект стислості викладення передбачає економію лексичного матеріалу без 

шкоди для інформації. За Т. І. Манякіною, стислість як стильова риса 

спирається на два конституенти у взаємодії: стислість викладення та 

інформативна ємність словесного ряду. Отже, «інформативна щільність – це 

стильова риса, яка проявляється у взаємодії стислості та інформативній ємності 

словесного ряду. Стислість – властивість, яка характеризує афоризм кількісно з 

точки зору його довжини. Інформативна ємність словесного ряду – це здатність 

словесного ряду нести кілька видів інформації водночас» [184, с. 104]. 

Стислість класичних афоризмів зумовлена виникненням більшої їх 

частини за умов усного спілкування, що потребувало відповідних легких для 

сприйняття форм. Згодом афоризм виникає як писемний жанр, який 
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призначався насамперед для читання. Тому легкість запам‘ятовування, 

відтворення, а звідси абсолютна стислість становляться факультативними 

ознаками. Замість цього виникає критерій «огляду». Огляд – приблизний 

інтуїтивний критерій. Але він базується на об‘єктивних психічних законах 

візуально-ментального сприйняття тексту. Оптимальний розмір афоризму, який 

орієнтований на запам‘ятовування, відповідає, за дослідженнями Г. Г. Садової, 

7+2 інформативним одиницям, що відповідає одному реченню [255, с. 7–9]. 

Аналіз англомовних афоризмів засвідчив, що провідним мовленнєвим 

фактором стислості афоризму виступає відносна простота його синтаксичної 

будови. Серед самостійних афоризмів переважають твори довжиною 1–2 

речення. Однореченнєвих (однофразових) афоризмів при цьому значно більше 

(біля 80%). Серед однофразових афоризмів більша частина – прості поширені 

речення: 

Religion is by no means a proper subject of conversation in a mixed company. 

(Lord Chesterfield, Letter 142 in the Earl of Carnarvon (ed.) ‗Letters...to his Godson 

and Successor‘(1890)) [418, с. 468]. 

Друге місце за кількістю посідають афоризми, які виражені 

складнопідрядними реченнями з одним підрядним реченням: 

Hard work is simply the refuge of people who have nothing whatever to do. 

(Oscar Wilde, ‗The Remarkable Rocket‘ (1888)) [431]. 

На третьому – афоризми-складносурядні речення, що складаються з двох 

простих:  

Gossip is a sort of smoke that comes from the dirty tobacco-pipes of those who 

diffuse it: it proves nothing but the bad taste of the smoker (George Eliot, ‗Daniel 

Deronda‘ (1876) bk. 2, ch. 13) [418, с. 622]. 

Серед афоризмів, які складаються з двох речень, за поширеністю 

переважають такі структури:  

1) одне речення просте, друге складне: 
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It is so much more difficult to live with one’s body than with one’s soul. One’s 

body is so much more exacting: what it won’t have it won’t have, and nothing can 

make bitter into sweet (D. H. Lawrence) [426];  

2) два простих речення:  

Wear a smile and have friends. Wear a scowl and have wrinkles (George Eliot) 

[426];  

3) кожне речення складне:  

Never trust a woman who tells you her real age; a woman who tells you that 

would tell you anything (Oscar Wilde) [427]. 

Більш складні структури (період, наявність кількох підрядних у 

складнопідрядному реченні, трьох та більш простих речень у 

складносурядному реченні) складають незначну кількість у виборці 

англомовних афоризмів. Значно менше поширені афоризми, що складаються з 

трьох речень:  

There is no explanation for evil. It must be looked upon as a necessary part of 

the order of the universe. To ignore it is childish, to bewail it senseless 

(W. Somerset Maugham, ‗The Swimming up‘ (1938)) [426]. 

Отже, афоризмам не притаманні розгалужені та багатоланкові 

конструкції, зокрема, розгалуженні та багатоланкові періоди. Стислості 

викладення в афоризмах протистоїть тенденція до комунікативної чіткості 

мовного оформлення думки. Тому для афоризмів також не типові компактні, 

але складні для швидкого сприйняття конструкції, адже комунікативна функція 

афоризму полягає у тому, щоб сприяти спілкуванню, порозумінню та реалізації 

естетичного ефекту. 

Інформативна ємність словесного ряду афоризмів базується на 

поліінформативних можливостях мовних засобів. Зміст афоризмів складається з 

двох компонентів: предметно-логічної та експресивно-стилістичної інформації. 

У такому афоризмі завдяки стилістичній експресії посилюється логічний 

компонент: 
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Some people are so fond of ill-luck that they run halfway to meet it 

(Doughlas Jerrold) [407, с. 77]. 

Інформативна насиченість, щільність афористичного твору досягається 

завдяки розширенню обох компонентів інформації за рахунок використання 

різноманітних засобів експресивності. За умов стислості поліінформативність 

має особливо насичений характер. Афоризм як структурований жанр 

позначений рухомими межами. Різновекторність афоризмів, змінюваність їх 

форм дозволяє препарувати авторське, аксіологічне бачення, використовувати 

при цьому релевантні мовностилістичні моделі, а саме: паралелізм, хіазм, 

перерахування, антитезу, паралельні конструкції, силогізми, гру слів [66, c. 51]. 

Інформативна щільність та експресивність афоризму каузують конвергенцію 

стилістичних засобів. Дослідники відзначають клішованість окремих його 

моделей, що залежить від типів судження, обмовлених у поверхневій структурі 

[там само, с. 56].  

Останніми роками в лінгвістиці поширена точка зору, згідно з якою 

необхідним компонентом визначення інформативної ємкості тексту є фактор 

адресата [55, с. 39; 70, с. 231; 324]. У зв‘язку з цим Н. С. Валгіна пропонує 

розрізняти «інформативну насиченість тексту» та «інформативність». У межах 

цього підходу «інформативна насиченість тексту» вважається абсолютним 

показником, а «інформативність» – відносним, оскільки залежить від 

потенційного читача [70, с. 231].  

Крім того, на думку Н. С. Валгіної, експліцитні та імпліцитні форми 

вираження думки (смислу) призводять до появи таких властивостей тексту, як 

напруженість чи ненапруженість, що пов‘язано із експліцитним та імпліцитним 

вираженням інформації в тексті. Оптимальна семантична наповненість надає 

повідомленню структурну напруженість (потрібно сприйняти зміст, не 

виражений словами); мала конденсація інформації – свідоцтво ненапруженого 

викладу. Сам ступінь напруженості / ненапруженості викладення може бути 

стильотворчим фактором [там само, с. 234]. 
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Мовленнєвими факторами, що зумовлюють інформативну щільність 

англомовного афоризму, є стислість викладення, прийом парадоксу, засоби 

образності, одночасне застосування різноманітних стилістичних засобів. 

Мовленнєвим фактором інформативної насиченості словесного ряду афоризмів 

є також оптимальність лексичного наповнення: в афоризмі немає зайвих слів, 

які не сповіщають додаткової інформації. Це демонструють, зокрема, відомі 

афоризми: 

To choose time is to save time (Francis Bacon, ‗Essays‘ (1625), ‗Of Dispatch‘) 

[418, с. 159]. 

Riches are for spending (Francis Bacon, ‗Essays‘ (1625) ‗Of Expense‘) [418, 

с. 159]. 

Ефект образності і експресивності досягається не через застосування 

епітетів, а шляхом вживання метафор, які містять широкий спектр 

інформативного та емоційного наповнення у стислій формі: 

When people will not weed their own minds, they are apt to be overrun with 

nettles (Horrace Walpole) [407, с. 71]. 

У цьому афоризмі вжито метафори weed their own minds – «позбавлятися 

шкідливих думок та уявлень» та to be overrun with nettles – «стати нечутливим 

до нового», адже кропива робить непролазним місце, де розростається. Образ 

розуму-саду, що створюються метафорами є яскравим і достатнім для 

опрацювання думки, яка міститься у вислові без додавання додаткових 

пояснень. 

Отже, інформативна щільність є стильовою рисою англомовного 

афоризму, яка зумовлює специфіку текстів цього жанру. Інформативна 

щільність афористичного тексту характеризується стислістю та інформативною 

ємністю словесного ряду.  

2.3.4. Імпліцитність як стильова риса англомовного афоризму 

Лаконічність викладення тексту афористичних висловів при їх значному 

інформаційному навантаженні заслуговує детального вивчення. Цей феномен 

був об‘єктом уваги багатьох дослідників. Проблема співвідношення змістовно-
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фактичної, змістовно-концептуальної та змістовно-підтекстової інформації 

досліджувалася І. Р. Гальперіним [89, с. 26–50]. За такого підходу підтекст 

розуміється як діалог між змістовно-фактичною, змістовно-концептуальною 

сторонами інформації [там само, с. 48]. 

«Інформація – це внутрішній зміст процесу відображення особливостей 

реальної дійсності через змінення властивостей інших об‘єктів. Це означає, що 

інформація – це слід, який лишає один об‘єкт на іншому» [42, с. 36]. Отже, в 

процесі декодування відбувається операція співвідношення змістів, 

результатом якої є поява нової інформації. 

Імпліцитний смисл досліджується як частина інтегрованого смислу, яка 

не знайшла вираження за допомогою формальних мовних засобів, у межах 

концепції непрямої комунікації, тобто тієї «змістовно ускладненої комунікації, 

в якій розуміння висловлювання залучає смисли, що не містяться у власне 

висловлюванні, і вимагає додаткових інтерпретативних зусиль з боку адресата» 

[99, с. 5]. 

М. В. Нікітін розглядає імпліцитність залежно від того, чи є вона 

об‘єктом маніпуляцій з боку мовця. З цієї точки зору пропонується розрізняти 

дві форми імпліцитності: мимовільну і навмисну (підтекст) [202]. При цьому, 

це розмежування зберігається, навіть якщо розглядати імпліцитність з позиції 

мовної економії. Імпліцитність з цієї точки зору постає не як невиражене, а як 

те, що не договорюються. Деякі вчені наголошують на особливій ролі творчого 

сприйняття суб‘єкта під час декодування прихованих смислів [315, с. 395]. 

Багато дослідників звертали увагу на високий ступінь імпліцитності афоризму 

[68; 110; 119; 186]. Висока «навантаженість» плана змісту на елемент плана 

вираженості відбувається за рахунок імплікації смислових елементів [119, 

с. 12]. 

Висока імпліцитість витікає із самої суті афоризму, адже «сама по собі 

властивість афористичності передбачає здатність висловлювання імпліцитно 

містити більш широку інформацію, ніж та, яка експліцитно виражена в ньому» 

[110, с. 15]. Збільшення імпліцитності, і, відповідно, інформативної ємності 
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афоризму, відбувається внаслідок взаємодії різних видів інформації [68, с. 9; 

110, с. 15;]. 

Засобами передачі імпліцитної інформації в афористичному тексті є, 

насамперед, лінгвостилістичні засоби образності, а саме: метафора, епітет, 

метонімія, порівняння. Наприклад, такий афоризм містить метафоричне 

порівняння слави із річкою, чим викликає увесь спектр асоціацій: 

Fame is like a river that beareth up things light and swollen, and drowns 

things weighty and solid (Francis Bacon ‗Essays‘ (1625) ‗Of Praise‘) [418, с. 159]. 

Загалом метафоричне порівняння найчастіше організовується за 

допомогою корпоративної зв‘язки like та характеризується поширеністю, 

наявністю уточнюючих, інтенсифікуючих, обставинних модифікаторів: 

Virtue is like a rich stone, best plain set (Francis Bacon ‗Essays‘ (1625) ‗Of 

Beauty‘) [418, с. 159]. 

У наведеному далі афоризмі метафоричне порівняння like a measles 

імпліцитно викликає в уяві увесь спектр негативних наслідків інфекційної 

хвороби, і одночасно нагадує відомий факт, що дитячими хворобами краще 

хворіти у дитинстві: 

Love’s like a measles – all the worse when it comes late in life (Douglas 

Jerrold) [407, с. 134]. 

Метафора є досить поширеним засобом передачі імпліцитної інформації в 

англомовних афоризмах: 

The remedy is worse than the disease (Francis Bacon ‗Essays‘ (1625) ‗Of 

Seditions and Troubles‘) [418, с. 161]. 

Звісно, цей вислів можна сприймати буквально, у тому сенсі, що 

лікування хвороби дає гірший результат, ніж сама хвороба. Але частіше цей 

афоризм вживається у переносному розумінні, на позначення рішення 

проблеми, яке призводить, або, може призвести, до результату гіршого, ніж 

сама проблема; особливо це стосується непередбачених наслідків. 

В афоризмі The heart prefers to move against the grain of circumstance; 

perversity is the soul’s very life (John Updike) [407, с. 134] вжито метонімію, що 
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також імплікує певну інформацію. Адже the heart означає не серце, а люблячу 

людину із палким серцем; а the soul вжито на позначення глибинної суті 

людини, яка має щиру душу.  

Вважаємо, що важливим засобом створення імпліцитного смислу є 

використання авторами афоризмів передтекстів, або трансформуюча 

інтертекстуальність в трактовці Є. Ю. Ваганової [68]. На думку 

Є. Ю. Ваганової, цей вид інтертекстуальних зв‘язків афористичного тексту 

особливо тісно пов‘язаний із категорією «авторизованість» (належність 

афоризму певному авторові). Передтекстами найчастіше стають фразеологізми 

(прислів‘я, приказки, ідіоми) або афоризм-основа. Інтертекстуальна гра полягає 

в імітації полемічного діалогу, початковою реплікою якого є фразеологізм, а 

кінцевою реплікою, що містить заперечення, є точка зору автора афоризму. 

Продуктивними є три способи стилістичного трансформування 

передтексту в афоризмі: 

1) контекстуальна транспозиція: фразеологізм цитується повністю і 

поєднується з авторської частиною тексту адверзативним сурядним зв'язком 

або протиставляється їй за змістом; 

2) структурна трансформація: а) додавання, субституція або елімінування 

лексем фразеологізму; б) зміна інтонації; 3) трансформація композиції: зміна 

актуального членування пропозиції [68].  

Імпліцитне включення надає авторитету особі, яка його використовує, та 

підсилює емоційний вплив на адресата. Цей прийом плідно використовувався 

афористами: 

The world is a stage, but the play is badly cast (Oscar Wilde) [422, c. 165]. 

Цей вислів є перифразою відомої поезії Вільяма Шекспіра: All the world’s 

a stage, and all the men and women merely players (William Shakespeare, ‗As You 

Like It‘). Окрім метафоричного зображення світу як театру, метафорами є: 

«актори – люди», «п‘єса – життя», «розподіл ролей – доля». Оскар Уайльд 

додає своєї аксіологічної характеристики, але при цьому в його афоризмі 

імпліцитно цитується увесь зміст вихідного тексту.  
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Для досягнення стилістичного і прагматичного ефекту неабияку роль 

відіграє несподіваність трансформації передтексту: 

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 (Gilbert K. Chesterton, ‗On St. George Revivified‘, All I Survey 

(1933)) [426].  

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). Саме завдяки контрасту імпліцитного початкового і 

похідного текстів досягається ефект лінгвостилістичної експресивності. Адже 

трансформація релігійного тексту в текст про гігієну є надзвичайно сміливою 

та несподіваною. 

Інколи афоризм відсилає до словосполучення чи ідіоми:  

The truth is rarely pure, and never simple (Oscar Wilde, ‗The Importance of 

Being Earnest‘ (1895), act 1) [418, с. 1711]  

Автор цього афоризму передбачає, що адресат знайомий із виразом ‘pure 

and simple truth’, який, у свою чергу, ґрунтується на ідіоматичному виразі ‘pure 

and simple’ зі значенням «простий, без додаткових ускладнень». Таке 

протиставлення відомого вислову, який цитується імпліцитно, і нового, який 

виражений експліцитно, надає яскравого стилістичного ефекту. 

Отже, імпліцитність розглядається як здатність англомовних афоризмів 

нести значний обсяг інформації при лаконічності викладення за рахунок 

імплікації смислових елементів. Мовностилістичними засобами передачі 

імпліцитної інформації в афористичному тексті є, насамперед, 

лінгвостилістичні засоби образності, а саме: метафора, епітет, метонімія, 

порівняння. Важливим засобом створення імпліцитного смислу є використання 

авторами афоризмів передтекстів. 

2.3.5. Інтенціональність як стильова риса англомовного афоризму 

Інтенція – поняття, яке широко використовується у філософії, психології і 

лінгвістиці. При цьому, у кожній галузі науки цей термін має особливий зміст. 
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Термін «інтенція» (від лат. ‘intentio’ – ‗прагнення‘) походить від терміну 

схоластичної філософії, що позначає намір, мету, спрямованість свідомості, 

мислення на який-небудь предмет. У філософії проблема інтенції і 

інтенціональності тісно пов‘язана із питанням про природу свідомості.  

У психології поняття інтенції та інтенціональності визначаються як 

засоби опису свідомості. Інтенція розуміється як іманентна спрямованість 

свідомості на реальний або уявний предмет. Інтенція становить перший етап 

породження висловлювання, за яким слідують мотив, внутрішнє промовляння і 

мовна реалізація [167; 313]. 

У лінгвістику поняття інтенції увійшло завдяки Дж. Остіну, одному із 

творців теорії мовленнєвих актів, та його послідовникам [212]. Згідно теорії 

мовленнєвих актів, кожен мовленнєвий акт має свою мовленнєвоактну 

інтенцію. Тому є закономірним, що типологія мовленнєвих актів обумовила 

відповідну типологію мовленнєвоактних інтенцій. 

Інтенції мовленнєвих актів містять певні граматичні маркери. До 

лексичних і морфологічних маркерів інтенціональності відносяться дієслова 

прийняття рішення, дієслова бажання, дієслова спроби, перформативи (зі 

значенням «думати», «хотіти», «клястися» та ін.). До синтаксичних – підрядні 

речення обставини мети, загальні питальні речення, інфінітивні конструкції зі 

значенням наміру та ін. [137, 139]. 

За Н. І. Клушиною, інтенція – абстрактна категорія. Окремі мовленнєві 

акти інтегруються в зв‘язний текст на підставі глобальної текстової інтенції. 

Глобальна інтенція формує інтенціональність тексту. На думку Н. І. Клушиної, 

інтенціональність тексту, що розуміється як здатність тексту відображати 

авторський комунікативний намір, необхідно включати в найважливіші 

параметри текстуальності, поряд з когезією, когерентністю, інформативністю, 

діалогічністю, інтертекстуальністю, декодуємостю і прагматикою. 

Інтенціональний метод дозволяє аналізувати когнітивні, комунікативні і 

прагматичні особливості вербальної комунікації. В основі метода лежить 

розгорнутий комунікативний ланцюжок, який включає також інтенцію: 
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адресант – інтенція – текст + комунікативна ситуація – адресат – декодування – 

вплив (перлокутивний ефект / комунікативна невдача) [137]. З цієї точки зору, 

поняття інтенції містить когнітивний, психологічний, комунікативний і 

прагматичний складники. 

Тексти формують дискурс на основі дискурсної інтенції. Інтенція стає не 

тільки найважливішим текстовим параметром, а й дискурсоформуючим. 

Інтенція і пов‘язана з нею інтенціональність – основний критерій людської 

комунікації, тому її необхідно обов‘язково враховувати в науковому аналізі. 

За Л. Р. Безуглою, «інтенція – це спрямованість людської свідомості на 

об'єкти і стан справ навколишнього світу. У зв‘язку з цим вона може 

проявлятися двояко: як репрезентаційна інтенція – спрямованість свідомості на 

певний об‘єкт – концепт або пропозицію (інакше – пропозиційна настанова), і 

комунікативна інтенція – намір мовця донести до адресата свою 

репрезентаційну інтенцію і викликати у нього певну реакцію. Наявність 

інтенції другого типу відрізняє комунікативне дію від некомунікативного» [53]. 

Н. І. Клушина погоджується із ідеєю двокомпонентності інтенції у такому 

розумінні, але вона вважає, що інтенція-1 (когнітивна) і інтенція-2 

(комунікативна) – це не різні типи інтенцій (за Л. Р. Безуглою), а два 

взаємозумовлених складника єдиної авторської інтенції. Можна говорити про 

обов‘язковість інтенціі-1 і факультативність вербального вираження інтенціі-2, 

оскільки комунікація не завжди здійснюється вербально [137].  

Аналіз інтенціональності (як свідомості і цілеспрямованості мовленнєвої 

діяльності) передбачає акцентування таких надважливих складників, як 

адресант і адресат, їх когніцій та комунікативно-стилістичних компетенцій [там 

само]. 

Інтенціональні категорії відображають внутрішній, інтенціональний 

механізм породження текстів певного типу, що реалізують певний 

комунікативний намір автора. Прототипну парадигму інтенціональних 

категорій складають: дискурсні ідеологеми, номінація, інтерпретація, оцінність 

і тональність. Ці категорії репрезентують усвідомленість (когнітивний аспект) 
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дискурсивної діяльності адресанта (комунікативний аспект), її 

цілеспрямованість (інтенціональний аспект) і потенціал впливу (прагматичний 

аспект).  

За І. М. Кобозевою, поняття «інтенціонального компонента смислу 

висловлювання» розуміється як «інформація про всі інтенціональні стани 

свідомості мовця, прямо або побічно, експліцитно або імпліцитно закодовані в 

його мовній структурі» [139, с. 268]. 

Т.І . Манякіна розглядає здатність виконувати певне комунікативне 

завдання, або комунікативну чіткість як стильову рису німецькомовного 

афоризму. При цьому, презюмується, що комунікативна чіткість афоризму, або 

найбільша однозначність виявлення його комунікативного завдання, базується 

на односпрямованості елементів його структури, коли всі вони або більша їх 

частина служать одній меті – вираженню певного значення [184, с. 133]. 

Специфічним фактором комунікативної чіткості афоризмів є 

типізованість їх узагальнено-змістової та мовленнєвої структури. Афоризмам 

притаманний кінцевий набір семантико-мовних моделей. У відповідності до 

цих моделей вирізняються такі узагальнено-змістові розряди афоризмів: а) за 

комунікативною спрямованістю: інформативні; приписи; оцінні; б) з точки зору 

типів логіко-змістових відносин, які притаманні афористичному судженню: 

характеризуючі афоризми (афоризми-визначення, афоризми властивості, 

афоризми аподиктичної залежності (непорушна залежність між явищем і 

ознакою: якщо ... то, коли ... то); екзистенційні, (такі, що характеризують 

існування об‘єктів, предметів, можливостей); афоризми-припущення [184, 

с. 156–157]. 

Інтенціональність як стильова риса узагальнено об‘єктивує 

мовностилістичні засоби реалізації усіх прагматичних настанов англомовного 

афоризму. 
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2.3.6. Аксіоматичність / істинність як стильова риса англомовного 

афоризму 

Афоризм виявляє загальні і типові явища дійсності поза зв‘язком із 

індивідуальним, і тому «спирається не на зображення або вираз, а на судження» 

[171, с. 43]. Хоча судження в афоризмі працює «не з образом, а з думкою», воно 

відрізняється від логічного силогізму або наукових тез, бо «ґрунтується не на 

аналітичній самоочевидності і не на систематичних доказах, а на цілісному 

духовному досвіді, істина якого може бути пережита, але не доведена» [там 

само].  

Вихідна (глибинна) структура афоризму лежить у певній базовій цінності. 

Семантика, або глибинний задум афоризму, будується на основі особливої 

граматики – «аксіоматики поведінки», що включає вислови-аксіоми про 

поведінку людей «взагалі» [186, с. 115–116]. 

Головна прагматична мета афоризму як жанру – поставити адресата перед 

фактом, саму «фактичність», істинність якого можливо встановити лише 

шляхом здогадки – через знання відомостей про світ, але тільки за умов його 

достатньої освіченості, досвіду або дотепності. Для досягнення цієї мети 

необхідно дотримуватися таких вимог: 1) вимога редукції інформації, або 

скорочення сутнісної інформації повинно маскуватися зовнішньою, 

граматичною повнотою. Це досягається операціями імпліцирування: 

девербалізацією і конкретизацією; 2) вимога нетривіальності висловлювання, 

натяк на існування у названого факту особливої причини. Ця прагматична 

вимога реалізується трансформацією порівняння-парадокса, коли неістотність 

зовнішнього відмінності може обернутися вирішальною підказкою [186, с. 119–

121]. Отже, головною особливістю афоризму є його функціональна 

аксіоматичність. афоризм звільняє автора чи мовця, який його відтворює, від 

необхідності детального обґрунтування своєї думки.  

Питання аксіоматичності афоризму, на думку Ю. С. Мартем‘янова, 

пов‘язано із проблемою його істинності, яку він розуміє як приводимість 

афоризму до вихідних аксіом [186, с. 123]. 
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Будь-яке висловлювання підлягає дослідній перевірці на істинність. У 

цьому полягає принцип верифікації. Тільки ті висловлювання мають сенс, які 

допускають зведення їх до безпосереднього чуттєвого досвіду індивіда. Отже, 

сутність верифікації полягає в ототожненні спостережуваного і реального, а 

істина розуміється як збіг висловлювань з безпосереднім досвідом людини. 

Принцип істинності афоризму полягає у тому, що індивідуальний автор 

афоризму виступає у ролі авторитету [162, c. 79]. 

Наступним кроком розглянемо на прикладах реалізацію принципу 

істинності афоризмів як можливість їх зведення до базових аксіом. Як приклад 

наведемо такий афоризм: 

Women have served all these centuries as looking-glasses possessing the magic 

and delicious power of reflecting the figure of man at twice its natural size (Virginia 

Woоlf, ‗A Room of One‘s Own‘) [407, с. 139]. 

 

Women see their men bigger and better. 

 

Women overesteem their men. 

Проте часто афоризми побудовані саме на запереченні відомих аксіом. 

Зокрема, афоризм може бути зведений до аксіоми, протилежної загально 

прийнятій. У наведеному афоризмі ця опозиція реалізується словосполученням 

to me, яке протиставляє позицію автора поширеному уявленню: 

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

[407, с. 357]. 

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

 

Religion (belief) cures a soul.  

 

 

But 

I am different. 
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God heals.  

 

God saves.  

Деякі дослідження присвячувались проблематиці критерію істинності 

англомовних афористичних висловів (власне афоризму, сентенцій і максим) та 

дослідженню мовних засобів їх реалізації. Англомовні афористичні вислови, 

згідно з цією концепцією претендують на статус носіїв істини. Отже у особи, 

яка використовує афоризм, немає необхідності відстоювати позицію, 

проголошену у вислові, оскільки вона робить посилання на досвід авторитету. 

Маркери авторитетності, які використовуються в афоризмах, є різними за 

способом їх реалізації – на лексичному, синтаксичному, семантичному рівнях. 

Найбільш частотними маркерами авторитетності, які сприяють 

підвищенню прагматичного потенціалу англомовних афоризмів, на думку 

І. Ю. Яковлевої, є такі: дихотомія «Роби це. Пояснюю, чому це корисно» / « 

Пояснюю, чому це корисно. Роби це»; дефінітивне судження, метамовні 

елементи і метафоризація; егоцентричні вислови, вищий і найвищий ступені 

порівняння прикметників, модальні модифікатори, декларативне заперечення і 

складнопідрядне речення з підрядним умови і часу [330]. 

Аналіз корпусу текстів англомовних афоризмів, довів слушність тези 

щодо моделювального характеру приписів, які містяться в афоризмах. Але, на 

нашу думку, необхідно зауважити, що дихотомія «Роби це. Пояснюю, чому це 

корисно» / « Пояснюю, чому це корисно. Роби це» рідко реалізується у повному 

обсязі, що зумовлено інформативною стислістю і лаконічністю афоризмів. 

Наприклад, наведений далі афоризм містить наказовий припис щодо 

стримування сильних негативних емоцій, але при цьому наслідки порушення 

цього припису не експлікуються. Автор, обмежений вимогами жанру, лише 

нагадує відоме правило: 

Keep violence in the mind where it belongs (Brian Aldiss) [407, с. 22]; 

Іншими словами, цей припис можна розгорнути до формули: 
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Keep violence in the mind where it belongs=>[otherwise problems may arrise]. 

Дефінітивні судження складають значну частину масиву англомовних 

афоризмів, що пов‘язано із інформативною стислістю та загальнозначущістю як 

стильовими рисами афоризмів. Адже дефініція дозволяє максимально 

лаконічно виразити генералізований смисл певного явища. Така формула 

сприймається як авторитетна істина: 

A pessimist is a man who has been compelled to live with an optimist (Elbert 

Hubbard) [407, с. 52]. 

У цьому афоризмі a pessimist визначається через свою протилежність – an 

optimist, що підсилюється дієсловом has been compelled, яке має негативну 

конотацію.  

Деякі дефініції є досить розгорнутими та супроводжуються додатковими 

поясненнями та обґрунтуваннями: 

Hypocrisy is the most difficult and nerve-racking vice that any man can 

pursue; it needs an unceasing vigilance and a rare detachment of spirit. It cannot, 

like adultery or gluttony, be practiced at spare moments; it is a whole-time job 

(W. Somerset Maugham) [407, с. 36]. 

В англомовних афоризмах вживаються також дефініції у віршованій 

формі: 

For all sad words of tongue or pen, 

The saddest are these: ‘It might have been’ 

     (John Greeleaf Whittier) [407, с. 53] 

Застосування метафоризації дозволяє створити яскравий образ, що можна 

візуалізувати, естетичність якого підвищує персуазивність афоризму та 

сприйняття афоризму як істини. Зокрема, наведений афоризм містить такі 

метафоричні образи: dark night of the soul – «глибокий смуток», three o’clock in 

the morning – «найважчий період»: 

In a real dark night of the soul it is always three o’clock in the morning 

(F. Scott Fitzerald) [407, с. 22]. 
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Афоризм The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong 

to be broken (Samuel Johnson) [407, с. 28] містить метафору the chains of habit на 

позначення обмежень, які звичка накладає на людину. Далі в тексті афоризму 

ця метафора розгортається як to feel chains – «усвідомлювати негативні 

наслідки звички», to break chains – «звільнитися від звички». 

Розглянемо афоризм, який містить розгорнуту метафору the heaviest stone 

that a devil can throw: 

A nickname is the heaviest stone that a devil can throw at a man (W. Hazlit) 

[407, с. 49]. 

Цей афоризм передбачає знання певного передтексту, адже сучасне 

вживання ідіоми ‗кинути камінь‘ пішло від євангельського сюжету та 

використовувалося на позначення жорстокого методу покарання злочинців: 

засуджених закидали камінням до смерті. Отже, афоризм створює 

метафоричний образ «прізвисько – це тяжке диявольське покарання».  

Стосовно положення про егоцентричність як маркер авторитетності в 

афористичних висловах, необхідно зауважити, що це твердження суперечить 

вживанню кванторів узагальненості та узагальнюючої лексики як маркерів 

загальнозначущості афоризму. Наприклад, цей афоризм містить квантор 

узагальненості у негативній формі – no man: 

No man is rich enough to buy back his past (Oscar Wilde) [407, с. 53]. 

Вживання узагальнюючої лексики також уможливлює сприйняття 

афоризму як авторитетної істини, адже таке правило розповсюджується на усіх: 

To trust people is a luxury in which only the wealthy can indulge; the poor 

cannot afford it (E. M. Forster, ‗Howard‘s End‘) [407, с. 56]; 

Отже, вважаємо, що англомовним афоризмам притаманна стильова риса 

аксіоматичність / істинність, оскільки афористичні вислови зводяться до 

вихідних аксіом, які не потребують доказу і сприймаються адресатом як 

авторитетні та істинні. Поширеними мовними маркерами цієї риси в 

англомовних афоризмах є застосування: речень у формах наказового способу; 

дефінітивних суджень; метафоризації, що дозволяє створити яскравий образ, 
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який можна візуалізувати, естетичність якого підвищує персуазивність 

афоризму та сприйняття афоризму як істини; кванторів узагальненості та 

узагальнюючої лексики як маркерів загальнозначущості афоризму.  

 

2.4. Екстралінгвальна зумовленість лінгвостильової специфіки 

англомовного афоризму. Особливості художньо-образної мовленнєвої 

конкретизації в англомовному афоризмі 

 

Дослідники неодноразово наголошували на необхідності дослідження 

екстралінгвального підґрунтя стильової специфіки певного жанру, що 

передбачає аналіз лінгвальних і екстралінгвальних чинників спілкування, які 

пов‘язані з породженням тексту та його інтерпретацією [73; 207; 282]. При 

цьому, під екстралінгвальними факторами розуміють явища позамовної 

дійсності, в яких протікає мовне спілкування, і під впливом яких відбувається 

відбір і організація мовних засобів [282, с. 624]. Серед екстралінгвальних 

чинників спілкування для комунікативної стилістики художнього тексту 

актуальні особистість автора і адресата; мета і завдання, що визначають їх 

первинну і вторинну комунікативну діяльність, специфіка сфери спілкування; 

характер ситуації; жанр тощо [282, с. 158].  

Афоризм є особливим типом тексту, який наділений винятковою 

лінгвостилістичною і жанровою специфікою, що зумовлено, зокрема, 

екстралінгвальними факторами, під впливом яких він створюється та 

сприймається. Розглянемо, в якій мірі вищеперераховані екстралінгвальні 

фактори є релевантними для англомовного афоризму.  

По-перше, особа автора, його мовна особистість, є важливим фактором, 

що впливає на специфіку відображення концептів в індивідуальній картині 

світу, зумовлює семантичні та лінгвостилістичні властивості афоризму як 

мовленнєвого жанру. Афоризм характеризується спрямованістю на пізнання 

загальнозначущих принципів через індивідуальність авторського мислення. 
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По-друге, афоризму підвладна надзвичайно широка сфера спілкування 

(наука, мистецтво, політика, право, релігія, побут, навіть Інтернет-спілкування, 

де афоризми широко вживаються як статус у соціальних мережах тощо). Що 

стосується форми мислення, то афористичні висловлювання об‘єднують 

логічне та образне мислення, а також реалізують регулятивну, моделювальну, 

кумулятивну, когнітивну, аксіологічну, естетичну, експресивну та когнітивну 

функції. 

Наступним важливим моментом є той факт, що мета, з якою афоризм 

застосовується у спілкуванні, може бути найрізноманітнішою. Адже в 

англомовному афоризму об‘єктивується широкий спектр прагматичних 

настанов (п. 2.2.). Разом з тим, кожен афоризм здатний об‘єктивувати декілька 

прагматичних настанов водночас. Крім того, афоризм застосовується в 

офіційній і неофіційній ситуації спілкування, в усному чи письмовому 

мовленні, за різних соціальних умов. Час, місце, особа людини, яка створює, 

відтворює чи сприймає афоризм, майже не обмежені. Іншими словами, 

комунікація може бути внутришньоособистісною, міжособистісною, груповою, 

суспільною. Така своєрідність екстралінгвальних факторів визначає специфіку 

стильових рис афоризму.  

Отже, дослідження лінгвостилістичної специфіки англомовного афоризму 

з точки зору їх зумовленості екстралінгвальними факторами та стильовими 

рисами уможливлює вирішення проблеми визначення функціонально-

стильового статусу мови афоризму. На підставі концепції про екстралінгвальне 

підґрунтя стильової специфіки певного жанру вважаємо за доцільне 

виокремити такі фактори, що детермінують мовностилістичну специфіку тексту 

англомовного афоризму:  

– авторство: наявність автора є конституціональною ознакою 

афоризму: індивідуальна позиція автора та світогляд, які часто 

протистоять загальноприйнятим догмам, є важливим фактором специфіки 

афоризму;  
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– поліфункціональність як націленість афоризму на максимально 

широкий вплив, його здатність об‘єктивувати декілька прагматичних 

настанов водночас; 

– комунікативна варіативність (комунікація, в межах якої 

застосовується афоризм, може бути внутришньоособистісною, 

міжособистісною, груповою, суспільною та відбуватися у різних сферах 

спілкування); 

– пріоритет новаторського підходу до викладення думки як 

властивість афоризму до відтворення традиційних істин під новим кутом 

зору, який інколи є діаметрально протилежним сталим уявленням. 

Вважаємо, що екстралінгвальній зумовленості належить визначальна 

роль при формуванні стильових рис англомовного афоризму. Ці 

екстралінгвальні фактори зумовлюють стильові риси афористичного тексту, 

серед яких ми, передусім, зазначаємо такі: загальнозначущість, експресивність, 

інформативна щільність, імпліцитність, інтенціональність, аксіоматичність / 

істинність. У створенні лінгвостилістичної специфіки афористичного тексту 

бере участь також художньо-образна мовленнєва конкретизація як специфічна 

властивість художнього мовлення загалом (за М. М. Кожиною) [282, с. 585]. 

Запропонована схема наочно демонструє вплив екстралінгвальних 

факторів на формування стильових рис англомовного афоризму. 
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ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ФАКТОРИ 

авторство 

поліфункціональність новий погляд на традиції 

СТИЛЬОВІ РИСИ 

комунікативна варіативність 

загальнозначущість експресивність 

художньо-образна мовленнєва конкретизація  
як «базова стильова риса художнього мовлення» (за М.М. Кожиною) 

інформативна щільність 

аксіоматичність / істинність імпліцитність інтенціональність 

 

Рис. 2.1. Екстралінгвальна зумовленість стильових рис англомовного 

афоризму 

 

В англомовних афоризмах художньо-образна мовленнєва конкретизація 

як базова властивість художнього мовлення детермінується цілим комплексом 

екстралінгвальних чинників і набуває специфічного характеру. Поняття 

художньо-образної мовленнєвої конкретизації виходить за межі словесної 

образності, простого використання метафор або інших подібних засобів мови 

(тропів і фігур), а також емотивних мовних елементів як вираження емоційності 

мови. Ця властивість, на думку М. М. Кожиної, проявляється у навмисно 

створеній за законами мистецтва організації мовних засобів у мовній тканині 

художнього твору, завдяки якій слово-поняття «трансформується» в слово-

образ, стає виразом індивідуально-неповторних, як би видимих внутрішнім 

зором, цілісних художніх образів (та їх елементів – «мікрообразів»), які 
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пропущені через естетичну оцінку письменника. Засобами художньо-образної 

мовленнєвої конкретизації можуть бути стилістичні засоби – контраст, 

аналогія, композиція, метафоризація, прирощення смислу, акцентне 

«висунення» слів, використання внутрішньої форми слова та ін. [282, с. 585–

594].  

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. Водночас, для досягнення художньої 

образності широко використовується метафоризація. Наприклад, у наведеному 

афоризмі the price є метафорою матеріальний цінностей, натомість the value 

вжито як метафоричний образ життєвих нематеріальний цінностей: 

[A cynic is] a man who knows the price of everything and the value of nothing 

(Oscar Wilde ‗Lady Windermere‘s Fan‘ (1892) act 3) [418, с. 1712]. 

Тропи є окремим випадком мовного втілення образності. При цьому 

яскравий образ будується на використанні схожості (часто певної риси) двох 

далеких один від одного предметів. Зокрема, порівняння розуму із парашутом 

надає цьому афоризму насиченої образності та експресивності: 

Minds are like parachutes, they only function they are open (James Dewar) 

[407, с. 100]. 

Важливу роль у реалізації художньо-образної мовленнєвої конкретизації 

англомовного афоризму відіграє висунення, або «засоби формальної організації 

тексту, які фокусують увагу читача на певних елементах повідомлення і 

встановлюють семантично релевантні відносини між елементами одного або 

частіше різних рівнів» [42, с. 99]. Дослідниками зазначалося, що найважливіші 

елементи змісту в тексті займають місця там, де вони будуть по-особливому 

привертати увагу читача: «Функції висунення – встановлення ієрархії змістів, 

фокусування уваги на найважливішому, підсилення емоційності та естетичного 

ефекту, встановлення значущих зв‘язків між суміжними та дистантними 

елементами, які належать до одного чи різних рівнів, забезпечення зв‘язності 
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тексту» [38, с. 24]. Це зауваження, на нашу думку, стосується, насамперед, 

вставних афоризмів. В абзаці афористичні вислови можуть бути розміщені у 

початковій, середній та завершальній позиціях. Сильною позицією є 

розміщення афоризму на початку чи наприкінці абзацу, або його формальне 

виділення в окремий абзац. При такому розташуванні стилістичний ефект 

значно підсилюється. 

Стилю афоризму притаманна конвергенція як тип висунення, або 

«сходження в одному місці пучку стилістичних засобів, які беруть участь в 

єдиній стилістичній функції» [42, с. 100–103]. Ефект кожного окремого 

стилістичного прийому, за умов одночасного застосування декількох засобів, 

створює особливо потужну експресивність [248, с. 88–89]. На увагу заслуговує 

той факт, що цей тип висунення проявляється навіть в такому малоформатному 

тексті як афористичний вислів. 

Іншими словами, висунення по типу конвергенції ґрунтується на 

надмірності на стилістичному рівні. 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, ‗The Importance of Being Earnest‘ (1895) act 1 and ‗A 

Woman of No Importance‘ (1893) act 2) [418, с. 1712]. 

Поширеним в англомовних афоризмах є тип висунення, заснований на 

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

англомовних афоризмах висунення цього типу найчастіше реалізується на 

семантичному рівні. Це відбувається, коли порушується звичайна 

передбачувана норма (стилістична, соціальна, моральна тощо), яка відповідає 

психологічному, лінгвістичному або життєвому досвідові особи. Зокрема, у 

наведеному далі афоризмі неочікуваним 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: 
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If only God would give me some clear sign! Like making a large deposit in my 

name at a Swiss bank (Woody Allen) [407, с. 365].  

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) [407, с. 161].  

У першій частині цього афоризму вжито протиставлення women – behave 

like men, тому у другій частині вислову логічним є очікування but they often find 

it extremely difficult to behave like women, але, натомість, автор завершує 

афоризм словами but they often find it extremely difficult to behave like gentlemen. 

Отже, на нашу думку, мовностилістичну специфіку тексту англомовного 

афоризму зумовлюються насамперед такими екстралінгвальними факторами: 

індивідуальність думки, що міститься в афоризмі; поліінтенціональність як 

здатність об‘єктивувати декілька прагматичних настанов водночас; 

комунікативна варіативність; пріоритетність новаторського підходу до 

викладення. Художньо-образна мовленнєва конкретизація в англомовному 

афоризмі характеризується певною специфікою. Через максимальну 

лаконічність, високу інформативну щільність такі засоби художньо-

мовленнєвої конкретизації як образна деталізація, дієслівна розповідь, 

композиційні засоби неможливо застосовувати в афоризмах. Водночас, для 

досягнення художньої образності широко використовується метафоризація. 

Стилю афоризму притаманна конвергенція. Поширеним в англомовних 

афоризмах є тип висунення, заснований на порушенні передбачуваності, або 

ошукане очікування. 

 

Висновки до розділу 2 

 

З урахуванням підходів до визначення прагматичних функцій афоризмів 

та після обґрунтування ступеня їх релевантності виокремлено такі прагматичні 

функції англомовного афоризму: регулятивна, моделювальна, кумулятивна, 
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когнітивна, аксіологічна, естетична, експресивна. Найважливішими функціями 

афоризму вважаємо регулятивну, естетичну. Важливою є когнітивна функція, 

як функція мислетворення та пізнання світу. Згідно з принципом 

антропоцентричності мовлення, прагматичні функції розподілено за аспектами 

людської особистості, а саме: поведінковий (вольовий): регулятивна, 

моделювальна; ментальний (когнітивний): кумулятивна, когнітивна, 

аксіологічна; емоційний аспекти: естетична. 

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 водночас. При цьому ці 

настанови знаходяться в певній ієрархії, що зумовлює вибір релевантних 

мовностилістичних засобів. 

Під час реалізації прагматичної настанови на естетичний вплив в 

англомовному афоризмі об‘єктивується естетична функція текстів цього жанру. 

Надважливість прагматичної настанови на естетичний вплив в англомовному 

афоризмі зумовлена конституційними рисами текстів цього типу. Ця настанова 

об‘єктивована майже в кожному афоризмі. Прагматична настанова в афоризмах 

реалізується за допомогою широкого спектру стилістичних засобів. Досить 

часто для створення образності та естетичної краси вживаються порівняння та 

метафора. Широко використовуються засоби стилістичного синтаксису.  

Через прагматичну настанову на спонукання до дії найчастіше 

реалізується регулятивна функція, або функція безпосереднього впливу на 

поведінку людини. В англомовних афоризмах, що містять цю прагматичну 

настанову, парадокс і каламбур використовуються досить обмежено. Набагато 

ширше вживаються синтаксичні стилістичні засоби. Найбільш 

розповсюдженими є паралелізм і всі його різновиди, повтори, різноманітні 
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конструкції, що посилюють емоційний вплив афоризму. Поширеними є 

метафора та порівняння. Часто ці засоби поєднуються в одному афористичному 

вислові, що підсилює стилістичний і прагматичний ефект. 

Реалізацію прагматичної настанови на апеляцію до авторитету в 

англомовному афоризмі можна розглядати з декількох аспектів: апеляція до 

авторитету автора афоризму; апеляція до авторитету традиції; апеляція до 

авторитету досвідченої особи; апеляція до здорового глузду (за А. А. Івіним). 

Однією з домінувальних є настанова на потрясіння несподіваною 

аргументацією, що виражається в оригінальності форми як конституціональної 

риси афоризму. Ця прагматична настанова реалізується за допомогою 

широкого арсеналу стилістичних засобів, серед яких переважають засоби 

створення експресії. 

Реалізація прагматичної настанови на приниження (самоприниження) 

досягається за допомогою застосування стилістично зниженої лексики, 

стилістичних фігур, які, прибільшуючи (гіпербола) чи применшуючи (літота) 

певні сторони предмета чи явища, привертають до них увагу читача (слухача), 

чим сприяють досягненню прагматичної мети. Серед стильових засобів 

переважають антитеза, метафора, градація. Найбільш широко 

використовуються синтаксичні стилістичні засоби (паралелізм, антитеза), 

багато афоризмів побудовано на парадоксі та каламбурі.  

В англомовних афоризмах, що містять прагматичну настанову на 

констатацію та резюмування найбільш частотним мовностилістичним засобом є 

парадокс. Розповсюджені паралелізм і всі його різновиди, повтори, різноманітні 

конструкції, що посилюють емоційний вплив афоризму. Поширеними є 

метафора та порівняння. Часто ці засоби поєднуються в одному афористичному 

висловлюванні, що підсилює стилістичний і прагматичний ефект.  

Англомовний афоризм характеризується такими стильовими рисами як-

от: загальнозначущість, експресивність, інформативна щільність, імпліцитність, 

інтенціональність, аксіоматичність / істинність. 
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Передумовою загальнозначущісті афоризмів у її мовній реалізації (за 

Т. І. Манякіною) є узагальненість судження. Цей конституент 

загальнозначущості має відношення до предмету виловлювання. Логіко-

семантичною основою узагальненості більшості афоризмів є позачасовий 

характер предмету, або такий, що не втрачає актуальності із покоління у 

покоління. Загальнозначущість передається шляхом вживання абстрактних 

понять, панхронічного теперішнього часу. Крім того, загальнозначущість 

знаходить мовну об‘єктивацію в афоризмах за допомогою кванторів 

узагальненості, або специфічних лексичних показників, які передають її 

ступінь: від невизначеного до глобального. До таких показників належать: 1) 

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

2) прислівникові показники: never, always; 3) узагальнюючий іменник; 4) зворот 

There is/are. 

Англомовним афоризмам властива експресивність, яка проявляється у 

посиленій виразності, яскравості мовної форми твору. Експресивність 

реалізується через оригінальність, образність та емоційність. Засоби 

експресивності в афоризмах часто виступають у взаємодії. При цьому 

взаємодіють як засоби реалізації одного і того ж конституента, так і різних. Це 

зумовлює високу експресивну насиченість афористичних текстів. 

Інформативна щільність – це стильова риса, яка проявляється у взаємодії 

стислості та інформативної ємності словесного ряду. Провідним мовленнєвим 

фактором стислості англомовного афоризму виступає відносна простота його 

синтаксичної будови. Серед самостійних афоризмів переважають твори 

довжиною 1–2 речення. Однореченнєвих (однофразових) афоризмів при цьому 

значно більше (біля 80%). Серед однофразових афоризмів більша частина – 

прості поширені речення. Афоризмам не притаманні розгалужені та 

багатоланкові конструкції. 

Інформативна ємність словесного ряду афоризмів базується на 

поліінформативних можливостях мовних засобів. Зміст афоризмів складається з 

двох компонентів: предметно-логічної та експресивно-стилістичної інформації. 
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Провідними мовленнєвими факторами, що зумовлюють (у поєднанні або поряд 

із стислістю) інформативну насиченість, щільність твору виступають: прийом 

парадоксу, засоби образності, а також конвергенція різноманітних засобів 

експресивності. Стилістична конвергенція носить в англомовних афоризмах 

винятково концентрований характер, оскільки в них при невеликому об‘ємі 

тексту має місце суміщення декількох стилістичних засобів.  

Імпліцитність, або висока «навантаженість» плану змісту на елемент 

плану вираженості відбувається за рахунок імплікації смислових елементів. 

Засобами передачі імпліцитної інформації в афористичному тексті є, 

насамперед, лінгвостилістичні засоби образності, а саме: метафора, 

метафоричне порівняння, епітет, метонімія.  

Головною особливістю афоризму є його функціональна аксіоматичність: 

афоризм звільняє автора (чи мовця, який його відтворює) від необхідності 

детального обґрунтування висловлюваної їм думки, оскільки роль аргументу 

повністю перекладається на формулу. Принцип істинності афоризму полягає в 

тому, що індивідуальний автор афоризму виступає як авторитет.  

Через максимальну лаконічність, високу інформативну щільність 

афоризму такі засоби художньо-мовленнєвої конкретизації як образна 

деталізація, дієслівна розповідь, композиційні засоби не застосовуються в 

текстах цього жанру. Водночас для досягнення художньої образності широко 

використовується метафоризація. 

Основні положення розділу висвітлено в таких публікаціях автора: [11; 

12; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33]. 
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Розділ 3 

КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО 

АФОРИЗМУ 

 

Основним завданням лінгвістичного дослідження у межах когнітивно-

дискурсивної парадигми є аналіз і розуміння алгоритмів концептуалізації 

дійсності та засобів мовної репрезентації. Тому когнітивний аспект 

дослідження англомовного афоризму нерозривно пов‘язаний із прагматичним в 

плані розуміння побудови концептосфери, способів вербалізації концептів, які 

входять до неї, реалізації прагматичних настанов тощо. 

Застосування елементів когнітивного аналізу є необхідним для розуміння 

того, як концепти формують концептосферу текстів певного жанру.  

 

3.1. Концептосфера англомовного афоризму 

 

Інтерпретативний аналіз ціннісно-маркованих висловлювань (прислів‘їв, 

афоризмів та цитат), які актуалізують певні лінгвокультурні концепти є 

важливим компонентом їх опису [129, с. 38; 190, с. 46; 237 с. 109]. У пареміях 

відображаються аксіологічні концепти, тобто такі, що оцінюються носіями 

мови як найбільш важливі. З цієї точки зору цікавим є вивчення концептосфери 

англомовного афоризму.  

Афоризм має специфічну, розгорнуту концептосферу, яка утворена як 

вербалізованими, так і невербалізованими концептами. За А. М. Приходьком, 

під концептосферою розуміється об‘єктивно існуюча сукупність вербально 

визначених і вербально невизначених, національно маркованих ментальних 

одиниць лінгвокультури, упорядкованих за принципом системності і 

організованих за принципами множинності, цілісності, зв‘язку та 

структурованості [237, с. 206].  
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Отже концептосфера – це сукупність концептів, з яких складається 

уявлення носія мови про світ. А концептосфера англомовного афоризму це 

сукупність концептів, які об‘єктивовані у текстах цього жанру. 

Власне термін «концептосфера» був введений у лінгвістичну науку 

Д. С. Лихачовим, який називав концептосферою сукупність потенцій, що 

містяться у словниковому запасі мови в цілому чи її окремого носія [174, с. 5]. 

Текстова концептосфера містить фактичні відомості, асоціації, образні уяви, 

ціннісні настанови, які пов‘язані в свідомості носія мови з відомими йому 

текстами. 

Сьогодні в науці у межах функціонального підходу розвивається рух від 

«дискурсу до концепту». У світлі положень діяльнісного підходу концепт 

розглядається як динамічна сутність: процес і результат наділення мовного 

знака смислом у ситуації спілкування. Дискурс визнається єдиним природним 

середовищем існування концепту [187, с. 16].  

Певний тип дискурсу утворює власну концептосистему за схемою 

конфігурації, яка складається з типологічно різних концептів – автохтонних 

(концептуальних констант), алохтонних (концептуальних змінних), 

нейтральних. Їх вибір залежить, головним чином, від трьох чинників: 

середовища, модусу і стилю спілкування. Під впливом цих факторів 

дискурсивні конфігурації концептів утворюють неповторний ментально-

інформаційний портрет того чи іншого дискурсу [237, с. 248]. 

Афористичний вислів є здатним акумулювати екстралінгвальну 

інформацію і впливати на формування світогляду адресата, він наділений 

високою персуазивністю і прихованою інтенцією. Тому афоризм часто 

виступає елементом інтертексту, вживається в різноманітних дискурсах 

(художньому, релігійному, філософському, карнавальному (сміховому), 

побутовому та ін.), де він виконує стилістичні, прагматичні, комунікативні 

функції. По суті, афоризм являє собою кросдискурсивний феномен. Наприклад, 

цитований афоризм використовувався і в художньому, і в науковому дискурсі: 
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A dwarf standing on the shoulders of a giant may see farther than a giant 

himself (Robert Burton, ‗The Anatomy of Melancholy‘, (1621)) [426]. 

Як інструмент полеміки афористичні вислови прикрашають собою 

релігійний дискурс: 

Buddhism is not a creed, it is a doubt (Gilbert K. Chesterton) [426].  

Досить плідно афоризми використовуються у політичному дискурсі як 

персуазивне знаряддя: 

Democracy means government by the uneducated, while aristocracy means 

government by the badly educated (Gilbert K. Chesterton) [407, с. 309].  

А усім відомий афоризм Гіппократа Life is short, Art long був вперше 

застосований у медичному трактаті.  

Концептосфера англомовного афоризму організована, головним чином, 

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. 

За А. М. Приходком, дискурсологічне дослідження концептів у патерні 

організації «концепт у дискурсах» спирається на уявлення про те, що концепт 

або поле, до якого він входить, володіє певною когнітивно-семантичною 

вибірковістю щодо можливостей своєї актуалізації у тій чи іншій дискурсивній 

формації [237, с. 266]. Отже певні концепти можуть бути обов‘язковими в 

одних типах дискурсу та майже не вживатися в інших. Але переважна 

більшість концептів не має прив‘язки до типу дискурсу. 

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

концептосистеми формується полями різних концептів, а в разі належності 

концепту до різних дискурсів, він виявляє специфічне значення у кожному із 

них. Для прикладу розглянемо вживання афористичних висловлювань в деяких 

типах дискурсу. 

Особливим інституційним типом дискурсу є релігійний дискурс. Цінності 

релігійного спілкування зводяться до цінностей віри, таких як, наприклад, 



150 
 

визнання Бога, розуміння гріха і чесноти, спасіння душі, відчуття дива, 

дотримання обрядів. Специфіка цього типу дискурсу полягає в такому. Якщо в 

інших типах інституційного спілкування цінності можуть бути прихованими, 

матися на увазі та бути виведеними (як, зокрема, у діловому або науковому 

дискурсі), то у релігійному спілкуванні суть дискурсу полягає у відкритому 

ствердженні цінностей [126, с. 324]. 

Зокрема, в афоризмах у релігійному дискурсі системотвірними є 

концепти GOD, FAITH, VIRTUE / VICE:  

I am Alpha and Omega, the beginning and the ending (The Bible: John 1:8) 

[405, с. 62].  

You cannot serve God and mammon (The Bible: Gospel from Luke 16:13) 

[405, с. 37].  

Афоризми властиві цьому типу дискурсу, тому що дозволяють завдяки 

короткій формі, яка добре запам‘ятовується, доносити до адресата положення 

релігійних догм. Говорячи про цінності релігійного дискурсу, слід звернути 

увагу на ключовий культурний концепт цього дискурсу, яким є концепт FAITH, 

який об‘єктивується, зокрема, через лексеми ‗religion’ та‘God’:  

There is no one religion, though there are a hundred versions of it (George 

Bernard Shaw) [407, с. 353]; 

God is no respecter of persons (Bible: Acts 10:34, King James Version) [405, 

c. 44]; 

Велика кількість релігійних афоризмів присвячена людським чеснотам та 

порокам. У більшості канонічних текстів стверджується, що порочна поведінка 

невгодна Богові, а чеснота, добрі вчинки будуть винагороджені: 

It is more blessed to give than to receive (The Bible: The Books of the 

Apostles 20:35) [405]. 

Показово, що, розмірковуючи про релігію, письменники-творці 

афоризмів керуються антропоцентричним принципом та ставлять на чільне 

місце людину, її переживання і почуття: 



151 
 

We are all of us guinea pigs in the laboratory of God. Humanity is just a work 

in progress (Tennessee Williams) [407, с. 354]. 

Безсумнівною своєрідністю вирізняється також презентація афоризмів у 

філософському дискурсі. Філософський дискурс об‘єктивований у мовних 

структурах текстів, що віддзеркалюють рефлексії з приводу філософських 

проблем. Серед філософів ведеться полеміка щодо доречності утілення 

філософських роздумів у афористичну форму. Існує думка, що афористична 

форма дискурсу є неадекватною за змістом і цілями власне філософському 

мисленню. Зазначається, зокрема, що така форма вираження філософських 

роздумів хоча і сприяє яскравості, карбованості думки, однак, вона обмежена 

чуттєвістю, конкретністю образів. Ця неадекватність зумовлена стислістю 

афоризму, яка зумовлює обмеженість вираженого їм змісту.  

Однак, афористичний стиль є ефективним пропагандистським засобом на 

стадії трансляції нових ідей, оскільки він звертається не тільки до мислення, але 

також до почуттів [154, с. 200]. Зокрема, положення філософії Гоббса про те, 

що все пізнання походить від відчуттів, інколи опосередковано, інколи через 

спогади про них, втілено в такому афоризмі: 

For after the object is removed or the eye shut, we still retain an image of the 

things seen, though more obscure than when we see it ... Imagination, therefore, is 

nothing but decaying sense (Thomas Hobbes, ‗Of Man‘, Part І of ‗Leviathan‘) [431]. 

Проблематика значного масиву філософських роздумів утворена 

відношеннями між полями концептів WISDOM, MAN, TRUTH: 

No pleasure is comparable to the standing upon the vantage-ground of Truth 

(Francis Bacon) [431]. 

Найвищою цінністю у філософському дискурсі вважається людський 

розум, який визначає буття людини, її вчинки, життєві настанови. Невігластво, 

навпаки, дорівнює пороку: 

Knowledge and human power are synonymous, since the ignorance of the 

cause frustrates the effect (Francis Bacon, ‗Novum Organum‘) [413, c. 31]. 
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Отже, афоризм – це тип тексту, який наділений специфічним когнітивним 

потенціалом, що своєрідно реалізується в різних типах дискурсу.  

 

3.2. Концепт WISDOM як мегаконцепт у структурі концептосфери 

англомовного афоризму 

 

Сучасна лінгвокультурна ситуація характеризується відкритістю, 

взаємопроникненістю текстів, що передбачає цитатність, інтертекстуальність 

(М. Бахтін, Ю. Кристєва). У процесі розуміння тексту, яке визначається як 

здатність адресата генерувати нові тексти на базі засвоєних, окремо 

розглядається ситуація, коли сприйнятий текст (цілком або фрагментарно) 

залишається в свідомості адресата і, потім, включається у знову породжувані 

тексти у вигляді трансформацій або прямих цитат. Ці тексти залишаються в 

свідомості і формують текстову концептосферу певної спільноти [199, с. 86–

87].  

Подібні тексти в сучасній лінгвістиці називають «прецедентними». 

Ю. Н. Караулов, який уперше застосував цей термін у науковій практиці, 

називав прецедентними тексти: 1) які є значимими для тієї чи іншої особистості 

у пізнавальному і емоційному відношеннях; 2) мають понадособистісний 

характер, тобто добре відомі широкому оточенню певної особистості, 

включаючи її попередників і сучасників; 3) тексти, звернення, до яких 

відновлюється неодноразово в дискурсі відповідної мовної особистості [133, 

c. 105]. 

Важливою рисою усіх прецедентних текстів є те, що вони «виступають як 

цілісна одиниця позначення» [134, с. 217]. Дослідниками також зазначається, 

що знання прецедентних текстів є показчиком належності до певної епохи та її 

культури, тоді як їх незнання, навпаки, є передумовою відторгнення людини від 

відповідної культури [133, с. 105–106]. 

На думку Г. Г. Слишкіна, прецедентним може бути текст будь-якої 

протяжності: від прислів‘я або афоризму до епосу. Прецедентний текст завжди 
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формує концепт, тобто соціопсихічне утворення, яке характеризується 

багатовимірністю і ціннісною значущістю. Будь-який текст, який формує 

колективний концепт, є прецедентним за визначенням [273, с. 30].  

Засобом активізації концептів прецедентних текстів у дискурсі служать 

текстові ремінісценції. Ремінісценції, засновані на апеляції до концептів 

прецедентних текстів, повинні відповідати таким умовам: по-перше, 

усвідомленість адресантом факту, що ним здійснюється ремінісценція на 

певний текст; по-друге, знайомство адресата з вихідним текстом і його 

здатність розпізнати відсилання до цього тексту; по-третє, наявність у 

адресанта прагматичної пресупозиції знання адресатом тексту [там само, с. 34]. 

Г. Г. Слишкін пропонує розрізняти п‘ять основних видів ремінісценцій, 

які служать засобом апеляції до концептів прецедентних текстів: згадка, пряме 

цитування, квазіцитування, алюзія і продовження [273, с. 52]. 

Іншим важливим теоретичним моментом для аналізу структури 

концептосфери англомовного афоризму є ідея про те, що усі концепти 

підпорядковуються «вершинному» концепту, а саме мегаконцепту [122, с. 46].  

Розвиваючи цю думку, за А. М. Приходьком, можна стверджувати, що 

під мегаконцептами слід розуміти базові концепти, які репрезентують 

загальнолюдські поняття. Мега- та макроконцепти, зазвичай, позбавлені 

національної специфіки та не завжди мають спеціальне ім‘я в наївній картині 

світу. Проте вони чітко окреслені у науковій картині світу та є 

високоабстрактними сутністями, які збирають під своїм дахом національно 

марковані одиниці спадних рівнів абстракції [237, с. 219]. 

Афоризми є яскравим прикладом прецедентного тексту. Аналіз текстів 

англомовних афоризмів підтверджує, що мегаконцептом, якому підпорядковані 

інші концепти концептосфери англомовного афоризму, є концепт WISDOM. Не 

випадково збірки афоризмів часто носять назву на кшталт «Книга Мудрості» 

або «Мудрі вислови». По-перше, у самих афористичних висловах широко 

постулюється думка «афоризм – це мудрість»: 
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The wisdom of the wise and the experience of the ages are perpetuated by 

quotations (Benjamin Disraeli) [426]. 

По-друге, при розгляді текстових репрезентацій концептів, полями яких, 

головним чином, утворена концептосфера англомовного афоризму, 

виявляється, що вони підпорядковані концепту WISDOM, який є 

наднаціональним абстрактним поняттям. Отже, цей концепт набуває статусу 

мегаконцепту у концептосфері англомовного афоризму:  

FAITH: Reason is our soul’s left hand, faith her right (John Donne) [427]. 

= Мудрість полягає у тому, щоб керуватися розумом та вірою (тут і далі 

наводиться не дослівний переклад, а інтерпретація афористичних висловів – 

О. А.). 

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

(Frank Howard Clark) [426]. 

= Мудрість полягає в тому, що людина народжується й живе із потребою 

у любові. 

LIFE: May you live every day of your life (Jonathan Swift) [427]. 

= Мудрість полягає у тому, щоб проживати кожен день свого життя із 

повною віддачею. 

WAR / PEACE: Those who can win a war well can rarely make a good peace 

and those who could make a good peace would never have won the war (Winston 

Churchill) [426]. 

= Мудрість полягає у тому, що той, хто звик до війни, не побудує доброго 

миру. 

MAN / WOMAN (MARRIAGE): Women are meant to be loved, not 

understood (Oscar Wilde, ‗The Sphinx without a Secret‘) [427]. 

= Мудрість полягає у тому, що чоловіки та жінки – різні, тому їм важко 

порозумітися. 

WEALTH: Wealth is not his that has it, but his that enjoys it (Benjamin 

Franklin) [427]. 
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= Мудрість полягає у тому, що по-справжньому багатим є той, хто 

задоволений тим, що має. 

HAPPINESS: The happiness of a man in this life does not consist in the 

absence but in the mastery of his passions (Alfred Lord Tennyson) [427]. 

= Мудрість полягає у тому, що щастя полягає не у відсутності 

пристрастей у житті, а у вмінні опановувати їх. 

Отже, на підставі лінгвістичного аналізу вважаємо за можливе 

схематично зобразити концептосферу англомовного афоризму у такому 

вигляді:  

 

WISDOM 

MAN  / 
WOMAN 

LIFE / 

 DEATH 

WEALTH / 
POVERTY 

HAPPINESS 
/ MISERY 

SUCCESS 
/ 

FAILURE 

WAR / 
PEACE 

LOVE / 

HATE 

SCIENCE 
/ FAITH 

VIRTUE 

/ VICE 

MARRIAGE 

HEALTH / 

DISEASE 

POLITICS 

LAW 

 

Рис. 3.1. Схема концептосфери англомовного афоризму 

 

На підставі аналізу англомовного афоризму як прецедентного тексту було 

з‘ясовано, що центральне місце у його концептосфері посідає концепт 

WISDOM. Цей концепт розглядається як мегаконцепт, якому 

підпорядковуються інші концепти, що входять до концептосфери англомовного 

афоризму. Лінгвістичний аналіз мовленнєвої реалізації ключових концептів 

англомовного афоризму здійснюється у наступних пунктах дослідження. 
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3.3. Лінгвістичний аналіз ключових концептів концептосфери 

англомовного афоризму 

 

3.3.1. Об’єктивація концепту WISDOM в англомовних афоризмах 

Спираючись на положення про концепт як багатовимірне ментальне 

утворення, в якому виокремлюється образно-перцептивний, поняттєвий та 

ціннісний складники [81, с. 7; 128, с. 73; 151, с. 110; 237, с. 55], а також на 

уявлення про концепт як про утворення, яке має ядро (словникові значення 

певної лексеми) і периферію (суб‘єктивний досвід) [305], розглянемо, як ці 

складники концепту WISDOM вербалізовані в англомовних афоризмах. 

Ім‘ям концепту WISDOM є лексема ‗wisdom‘. Етимологічно слово 

‗wisdom‘ походить від давньоанглійського ‗wīsdōm‘, яке складається із кореню 

‗wīs‘ – ‘wise’, що належить до загальногерманського лексичного фонду, та 

суфіксу ‘dōm’, де ‘wīs’ має семантичне значення: 1) ‗having sound judgement‘ 

(‗такий, що має здоровий глузд‘); 2) ‗learned‘ (‗вчений‘).  

Аналіз тлумачних статей англомовних джерел лексеми ‘wisdom’ показує, 

що ці значення етимона лексеми ‘wisdom’ знаходять відображення у сучасних 

словниках, та дозволяє виокремити такі основі значення:  

1 a: accumulated learning: knowledge (накопичені знання);  

b: ability to discern inner qualities and relationships: insight (проникливість, 

здатність роздивитися приховану сутність речей та взаємин);  

c: good sense: judgement (тверезість розуму, розсудливість); 

2: a wise attitude or course of action (розумне ставлення або манера 

поводитися); 

3: the teachings of the ancient sages (вчення стародавніх мудреців); 

4: Bible (Book of the Old Testament (книга Старого Завіту, наприклад, 

Мудрість Соломона) [401, p. 1074]. 

Але ім‘я концепту – це не єдиний засіб активізації концепту. Будь-який 

концепт характеризується здатністю до реалізації у різних знакових формах. 

«Чим різноманітніше потенціал знакового вираження концепту, тим більш 
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давнім є цей концепт і тим вище його ціннісна значимість у межах певної 

мовної спільноти» [274, с. 18].  

Важливим етапом концептуального аналізу концепту є аналіз його 

синонімічного ряду, оскільки «синонімічні альтернативи імені концепту не 

меншою мірою, ніж його прямі номінації, здатні яскраво відображати 

своєрідність національного світосприйняття» [237, с. 115].  

Синонімічний ряд лексеми ‘wisdom’ містить такі одиниці [416, p. 2040]: 

sagacity, sageness, judgment, discernment, reason, prudence, judiciousness, common 

sense, insight, penetration, sapience, understanding, rationality, clear-sightedness, 

clear-headedness, perspicacity, percipience, perception, perceptiveness, intelligence, 

acuteness, acumen, astuteness, sharpness, shrewdness, long-headedness, knowledge, 

learning, erudition, lore, scholarship, enlightenment. 

За семантичним значенням ці лексеми можна поділити на такі групи: 

1) мудрість як володіння знаннями (erudition, knowledge, learning, 

enlightenment, lore, scholarship): 

Це значення відображене, наприклад, у цьому афоризмі: 

There is no great concurrence between learning and wisdom (Francis Bacon) 

[429]. 

Однак, перша група не знаходить повного відображення в афористичних 

висловах, оскільки автори афористичних висловів зауважують нерівнозначність 

книжкового знання як сукупності інформації та життєвої мудрості, та навіть 

протилежність понять «мудрість» та «знання», що може бути пояснено 

парадоксальністю жанру афоризму. 

Приклад демонструє, як ця опозиція реалізується через to confuse wisdom 

with knowledge та knowledge with information:  

In our age... men seem more than ever prone to confuse wisdom with 

knowledge, and knowledge with information, and to try to solve problems of life in 

terms of engineering (T. S. Eliot) [431]; 

Серед корпусу англомовних афоризмів виявлено також такі, в яких 

мудрість протиставляється результатам шкільного навчання: 



158 
 

Wisdom is not a product of schooling but of the life-long attempt to acquire it 

(Albert Einstein) [427]; 

2) мудрість як здоровий глузд (judgment, reason, common sense, clear-

headedness): 

Common sense in an uncommon degree is what the world calls wisdom 

(Samuel Taylor Coleridge) [427]; 

3) мудрість як здатність до духовного осмислення життя (shrewdness, 

insight, astuteness, acumen, discernment, perspiracy, penetration): 

The invariable mark of wisdom is to see the miraculous in the common. 

(Ralph Waldo Emerson) [426]. 

У наведеному далі вислові це значення об‘єктивується через опозицію a 

wisdom of the head – a wisdom of the heart: 

There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart (Charles Dickens) 

[427]; 

4) мудрість як мудрованість, хитромудрість (sapience, sageness): 

The wise through excess of wisdom is made a foo (Ralph Waldo Emerson) 

[427]; 

Some folks are wise and some otherwise (Josh Billings) [427]. 

Антонімічний ряд лексеми ‗wisdom‘ залучає лексеми: absurdity, bêtise, 

foolishness, idiocy, injudiciousness, nonsense, senselessness, silliness, stupidity. 

У наведеному афоризмі мудрість визначається як протилежність дурості 

за допомогою антитези ‘fool’ – ‘wisdom’. При цьому стверджується, що 

нездатність приховувати свою мудрість є ознакою дурості: 

He’s a fool who cannot conceal his wisdom (Benjamin Franklin) [429]. 

Певні афоризми містять значення концепту WISDOM, які знаходяться 

поза межами синонімічного ряду його імені. Наприклад, англомовні 

афористичні вислови зображують мудрість як надбання віку: 

Common sense is the collection of prejudicies acquired by the age eighteen 

(Albert Einstein) [426]; 
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У цьому парадоксальному афоризмі автор зауважує самовпевненість 

молоді, віру у всезнання. 

Але деякі афоризми містять протилежне твердження, вказуючи на те, що 

немає прямої залежності між віком та мудрістю: 

The older I grow the more I distrust the familiar doctrine that age brings 

wisdom (H. L. Mencken) [426]. 

Крім того, афористичні висловлювання містять приклади протиставлень 

мудрості і почуттів, тобто мудрість розглядається як свобода від почуттів, 

зокрема, любові: 

It is impossible to love and to be wise (Francis Bacon) [426]. 

Поширеною в афористичних висловах є також думка «афоризм – це 

мудрість»: 

Exlusively of the abstract sciences, the largest and the worthiest portion of 

knowledge consists of aphorisms: and the greatest and best of men is but an 

aphorism (Samuel Taylor Coleridge) [426]. 

Розглянуті значення експліцитно або імпліцитно передбачають наявність 

суб‘єкту, який відповідає Отже, поняттєвий складник концепту WISDOM може 

бути поданий у вигляді акціонального фрейму [ХТОСЬ діє за допомогою 

РЕСУРСУ (знань)] [114, с. 8]. 

Образний складник, тобто знання, образи та асоціації, що викликаються у 

свідомості у зв‘язку з тим чи іншим денотатом концепту WISDOM, можна 

представити афористичними висловлюваннями, що містять образні метафори: 

– «мудрість – це сила»: 

Wisdom is the strength of the weak (Joseph Joubert) [431]. 

В афористичних висловах широко представлений ціннісний складник, або 

«найголовніша іпостась концепту, яка зумовлюється ставленням до нього» 

[237, с. 61]. Домінувальною в англомовних афоризмах є позитивно-піднесена 

оцінка мудрості. Фактично, мудрість дорівнюється усім найкращим людським 

рисам: 

– «мудрість – це знання про правду»: 

https://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Joubert
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Wisdom, properly so called, is nothing else but this: the perfect knowledge of 

the truth in all matters whatsoever (Thomas Hobbes) [431]; 

– «мудрість – це вимогливість до себе»: 

What is it to be wise? 

This but to know how little can be known, 

To see all other’s faults, and feel our own 

        (Alexander Pope) [431]; 

– «мудрість – це моральна чистота»: 

A wise man will desire no more than what he may get justly, use soberly, 

distribute cheerfully, and leave contentedly (Benjamin Franklin) [427]; 

– «мудрість – це скромність»: 

Knowledge is proud that he has learned so much; Wisdom is humble that he 

knows no more (William Cowper) [427]. 

Крім того, важливим для розуміння особливостей вербалізації концепту 

WISDOM є аналіз його презентацій в окремих видах дискурсу. «Однією з 

фундаментальних особливостей існування концепту, який виступає 

результатом об‘єктивації знання, є його співвіднесеність із певною 

дискурсивною сферою або сукупністю дискурсів, у межах якого (яких) він 

функціонує, відкриваючи ті чи інші зі своїх граней» [241, с. 163].  

Зокрема, відображення концепту в філософському та релігійному типах 

дискурсу має свою специфіку. Наприклад, у філософії «Мудрість» – це поняття, 

яке позначає найвище, цілісне, духовно-практичне знання, орієнтоване на 

осягання абсолютного смислу буття та набувається через духовно-життєвий 

пошук істини суб‘єктом знання. Більшість визначень Мудрості, що можна 

зустріти в класичній етико-філософській традиції, підкреслюють саме момент 

найвищого знання у його ціннісному вираженні [303]. Саме ця думка 

фіксується в афоризмах: 

Philosophy is harmonized knowledge making a harmonious life; it is the self-

discipline which lifts us to serenity and freedom. Knowledge is power, but only 

wisdom is liberty (Will Durant) [431]. 
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У релігійному дискурсі чітко вирізняються такі два види мудрості: 

людська та божествена. Біблійна концепція мудрості докорінно відрізняється 

від класичного уявлення про людську мудрість, яка полягає у пошуку змісту 

буття та всесвіту за допомогою філософських роздумів та висновків. Людська 

мудрість – це мудрість, що дарована людині Богом. Найголовнішим принципом 

біблійної мудрості є покора людини перед Богом та невідхильне наслідування 

заповідям. Ця ідея простежується в усіх біблійних книгах мудрості:  

For knowledge to become wisdom, and for the soul to grow, the soul must be 

rooted in God: and it is through prayer that there comes to us that which is the 

strength of our strength, and the virtue of our virtue, the Holy Spirit (William 

Mountford) [431]. 

Отже, на підставі аналізу англомовних афоризмів можна стверджувати, 

що концепт WISDOM має такі складники: 

1) поняттєвий, об‘єм якого є значно ширшим, ніж відображення у 

словниках: «мудрість – це володіння знаннями», «мудрість – це здоровий 

глузд», «мудрість – це здатність до духовного осмислення життя», «мудрість як 

свобода від почуттів», мудрість – це мудрованість, хитромудрість», «мудрість – 

це надбання віку», «мудрість – це афоризм»;  

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.  

3.3.2. Об’єктивація концепту HAPPINESS в англомовних афоризмах 

Розглянемо, як образно-перцептивний, поняттєвий та ціннісний 

складники концепту HAPPINESS як багатовимірного ментального утворення 

вербалізовані в англомовних афоризмах. 

Етимологічний аналіз лексеми ‘happiness’ (від ‘happy’ + –ness) 

демонструє, як із часом змінювалося її лексичне значення. Значення ‘good 
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fortune’ закріпилося в англійській мові з 1520-х рр. Пізніше (з 1590-х рр.) 

з‘являється значення ‘pleasant and contented mental state’.  

Аналіз лексеми ‘happy’ довів, що значення ‗lucky’ (щасливий, 

таланистий), від ‗hap’ у значенні ‘chance, fortune’ присутнє із середини 

ХІV ст.; значення ‘very glad’ (дуже радий) вперше фіксується у ХІV ст. У 

переважній більшості європейських мов слова, які відповідають лексемі 

‘happy’, первісно мали значення ‗lucky’. Виключенням є валійска мова (Уэльс), 

де слово спочатку мало значення ‘wise’ [380]. 

Аналіз тлумачних статей англомовних джерел лексеми ‘happiness’ 

дозволяє виокремити такі основі значення [401, p. 406]:  

1) obsolete: good fortune: prosperity (застаріле: ‗успіх‘, ‗процвітання‘); 

2) a) a state of well-being and contentment: joy (‗стан благополуччя‘, 

‗радість‘); 

b) a pleasurable or satisfying experience (‗приємний досвід‘); 

3) felicity (‗блаженство‘, ‗раювання‘, ‗насолода‘).  

Синонімічний ряд лексеми ‘happiness’ містить такі одиниці: pleasure, 

delight, felicity, enjoyment, joy, joyousness, joyfulness, jubilation, cheerfulness, 

cheeriness, cheer, blithesomeness, gladness, light-heartedness, exhilaration, elation, 

exuberance, high spirits, glee, ecstasy, beatitude, bliss, blissedness [416, p. 717]. 

За семантичним значенням ці лексеми можна поділити на такі групи: 

– «щастя – це задоволення та веселість» (до цієї групи можна 

віднести переважну більшість синонімів); 

При цьому афористи наполягають, що відчуття щастя пов‘язане перш за 

все із внутрішнім відчуттям людини, а не із зовнішніми обставинами: 

It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness 

(Charles Spurgeon) [426]; 

There is a difference between happiness and wisdom: he that thinks himself the 

happiest man is really so; but he that thinks himself the wisest is generally the 

greatest fool (Francis Bacon) [426]. 

– «щастя – це блаженство, раювання»: (beatitude, bliss, blissedness): 

bword://!!36EZZ9HFKA,PROSPERITY/
bword://!!36EZZ9HFKA,JOY/
bword://!!36EZZ9HFKA,FELICITY/
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That perfect bliss and sole felicity, the sweet fruition of an earthly crown 

(Christopher Marlowe) [427]; 

Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm and 

harmony (Thomas Merton) [426]. 

Але одночасно автори афоризмів зазначають, що постійне відчуття щастя 

неможливе та нестерпне: 

Did perpetual happiness in the Garden of Eden maybe get so boring that 

eating the apple was justified? (Chuck Palahniuk) [427]. 

Антонімічний ряд лексеми ‘happiness’ залучає такі лексеми, як-от: 

depression, gloom, misery, pain, sadness, sorrow, unhappiness, woe. 

Аналіз афоризмів, що містять ці лексеми дозволяє визначити щастя як 

свободу від нещасть, неприємностей, болю: 

Happiness is not being pained in body or troubled in mind (Thomas Jefferson) 

[427]. 

Проте треба зазначити, що афористичні вислови містять деякі значення 

концепту HAPPINESS, що є ширшими за значення, які наведені у тлумачних 

словниках, або значення їх синонімів. Зокрема, багато авторів афоризмів 

стверджують, що щастя – це не стан, а процес. Лише у діяльності можна бути 

щасливим, «щастя – це процес, діяльність»: 

Happiness is found in doing, not merely possessing (Napoleon Hill) [427]; 

Action may not always bring happiness; but there is no happiness without 

action (Benjamin Disraeli) [427]. 

В англомовних афоризмах щастя розглядається як побічний продукт 

діяльності, а тому безглуздо ставити за мету досягти щастя:  

Wealth, like happiness, is never attained when sought after directly. It comes 

as a by-product of providing a useful service (Henry Ford) [426]. 

Автори афоризмів зазначають, що для деяких людей спостерігання 

страждань інших приносить радість та щастя: 

Happiness: an agreeable sensation arising from contemplating the misery of 

another (Ambrose Bierce) [427]. 
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Деякі афористи вважають, що розум становить перешкоду у досягненні 

щастя; розумні люди рідко відчувають себе щасливими: 

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know (Ernest Hemingway) 

[427]. 

Окремо афористи розглядають жіноче щастя. Таке щастя має надійний 

рецепт, а саме – подружнє життя. Чоловік, на думку авторів афоризмів, – це 

джерело щастя жінки: 

Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife; he is always 

proud of himself as the source of it (Samuel Johnson) [427]. 

Образний складник, тобто знання, образи та асоціації, що викликаються у 

свідомості у зв‘язку з тим чи іншим денотатом концепту HAPPINESS, можна 

представити афоризмами, що містять образні метафори:  

– «щастя – це квітка»:  

For happiness one needs security, but joy can spring like a flower even from 

the cliffs of despair (Anne Morrow Lindbergh) [426]; 

– «щастя – це зростання»:  

Happiness is neither virtue nor pleasure nor this thing nor that but simply 

growth. We are happy when we are growing (William Butler Yeats) [426]. 

– «щастя – це пара», «щастя – це діяльність»: 

Happiness consists in activity. It is running steam, not a stagnant pool 

(Oliver Wendell Holmes) [426]; 

– «щастя — це метелик»: 

Happiness is a butterfly, which when pursued, is always just beyond your 

grasp, but which, if you will sit down quietly, may alight upon you (Nathaniel 

Hawthorne) [427]; 

– «щастя – це таємниця»: 

Happiness is a mystery, like religion, and should never be rationalised 

(Gilbert K. Chesterton) [426]. 

В англомовних афористичних висловах широко представлений ціннісний 

складник. Домінувальною в афористичних виловлюваннях є позитивно-
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піднесена оцінка концепту HAPPINESS. Адже право бути щасливим – це 

невід‘ємне право кожної людини: 

No matter how dull, or how mean, or how wise a man is, he feels that 

happiness is his indisputable right (Helen Keller) [426]. 

Отже, на підставі аналізу англомовних афоризмів, можна стверджувати, 

що концепт HAPPINESS має такі складники:  

1) поняттєвий, що знаходить відображення у твердженнях: «щастя – це 

задоволення та веселість», «щастя – це блаженство, раювання»; 

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 репрезентований переважно позитивно-піднесеною 

оцінкою.  

3.3.3. Об’єктивація концепту WEALTH в англомовних афоризмах 

Дослідження етимології слова ‗wealth’ засвідчує, що воно з‘явилося в 

англійській мові у середині ХІІІ ст. зі значенням ‘happiness’, або ‘prosperity in 

abundance of possessions or riches’, та походить від середньоанглійського ‘wele’, 

що мало значення ‘well-being’ [380]. 

Аналіз тлумачних словників засвідчує, що лексема ‗wealth’ має такі 

значення:  

1) affluence (багатство, статок); 2) profusion (надмірність, марнотратство); 

3) property that has money value or an exchangeable value (майно, яке має грошову 

вартість або мінову цінність); 4) all material objects that have economic utility (усі 

матеріальні об‘єкти, що мають економічну корисність) [401, с. 1060].  

В англомовних афоризмах закріплені саме ці значення, проте присутні 

також значення, що виходять за межі тлумачних статей. Наприклад, «багатство 

– це загроза для людського серця»: 

Be charitable before wealth makes you covetous (Sir Thomas Browne) [431];  

Without a rich heart, wealth is an ugly beggar (Ralph Waldo Emerson) [427].  
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Синонімічний ряд лексеми ‗wealth’ залучає такі одиниці, що можуть бути 

поділені на дві групи : 

1) affluence, riches, money, opulence, prosperity, property,holdings, capital, 

assets, wherewithal, cash; 

2) profusion, abundance, bounty, plenteousness, bounteousness, copiousness, 

mine, plenitude, fullness, store, cornucopia, richness [416, с. 2018]. 

У переважній більшості англомовних афоризмів концепт WEALTH 

актуалізується через синонім ‗money’: 

When I was young I thought that money was the most important thing in life; 

now that I am old I know that it is (Oscar Wilde) [426]. 

Образний складник, тобто знання, образи та асоціації, що виникають у 

свідомості у зв‘язку з тим чи іншим денотатом концепту WEALTH, можна 

представити афористичними висловлюваннями, що містять образні метафори, 

наприклад: 

– «багатство – це зброя», «багатство – це Бог», «багатство – це успіх»:  

Every man of ambition has to fight his century with its own weapons. What this 

century worships is wealth. The God of this century is wealth. To succeed one must 

have wealth. At all costs one must have wealth (Oscar Wilde) [427]; 

– «багатство – це збруя»:  

A wise man looks upon men as he does on horses; all their comparisons of 

title, wealth, and place, he consider but as harness (Robert Cecil) [426]; 

– «багатство – це інструмент»:  

Wealth is a tool of freedom, but the pursuit of wealth is the way to slavery 

(Frank Herbert) [426]; 

– «багатство – це влада»:  

Money is power, and rare are the heads that can withstand the possession of 

great power (Benjamin Disraeli) [424]; 

– «багатство – це функціональна річ»: 

Money is like an arm or leg: use it or lose it (Henry Ford) [427]. 
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В афористичних висловах, які репрезентують концепт WEALTH, широко 

представлений ціннісний складник. При цьому переважає стримана оцінка. 

Гроші визнаються життєво необхідною утилітарною річчю: 

Money is like a sixth sense without which you cannot make a complete use of 

the other five (Mark Twain) [407, с. 121]. 

Але важливість грошей у житті людини не абсолютизується: 

Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to 

produce happiness. The more of it one has the more one wants (Benjamin Franklin) 

[427]. 

У деяких афоризмах міститься стримано-негативна оцінка, адже, на 

думку авторів афоризмів, із віком гроші витісняють любов, пристрасть, 

романтику та інші нематеріальні цінності: 

As men advance in life, all passions resolve themselves into money. Love, 

ambition, even poetry, end in this (Benjamin Disraeli) [427]. 

Аксіологічний компонент реалізується також через антонімічни лексеми: 

The lack of money is the root of all evil (Mark Twain) [427]. 

У наведеному далі афоризмі важливою є ремінісценція до відомого 

виразу money is the root of all evil: 

Poverty is no disgrace to a man, but it is confoundedly inconvenient (Sydney 

Smith) [407, с. 30]. 

Отже, на підставі аналізу англомовних афоризмів, вважаємо, що концепт 

WEALTH 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 збруя», «багатство – це інструмент» тощо; 

3) ціннісний, який репрезентований переважно стриманою оцінкою.  
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3.3.4. Об’єктивація концепту MARRIAGE в англомовних афоризмах 

Дослідження етимології лексеми ‘marriage’ свідчить, що це слово 

з‘явилося в англійській мові в ХІІІ ст. зі значенням ‗action of marrying, entry into 

wedlock’; ‘state or condition of being husband and wife, matrimony, wedlock’; від 

старофранцузького ‘mariage’ – ‘marriage, dowry’ (XІI ст.), куди це слово 

прийшло від латинського ‘maritatus’, форма Past Participle ‘maritatre’ – ‘to wed, 

marry, give in marriage’. Значення ‗a union of a man and woman for life by 

marriage, a particular matrimonial union‘ з‘явилося на початку XIV ст. [380].  

Аналіз тлумачних англомовних джерел дозволяє виокремити такі основні 

значення лексеми ‘marriage’: 

1) (broadly) any of the diverse forms of interpersonal union established in 

various parts of the world to form a familial bond that is recognized legally, 

religiously, or socially; 

2) also called opposite-sex marriage, the form of this institution under which a 

man and a woman have established their decision to live as husband and wife by legal 

commitments, religious ceremonies, etc.; this institution expanded to include two 

partners of the same gender, as in same-sex marriage; gay marriage. 

3) the state, condition, or relationship of being married; wedlock; 

4) the legal or religious ceremony that formalizes the decision of two people to 

live as a married couple, including the accompanying social festivities: 

to officiate at a marriage. 

5) a relationship in which two people have pledged themselves to each other in 

the manner of a husband and wife, without legal sanction: trial marriage. 

6) any close or intimate association or union e.g. the marriage of words and 

music in a hit song;  

7) a formal agreement between two companies or enterprises to combine 

operations, resources for mutual benefit [346]. 

Попри багатозначність, яка закріплена в словниках, в англомовних 

афоризмах ‗marriage’ вживається майже виключно в значенні шлюбу чоловіка 

та жінки, подружжя. 
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Прикладом актуалізації поняттєввого складника концепту MARRIAGE є 

такий афоризм: 

When two people are under the influence of the most violent, most insane, most 

delusive, and most transient of passions, they are required to swear that they will 

remain in that excited, abnormal, and exhausting condition until death do them part 

(G. B. Shaw, Preface to ‗Getting Married‘, 1908) [427]. 

Синонімічний ряд лексеми ‘marriage’ містить такі одиниці, які можна 

поділити за смисловими групами: 

1) matrimony, wedlock – на позначення шлюбу; 

2) nuptials, wedding – на позначення весілля; 

3) association, alliance, confederation, federation, affiliation, connection, 

coupling, union, merger, amalgamation, integration – на позначення певного 

об‘єднання [416, с. 980]. 

Образний складник концепту MARRIAGE в англомовних афоризмах 

виражений такими метафорами: 

– «шлюб – це пекло», «шлюб – це лихо»: 

One was never married, and that’s his hell; another is, and that’s his plague 

(Robert Burton) [426]; 

– «шлюб – це розчарування»: 

Men marry because they are tired; women, because they are curious; both are 

disappointed (Oscar Wilde, ‗The Picture of Dorian Gray‘) [427]; 

– «шлюб – це помилка»: 

Nearly all marriages, even happy ones, are mistakes (J. R. R. Tolkien, ‗Letter 

to Michael Tolkien‘ (March 1941)) [427]; 

– «шлюб – це марево»: 

Marriage: A word which should be pronounced ‘mirage’ (H. Spencer) [426]. 

Отже, в англомовних афоризмах, що описують шлюб як елемент картини 

світу, переважає негативно-іронічна оцінка:  

The dread of loneliness is greater than the fear of bondage, so we get married 

(Cyril Connolly, ‗The Unquiet Grave: A Word Cycle by Palinurus‘) [427]; 
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Home life as we understand it is no more natural to us than a cage is natural to 

a cockatoo (G. B. Shaw, ‗Getting Married‘) [418, с. 1500]; 

Таке сприйняття шлюбу в афоризмах є стереотипним, воно міцно 

коррелює з наївною картиною світу, яка заснована на екстралінгвальному 

досвіді авторів: 

Such is the common process of marriage. A youth and maiden exchange 

meeting by chance, or brought together by artifice, exchange glances, reciprocate 

civilities, go home, and dream of one another. Having little to divert attention, or 

diversify thought, they find themselves uneasy when they are apart, and therefore 

conclude that they shall be happy together. They marry, and discover what nothing 

but voluntary blindness had before concealed; they wear out life in altercations, and 

charge nature with cruelty (Samuel Johnson) [429]. 

Афоризми описують шлюб як вимушене існування непримиренних 

протиріч: 

Marriage is an alliance entered into by a man who can’t sleep with the window 

shut, and a woman who can’t sleep with the window open (G. B. Shaw) [426].  

Шлюб часто розглядається як антитеза любові, затверджується також, що 

сімейні відносини вбивають романтичні почуття, будучи вимушеною 

необхідністю: 

I have great hopes that we shall love each other all our lives as much as if we 

had never married at all (Lord Byron) [426]; 

If ever a man and his wife, or a man and his mistress, who pass nights as well 

as days together, absolutely lay aside all good breeding, their intimacy will soon 

degenerate into a coarse familiarity, infallibly productive of contempt or disgust. 

(Lord Chesterfield) [426]. 

В англомовних афоризмах підкреслюється вигідність шлюбного союзу 

саме для жінки, насамперед, у матеріальному плані: 

Single women have a dreadful propensity for being poor. Which is one very 

strong argument in favor of matrimony (Jane Austen) [427]. 
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Крім того, авторами афоризмів визнається образ жінки як берегині 

домашнього вогнища: 

There is nothing in the world like the devotion of a married woman. It is a 

thing no married man knows anything about (Oscar Wilde) [426]. 

Афоризми містять приписи щодо поведінки доброї дружини, інколи ці 

приписи є досить радикальними: 

A woman is to be from her house three times, when she is christened, married 

and buried (Thomas Fuller) [426]. 

Проте, особливістю певної частини афоризмів є прогресивна тенденція 

рівності соціального статусу чоловіки і жінки і визнання існування такої 

проблеми. Такі афоризми містять естетичний і етичний компонент оцінки:  

Wives are young men’s mistresses, companions for middle age, and old men’s 

nurses (Francis Bacon, ‗Essays‘, ‗Of Marriage and the Single Life‘) [418, с. 160] 

Крім одиниць із негативною та позитивною конотацією, серед 

проаналізованого матеріалу виокремлюються афоризми, що містять деякі 

рекомендації щодо поводження з жінкою взагалі, а особливо – в побуті. Цей 

розряд одиниць співвідноситься з категорією ідеалів в аспекті моральності і 

сімейного стану в соціальному аспекті відповідно до схеми А. В. Артемової 

[43].  

My wife and I tried to breakfast together, but we had to stop or our marriage 

would have been wrecked (Winston Churchill) [427]. 

Надаються поради психологічного характеру, які виходять з того, що 

взаємне співіснування є можливим лище за умови ігнорування недоліків одне 

одного: 

The most happy marriage I can imagine to myself would be the union of a deaf 

man to a blind woman (Samuel Taylor Coleridge) [426]. 

Афоризмами визнається унікальність шлюбного союзу, оскільки 

відносини всередині шлюбу передбачають існування за своїми законами, 

зовнішнє втручання в які є абсолютно неприпустимим:  
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In matters of religion and matrimony I never give any advice; because I will 

not have anybody’s torments in this world or the next laid to my charge 

(Lord Chesterfield) [426]; 

Husbands and wives generally understand when opposition will be vain 

(Jane Austen) [426]. 

На підставі аналізу англомовних афоризмів, можна стверджувати, що 

концепт MARRIAGE має такі складники:  

1) поняттєвий, який відображений переважно в твердженні «шлюб – це 

союз чоловіка та 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 та стриманих.  

Результати аналізу об‘єктивації концептів концептосфери англомовного 

афоризму (п.п. 3.3.1 – 3.3.4.) узагальнено у таблиці: 

Таблиця 3.1. 

Об’єктивація складників концептів концептосфери англомовного афоризму 

Ім’я концепу Поняттєвий складник Образний складник Ціннісний 

складник 

WISDOM «мудрість – це 

володіння знаннями», 

«мудрість – це 

здоровий глузд», 

«мудрість – це 

здатність до духовного 

осмислення життя»,  

«мудрість – це 

мудрованість, 

хитромудрість», 

«мудрість – це 

афоризм» 

«мудрість – це сила»», 

«мудрість – це знання 

про правду», «мудрість – 

це вимогливість до 

себе», «мудрість – це 

моральна чистота», 

«мудрість – це 

скромність», «мудрість – 

це свобода»  

переважно 

позитивно-піднесена 

оцінка 

HAPPINESS «щастя – це 

задоволення та 

веселість, щастя – це 

блаженство, раювання» 

«щастя – це квітка», 

«щастя – це зростання», 

«щастя – це таємниця», 

«щастя – це метелик», 

«щастя – це пара» 

переважно 

позитивно-піднесена 

оцінка 
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WEALTH «багатство – це статок»; «багатство – це зброя», 

«багатство – це Бог», 

«багатство – це успіх», 

«багатство – це влада», 

«багатство – це 

інструмент» та ін. 

переважно стримана 

оцінка 

MARRIAGE «шлюб – це союз 

чоловіка і жінки» 

нейтральні: 

«шлюб – це альянс»; 

негативні: 

«шлюб – це 

розчарування»,  

«шлюб – це помилка» 

«шлюб – це марево» та 

ін. 

іронічно-негативні; 

піднесено-позитивні 

та стримані оцінки 

 

3.4. Синергетичний вектор лінгвокогнітивного та 

прагмастилістичного аналізу англомовного афоризму 

 

З кінця ХХ століття синергетична парадигма набула статусу одного із 

магістральних напрямків у лінгвістиці, оскільки вона надає нові можливості для 

дослідження властивостей дискурсу, які залишаються невирішеними у межах 

традиційних парадигм [107; 111; 193; 220; 224; 228; 229; 231; 261; 263; 351; 

352].  

«Синергетичний текст визначається як текст множинного кодування, що 

містить глибинні смисли, які безпосередньо не спостерігаються, і представляє 

собою сукупність внутрішньотекстових нелінійних відносин і процесів [197, 

с. 13–14]. 

Поміж маркерів синергетичності (термін О. Ю. Муратової), типовими і 

актуальними для англомовного афоризму слід визнати нестандартні 

синтагматичні зв‘язки лексем, інтертекстуальність, стилістичні фігури, а саме: 

повтори, порівняння, паралелізм. 

Розглянемо, наприклад, афоризм: 

Divorces are made in heaven (Oscar Wilde, ‗The Importance of Being 

Earnest‘, act 1) [422, с. 359]. 
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Цей афоризм містить ознаки інтетекстуальності, оскільки імпліцитно 

актуалізує ідіоматичний вираз Marriages are made in heaven. Тим самим автор 

зіштовхує експліцитний та імпліцитний смисли. Парадоксальність цього 

вислову полягає у тому, що слово divorce, зазвичай, містить негативні 

конотації, але одночасне застосування heaven викликає асоціації із 

божественним та прекрасним.  

3.4.1. Самоорганізація англомовного афоризму  

З точки зору синергетики усі цілі, авторські задуми дискурсу, як би їх не 

формулювали, є атракторами, тобто зонами тяжіння, що направляють всі 

процеси організації і відбору в системі. При цьому обмеження з боку норм 

мови, традицій жанру, екстралінгвальних умов і т. ін. можна уявити собі як 

анти-атрактори (репелери), які відштовхують під час відбору і організації 

елементів дискурсу все, що не вкладається у норму. Здатність системи 

(дискурсу) до самоорганізації зумовлена її неврівноваженим станом і наявністю 

ієрархічних підсистем [220, с. 519]. 

Самоорганізація дискурсу розуміється не у тому сенсі, що він виникає 

незалежно від автора, а у тому, що автор є одночасно і творчим конструктором 

дискурсу, і знаряддям атракторів і репелерів цього дискурсу, які виникли до 

автора і незалежно від нього [там само, с. 520]. 

Параметр порядку, як найбільш рухливий параметр системи, що діє на 

всіх рівнях самоорганізації, реалізує цілі дискурсу в тексті, підтексті, контексті 

[227, с. 15]. 

Параметр порядку в англомовних афоризмах проявляється у 

двочастинності тексту. Композиційно структура англомовного афоризму 

складається з двох елементів: певної думки і авторського міркування з цього 

приводу. Ці елементи можуть бути не завжди повністю виражені, але вони 

завжди присутні в афоризмі. Типовою композиційною особливістю афоризму є 

те, що ці елементи можуть перебувати у конфлікті. Це зумовлює специфічність 

самоорганізації англомовного афоризму на усіх рівнях. Але двочастинність 

тексту афоризму є відбиттям його більш глибоких когнітивних характеристик, 
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які породжують його самоорганізацію. Саме тут проявляється параметр 

порядку на когнітивному рівні й породжує свій прояв на інших рівнях.  

З когнітивної точки зору, у двох частинах афоризму відбувається 

зіставлення двох об‘єктів (точніше, концептів) А і В. Кожен концепт має кілька 

атрибутів: головний атрибут, без якого концепт не існує, і низку периферійних, 

підпорядкованих. Зіставлення може стверджувати тотожність концептів 

(наприклад, Knowledge is power.), їх протилежність, самозамкненість тощо. Але 

характерною властивістю цього зіставлення в афоризмі завжди залишається те, 

що при цьому в концепті А використовуються його підпорядковані, 

периферійні атрибути для зіставлення з основним атрибутом концепту В. 

Наведемо приклади такого зіставлення, що створює передумови для 

прояву в афоризмі параметра порядку, який є механізмом реалізації авторських 

інтенцій: 

1. Knowledge is power (Francis Bacon from ‗Meditationes Sacrae‘ (1597)) 

[418, с. 163] 

Основний атрибут поняттєвого ядра концепту А (KNOWLEDGE) – це 

впорядкована інформація про предмети, процеси, явища. Підпорядкованим, 

периферійним атрибутом є практичне застосування цього знання, прагматика. 

Основний атрибут поняттєвого ядра концепту В (POWER) – це здатність 

впливати на об‘єкти фізично або сприяти виникненню дії чи перешкоджати їй, 

що відноситься до сфери прагматики. Ототожнення А=В відбувається під час 

зіставлення периферійного атрибуту концепту А – його прагматичного 

потенціалу – із головним атрибутом концепту В – прагматичним потенціалом 

сили. Переконливість та експресивність афоризму побудована саме на тому, що 

навіть не головний компонент концепту А ототожнюється із найважливішим 

компонентом концепту В.  

2. Women are only children of a larger growth (Lord Chesterfield) [405, 

с. 375]. 

У цьому афоризмі зіставляються 2 концепти: WOMAN і CHILDREN. До 

поняттєвого ядра концепту А входять усі головні атрибути, які складають 
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необхідні ознаки жіночої статі. Периферійним атрибутом є зріст; він не впливає 

на основні атрибути. Основними атрибутами концепту В (CHILDREN) є усі їх 

необхідні ознаки (дитяча незріла психіка, незахищеність, несамостійність, 

нездатність нести відповідальність за свої вчинки, і у тому числі невеликий 

зріст). Дитина великого зросту (як дорослий) – це аномалія. Тому пропонується 

логічна схема зіставлення: якщо взяти дитину і додати їй зросту, то буде жінка. 

Отже, зіставляється периферійний атрибут концепту WOMAN із основним 

атрибутом концепту CHILDREN.  

3. The joys of parents are secret, and so are their grieves and fears (Francis 

Bacon) [426].  

У цьому афоризмі зіставляються концепт А (JOYS OF PARENTS) і 

концепт В (GRIEVES AND FEARS). Головні атрибути концепту А – ті самі 

відкриті радощі батьків (наприклад, любов до своїх дітей, гордість за їх 

здібності і успіхи тощо). Периферійними атрибутами можуть бути інші радощі 

– в особистих відношеннях, у прогнозах про відношення дітей до їх старості 

тощо. Ці радощі зазвичай не афішують, адже вони або не призначені для 

стороннього ока, або засновані на невизначеному сподіванні, а тому вони 

таємні. Головний атрибут концепту В – почуття невизначеності, певної 

таємниці. Периферійний атрибут концепту А зіставляється з головним 

атрибутом концепту В (таємниця, невизначеність).  

4. Art never expresses anything but itself (Oscar Wilde, ‗The Decay of Lying‘ 

in ‗Intentions‘ (1891)) [418, с. 1711]. 

Зіставляються концепти: А – ART і В – REALITY. Головний атрибут 

концепту А – власне процес створення об‘єктів мистецтва. Периферійні 

атрибути: мистецтво може відображати реалії у вигляді художньої моделі / не 

може відобразити реалії. Головний атрибут концепту В (REALITY), за цих 

умов, – це модельне сприйняття реалій. Зіставляється периферійний атрибут 

концепту А (мистецтво може створювати художню модель реальності) із 

головним атрибутом концепту В (модель реалій, яку ми можемо сприйняти). Це 
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зіставлення має негативний висновок, отже, концепт А є самозамкненим, на 

думку автора афоризму.  

5. Old age has its pleasures, which, though different, are not less than the 

pleasures of youth (W. Somerset Maugham, ‗The Summing Up‘) [412, c. 285].  

Зіставляються концепти А (PLEASURES OF OLD AGE) і В (PLEASURES 

OF YOUTH). Головні атрибути концепту А є периферійними (або повністю 

відсутні) у концепті В та навпаки. На цьому ґрунтується протиставлення 

задоволень різних вікових груп.  

6. But when now and then I have come across real goodness I have found 

reverence rise naturally in my heart (W. Somerset Maugham) [412, с. 303]. 

Відбувається зіставлення концептів: А (реакція на позитивні якості) і В 

(GOODNESS). Периферійними атрибутами концепту А є позитивна реакція; 

негативна реакція. Ці атрибути є периферійними, адже вони не є 

обов‘язковими: реакція може бути відсутня. Головним атрибутом концепту є 

прояв доброти. Периферійний атрибут концепту А (позитивна реакція на 

доброту) зіставлений із головним атрибутом концепту В по типу акція – реакція 

(виявилася доброта – з‘явилося тепло у серці).  

(Афоризми 5–6 наведені як ілюстрації найбільш складного когнітивного 

аналізу).   

На когнітивному рівні відбувається формування задуму автора, до якого 

входять і прагматичні настанови афоризму. Специфічною рисою афоризму є те, 

що він тісно пов‘язаний із людською думкою. В афоризмі найбільш наочно 

простежується діалектична єдність мови і мислення. Визначення цілей 

дискурсу і вибір засобів їх реалізації з урахуванням обмежень жанру – це 

своєрідна гра атракторів і репелерів. Яка відбувається на когнітивному рівні. 

Інструментом цієї гри є парамер порядку, який будує ієрархію цілей, враховує 

обмеження [263, с. 94]. 

При цьому змістом репелера, який виражає обмеження та заборони 

системи, є норми викладення, традиції жанру, об‘єм, екстралінгвальні умови 

тощо; а змістом атрактора є характеристики автора як мовної особистості, 
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соціальні очікування від результатів дискурсу, які вбудовані в мовну картину 

світу [227, с. 14]. 

Афористичний вислів має здатність акумулювати екстралінгвальну 

інформацію і впливати на формування світогляду адресата, він наділений 

високою персуазивністю і прихованої інтенцією. Афоризм як тип тексту має на 

меті донесення мудрості. Для цього реалізується мета підлеглого порядку, як-от 

об‘єктивація різноманітних прагматичних настанов, притаманних 

англомовному афоризму. 

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. Часто афористичні висловлювання мають складну 

структуру і містять в різноманітних комбінаціях дві, а іноді більше 

стилістичних фігур та інші художні засоби. Англомовному афоризму властивий 

широкий спектр прагматичних настанов (див п. 2.2.). Прагматичні настанови є 

змістом атрактора афоризму. Змістом репелера, який виражає обмеження та 

заборони системи, є норми викладення, традиції жанру афоризму, його об‘єм, 

екстралінгвальні фактори під впливом яких він створюються. 

На підставі когнітивного аналізу англомовного афоризму, можна 

стверджувати, що найрухомішим параметром при (само)організації афоризму є 

його здатність до вільного вибору концепту і його головних атрибутів, які 

зіставляються із цільовим концептом його периферійним атрибутом. Прояв 

цього параметра порядку відбувається матрично: на усіх рівнях композиції 

афоризму, а також по вертикалі – на когнітивному, прагматичному і 

мовностилістичному рівні. При цьому той самий параметр порядку на цих 

рівнях знаходить свою об‘єктивацію по-різному. Системний, матричний аналіз 

прояву параметра порядку на усіх рівнях афоризму становить перспективу 

розвитку цього дослідження. 
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Параметр порядку в англомовних афоризмах реалізується за допомогою 

широкого спектру мовностилістичних засобів. Часто афористичні 

висловлювання мають складну структуру і містять у різноманітних комбінаціях 

дві, а іноді більше стилістичних фігур та інші художні засоби. 

На стилістичному рівні, а саме на рівні синтаксису у самоорганізації 

англомовного афоризму виявляються певні особливості функціонування 

актуального членування речення. Узагальнені смисли виникають в 

англомовних афоризмах імпліцитно або експліцитно і є результатом 

попереднього тексту, якщо афоризм є вставним. Окрему групу становлять 

самостійні афоризми. У таких випадках знання про зміст іншого тексту або 

певна лінгвокультурна інформація імплікується автором, іншими словами, весь 

афоризм уособлює рему, адже він сповіщає нову інформацію на базі відомої 

старої. Надфразова єдність є характерною, насамперед, для вставних афоризмів, 

які є частиною більшого тексту, але при цьому експліцитно не проявляється 

стосовно самостійних афоризмів. Це зумовлено тим, що більшість самостійних 

афоризмів обмежена одним реченням та характеризується лаконічністю, 

інформативною стислістю. Наприклад, показовим у цьому відношенні є такий 

афоризм: 

Time is the great physician (Benjamin Disraeli) [407, c. 16].  

Надфразова єдність дає можливість у процесі створення дискурсу 

повертатися до смислу попередніх фрагментів тексту, виявляючи їх додатковий 

смисл. Водночас актуальне членування лінійно подає чергові частини тексту, 

відслідковує переважно фактуальну інформацію і близький каузальний зв‘язок 

[220, с. 521]. У дослідженому корпусі англомовних афоризмів є також одиниці, 

які складаються з декількох речень, поєднаних у синтаксичне ціле:  

The common idea that success spoils people by making them vain, egotistic and 

self-complacent is erroneous; on the contrary it makes them, for the most part, 

humble, tolerant and kind. Failure makes people bitter and cruel 

(W. Somerset Maugham, ‗The Summing Up‘ (1938)) [412, p. 182]. 
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Актуальне членування речення, або його поділ на тему (відоме) і рему 

(нове), протиставляється формальному членуванню на граматичний суб‘єкт і 

граматичний предикат [41, с. 198]. У зв‘язному висловлюванні кожне наступне 

речення містить у ролі теми те, про що вже говорилося в попередньому, що 

лінгвістично передається займенниковим заміщенням, повтором, означеним 

артиклем тощо. Перше речення тексту при цьому виявляється повністю ядром 

висловлювання (ремою) [там само, с. 198].  

За О. О Селівановою, виокремлюють чотири підходи до кваліфікації 

актуального членування речень: семантичний, в якому надається перевага 

фактору відомого/невідомого; синтаксичний, який ґрунтується на синтаксичних 

категоріях речення; логіко-граматичний, який представлений опозицією 

логічного суб‘єкту і предикату; комунікативний, який пов‘язує членування з 

тричленним поділом мовленнєвого акту (іллокуцією, локуцією, перлокуцією) 

[259, с. 21]. Для реалізації цілей нашого дослідження релевантними є 

семантичний і комунікативний підходи до розуміння актуального членування 

речення. 

Поділення на тему і рему дає нові можливості у розв‘язанні лінгвістичних 

проблем. Як вважає Л. С. Піхтовнікова, саме актуальне членування речення є 

одним із значущих факторів виникнення у дискурсі нових смислів будь-якої 

складності [220, с. 521–524].  

Інколи в англомовних афоризмах спостерігається традиційне 

протиставлення «старе / нове»:  

The only way to get rid of a temptation (ТЕМА) is to yield to it (РЕМА) 

(Oscar Wilde).  

Або прогресія із крізною темою:  

Fashion (ТЕМА) is a form of ugliness (РЕМА) so intolerable that we have to 

alter it (ТЕМА) every six months (РЕМА) (Oscar Wilde) [426]. 

Узагальнені смисли виникають в англомовних афоризмах імпліцитно або 

експліцитно і є результатом попереднього тексту, якщо афоризм є вставним. 

Окрему групу становлять самостійні афоризми. У таких випадках знання про 
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зміст іншого тексту або певна лінгвокультурна інформація може імплікуватися 

автором. 

Наприклад, у наведеному афоризмі прирощення смислу відбувається за 

рахунок співвіднесення текстової інформації із відомостями про старозавітну 

ідею богообраності іудеїв: 

How odd  

Of God 

To choose 

The Jews 

    (William Norman Ewer) [407, c. 345]. 

При такому підході весь афоризм уособлює рему, адже він сповіщає нову 

інформацію на базі відомої старої. 

А цитований далі афоризм імплікує знання про історично складні 

відносини між Францією та Німеччиною і непрості стосунки між німцями та 

французами. Ця імпліцитна інформація та експліцитно викладений у афоризмі 

зміст створюють новий прирощений смисл: 

The best thing I know between France and England is – the sea (Douglas 

Jerrold) [407, c. 336]. 

Отже, робимо висновок про важливість дії параметра порядку, який 

зумовлює відбір серед потенційних можливостей таких, що відповідають змісту 

цільового атрактора та забезпечує саморозвиток системи англомовного 

афоризму, насамперед, завдяки зміні елементів його системи у протилежних 

напрямках при збереженні загальних цілей і структури системи. Такий відбір 

відбувається на когнітивному, прагматичному та лінгвостилістичному рівнях.  

Проведений аналіз свідчить про те, що робоче визначення афоризму у 

формулюванні, яке наведене у п. 1.2, може бути доповнене таким положенням: 

в афоризмі 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 в цілому.  
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Отже, афоризм – це стислий, комунікативно-орієнтований, 

концептуально зумовлений вислів, який належить певному авторові, стверджує 

глибоку, загальнозначущу істину, має значний прагматичний потенціал та 

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 цільового концепту. За рахунок цього 

підсилюється переконливість та експресивність афоризму в цілому.  

3.4.2. Феномен фрактальності у дослідженні англомовного афоризму 

Одним із механізмів самоорганізації структури тексту і дискурсу є 

фрактальність. Термін «фрактал» увійшов до лінгвістики з математики. 

Б. Мандельброт виявив, що існують математичні множини, які наділені 

властивістю самоподібності. Фрактали природним чином виникають у 

нелінійних динамічних системах [185]. Термін «фрактал» вживають стосовно 

об‘єктів, які мають властивість самоподібності, при цьому окремі фрагменти 

структури таких об‘єктів чітко повторюються через певні просторові проміжки 

[138, с. 240]. 

Принципи синергетики і, зокрема, фрактальної геометрії стали 

фундаментом для переосмислення когерентності словотвірної макросистеми 

[111]. Теорія фракталів розглядається у складі синергетичної наукової 

парадигми, що досліджує топологічні розмірності складних відкритих 

неврівноважених систем [там само, с. 73]. Форми фракталів як особливих 

геометричних множин характеризуються масштабністю, самоподібністю на 

мікро- і макрорівнях. Фрактальність є проявом ізоморфізму [там само, с. 74]. 

Отже, фрактальність є досить поширеним явищем у побудові текстів різних 

жанрів, тому викликає зацікавленість дослідження особливостей реалізації 

цього явища на прикладі текстів англомовних афоризмів. 

Внаслідок лаконічності та глибини афоризму, його найважливішою 

конституційною ознакою є інформативна щільність, яка проявляється у 
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взаємодії стислості та інформативної ємності словесного ряду. Іншими 

словами, афоризму властива лаконічність викладу при значному смисловому 

навантаженні. Тому повторюваність елементів, на перший погляд, суперечить 

закладеній у самому визначенні афоризму словесній економії. Однак, такий 

спосіб організації тексту дозволяє досягти стилістичної виразності і більш 

ефективної реалізації прагматичної мети. 

Ритмічні повтори, членування тексту на ізометричні фрагменти 

створюють ієрархію, що є характерною рисою, насамперед, поетичного тексту, 

але можуть вживатися і в інших художніх текстах. Повторюваність ритмічних 

членувань забезпечує презумпцію взаємної еквівалентності усіх сегментів 

макротексту, «еквівалентність не є мертвою однаковістю, і саме тому вона 

припускає і несхожість» [176, c. 84]. «Те, що семантично різні у непоетичному 

тексті відрізки виступають як еквівалентні, з одного боку, змушує будувати для 

них загальні (такі, що нейтралізують) архісеми, а з іншого – перетворює їх 

відмінності на систему релевантних протиставлень» [там само, c. 116]. 

Розглянемо реалізацію механізму фрактальності на прикладах текстів 

англомовних афоризмів. Наприклад, у цьому афоризмі кожне речення є 

закінченим судженням, а ритмічне повторення створює ефект еквівалентності, 

навіть за наявності семантичних розбіжностей. Такий ефект у цьому випадку 

посилюється також вживанням анафори:  

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) [407, c. 46]. 

У наведеному афоризмі 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: 

I’m really not much of a drinker (1), 

Just 1 or 2 at the most (2). 
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With 3 I’m under the table (3), 

With 4 I’m under my host (4) 

      (Dorothy Parker) [407, c. 187]. 

Велика кількість англомовних афоризмів являє собою послідовність двох 

еквівалентних висловлювань, що підсилюють прагмастилістичний ефект. 

Розглянемо афоризм, у якому послідовно поєднані два вислови. При цьому 

кожний вислів окремо, так само, як афоризм у цілому, мають загальний зміст 

«Перешкоди роблять любов сильнішою»: 

The heart prefers to move against the grain of circumstance; perversity is the 

soul’s very life (John Updike) [407, c. 134].  

Іноді такі афоризми складаються із постулату та другого вислову, в якому 

ідея першого афоризму виражена образно. Наприклад, у цьому афоризмі 

міститься метафоричні образ «a genius – an oak»: 

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) [407, c. 100]. 

У деяких афоризмах вживається оператор зв‘язку висловів as…as, що 

застосовується для порівняння явищ, які є еквівалентними за певними 

критеріями: 

A good cigar is as great a comfort to a man as a good cry is [] to a woman 

(Edward George Bulwer-Lytton) [407, c. 189].  

Наведений далі афоризм являє собою двочастинну структуру, перша 

частина якої представлена афоризмом, а друга – ідіоматичним виразом Jumping 

from the frying pan into the fire, яке, у свою чергу, походить від до байок Езопа. 

При цьому кожна частина окремо і увесь афоризм у цілому є еквівалентними: 

We feel free when we escape – even if it be but from the frying pen into the fire 

(Eric Hoffer) [407, c. 79]. 

Фрактальность може проявлятися навіть у випадку, коли афоризм 

будується на антитезі, або при наявності протиставлення частин афоризму. 

Наприклад, у цьому афоризмі протиставляються поняття marriage – celibacy: 
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Marriage may often be a stormy lake, but celibacy is almost always a muddy 

horsepond (Thomas Love Peacock) [407, c. 140]. 

Однак, у цьому випадку друга частина афоризму логічно може бути 

трансформована. Іншими словами, цей вислів може бути приведений до 

формули: Marriage may often be a stormy lake, but Marriage is not a muddy 

horsepond. Тому частини афоризму є еквівалентними одна одній та усьому 

вислову в цілому. 

Цей афоризм має складну організаційну структуру, де перша частина 

вислову складається з двох паралельних частин, кожна з яких еквівалентна 

цілому вислову: 

Experience is the child of Thought and Thought is the child of Action. We 

cannot learn men from the books (Benjamin Disraeli) [405, c. 391].  

Отже, можна зробити висновок, що застосування інструментарію 

лінгвосинергетики надає можливість проаналізувати своєрідність 

самоорганізації англомовного афоризму, дослідити фрактальну природу 

афоризмів з боку їх композиційної, синтаксичної, семантичної організації, а 

також властивості самоподібності структури афоризму, яка реалізується у 

семантичних повторах / опозиціях, а також різномасштабність цих повторів, що 

породжує прирощення смислу афоризму. Принцип фрактальності широко 

використовується у текстах цього жанру, що сприяє їх стилістичній виразності і 

більш високому прагматичному потенціалу. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Афоризм має специфічну, розгорнуту концептосферу, що утворена як 

вербалізованими, так і невербалізованими концептами. Афористичні вислови 

застосовуються в різноманітних типах дискурсу (художньому, релігійному, 

філософському, карнавальному (сміховому), побутовому та ін.), де вони 

виконують стилістичні, прагматичні та комунікативні функції. Отже афоризм є 

кросдискурсивним феноменом. 
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Концептосфера англомовного афоризму організована, насамперед, 

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. 

Певні концепти можуть бути обов‘язковими в одних типах дискурсу та 

майже не вживатися в інших. Але переважна більшість концептів не має 

прив‘язки до типу дискурсу. 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 в кожному з них. Зокрема, в афоризмах у релігійному 

дискурсі системотвірними є концепти GOD, FAITH, VIRTUE / VICE. 

Безсумнівною своєрідністю вирізняється презентація афоризмів у 

філософському дискурсі. Проблематика значного масиву філософських 

роздумів утворена відношеннями між полями концептів WISDOM, MAN, 

TRUTH. Отже, афоризм – це тип тексту, наділений специфічним когнітивним 

потенціалом, що своєрідно реалізується в різних типах дискурсу. 

Афоризми є яскравим прикладом прецедентного тексту. На базі розгляду 

текстових репрезентацій концептів, полями яких утворена концептосфера 

англомовного афоризму, виявлено, що вони підпорядковані концепту 

WISDOM, який є наднаціональним абстрактним поняттям. Тому цей концепт 

набуває статусу мегаконцепта в концептосфері англомовного афоризму. 

На підставі концептуального аналізу англомовних афоризмів, з‘ясовано, 

що концепт WISDOM має такі складники: 1) поняттєвий, об‘єм якого є значно 

ширшим, ніж відображений у словниках: «мудрість – це володіння знаннями», 

«мудрість – це здоровий глузд», «мудрість – це здатність до духовного 

осмислення життя як свобода від почуттів», «мудрість – це мудрованість, 

хитромудрість», «мудрість – це надбання віку», «мудрість – це свобода від 

почуттів», «мудрість – це афоризм»; 2) образний, який представлений 

образними метафорами: «мудрість – це сила»», «мудрість – це знання про 
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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 у твердженнях: «щастя – це задоволення та веселість, щастя – це 

блаженство, раювання»; 2) образний, який представлений метафорами: «щастя 

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

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

репрезентований переважно позитивно-піднесеною оцінкою. 

Аналіз актуалізації 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 збруя», 

«багатство – це інструмент» та ін.; 3) ціннісний, який репрезентований 

переважно стриманою оцінкою.  

Концепт MARRIAGE має такі складники: 1) поняттєвий, що 

об‘єктивується 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 та 

стриманих.  

На підставі когнітивного аналізу англомовного афоризму, зроблено 

висновок, що найбільш рухомим параметром у (само)організації афоризму є 

здатність до вільного вибору концепту і його головних атрибутів з яким 

зіставляється цільовий концепт через свій периферійний атрибут. Прояв цього 

параметра порядку відбувається матрично: на усіх рівнях композиції афоризму, 

а також по вертикалі – на когнітивному, прагматичному і мовностилістичному 
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рівнях. При цьому параметр порядку на різних рівнях об‘єктивується по-

різному.  

Тому визначаємо афоризм як 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; у ньому завжди зіставляються два 

концепти, а саме, периферійний, підпорядкований атрибут першого концепту 

зіставляється із головним атрибутом цільового концепту.  

Прагматичні настанови є змістом атрактора афоризму. Змістом репелера, 

який виражає обмеження та заборони системи, є норми викладення, традиції 

жанру афоризму, його об‘єм, екстралінгвальні фактори під впливом яких він 

створюються. 

На стилістичному рівні, а саме на рівні синтаксису у самоорганізації 

англомовного афоризму виявляються певні особливості функціонування 

актуального членування речення. Узагальнені смисли виникають в 

англомовних афоризмах імпліцитно або експліцитно і є результатом 

попереднього тексту, якщо афоризм є вставним. Окрему групу становлять 

самостійні афоризми. У таких випадках знання про зміст іншого тексту або 

певна лінгвокультурна інформація імплікується автором, іншими словами, весь 

афоризм уособлює рему, адже він сповіщає нову інформацію на базі відомої 

старої. Надфразова єдність є характерною, насамперед, для вставних афоризмів, 

які є частиною більшого тексту, але при цьому експліцитно не проявляється 

стосовно самостійних афоризмів. Фрактальна природа афоризмів 

об‘єктивується у їх композиційній, синтаксичній, семантичній організації, а 

також у властивості самоподібності структури афоризму, яка реалізується у 

семантичних повторах / опозиціях, а також різномасштабності цих повторів, що 

породжує прирощення смислу афоризму. Принцип фрактальності широко 
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використовується у текстах цього жанру, що сприяє їх стилістичній виразності 

та більш високому прагматичному потенціалу. 

Основні положення цього розділу викладено в таких наукових 

публікаціях автора: [9; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 26; 28; 335]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеного комплексного аналізу англомовних афоризмів у 

прагмастилістичному та когнітивному аспектах із застосуванням апарату 

лінгвосинергетики зробено 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.  

Виокремлено такі прагматичні функції, притаманні англомовному 

афоризму: регулятивна, моделювальна, кумулятивна, когнітивна, аксіологічна, 

естетична, експресивна. Найважливішим функціями афоризму вважаємо 

регулятивну, естетичну. Варто також відзначити важливість когнітивної 

функції як такої, що забезпечує мислетворення та пізнання світу. Виходячи з 

принципу антропоцентричності мовлення, прагматичні функції розподілено за 

аспектами людської особистості, а саме: вольовий аспект (регулятивна, 

моделювальна функції); ментальний, або когнітивний аспект (кумулятивна, 

когнітивна, аксіологічна функції); емоційний аспект (естетична, експресивна 

функції).  

Поняття прагматичної настанови тісно пов‘язане із поняттям 

прагматичної функції як цілеспрямованого використання мовних одиниць для 

досягнення певного впиву на адресата, що сприяє встановленню умовного 

контакту між автором та реципієнтом за допомогою відповідних вербальних і 

невербальних засобів, вживання яких реалізує прагматичну настанову автора. 

Англомовному афоризму властиві такі потенційні прагматичні настанови: 1) 
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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. 

У процесі реалізації прагматичної настанови на естетичний вплив в 

англомовному афоризмі об‘єктивується естетична функція текстів цього жанру. 

Ця настанова об‘єктивована майже в кожному афоризмі, що зумовлено тим, що 

афоризми виражені в яскравій формі, яка легко запам‘ятовується. Ця 

прагматична настанова в англомовних афоризмах реалізується за допомогою 

широкого спектру стилістичних засобів. Досить часто для створення образності 

та естетичної краси вживається порівняння. Широко використовуються 

стилістичні засоби синтаксису. Внаслідок незначного об‘єму тексту афоризмів 

та їх високої інформативної стислості в одному афоризмі можна зустріти 

декілька мовних засобів створення образності, серед яких переважає метафора.  

Через прагматичну настанову на спонукання до дії найчастіше 

реалізується регулятивна функція, або функція безпосереднього впливу на 

поведінку людини. В англомовних афоризмах, що містять цю прагматичну 

настанову, стилістичні засоби присутні не в повному обсязі: парадокс і 

каламбур, на відміну від афоризмів, що містять інші прагматичні настанови, 

використовуються досить обмежено. Набагато ширше вживаються синтаксичні 

стилістичні засоби. Найбільш розповсюдженими є паралелізм і всі його 

різновиди, повтори, різноманітні конструкції, що посилюють емоційний вплив 

афоризму. Також поширеними є метафора та порівняння. Часто ці засоби 

поєднуються в одному афористичному вислові, що підсилює стилістичний і 

прагматичний ефект. 
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Реалізацію прагматичної настанови на апеляцію до авторитету в 

англомовному афоризмі можна розглядати в декількох аспектах, як-от: апеляція 

до авторитету автора афоризму; апеляція до авторитету традиції; апеляція до 

авторитету досвідченої особи; апеляція до здорового глузду. Апеляція до 

авторитету автора в англомовному афоризмі є досить дієвим засобом 

досягнення прагматичної мети. 

Настанова на потрясіння несподіваною аргументацією є однією з 

домінувальних в англомовному афоризмі, що виражається в оригінальності 

форми як конституціональної риси афоризму. Ця прагматична настанова 

реалізується за допомогою широкого арсеналу стилістичних засобів, серед яких 

переважають засоби створення експресії. 

Реалізація прагматичної настанови на приниження (самоприниження) 

досягається за допомогою застосування стилістично зниженої лексики, 

стилістичних фігур, які, прибільшуючи (гіпербола) чи применшуючи (літота) 

певні сторони предмета чи явища, притягують до них увагу читача (слухача), 

чим сприяють досягненню прагматичної мети. Серед стилістичних засобів 

переважають антитеза, метафора, градація. Найбільш широко 

використовуються синтаксичні стилістичні засоби (паралелізм, антитеза), 

багато афоризмів побудовано на парадоксі та каламбурі. Поєднання цих засобів 

посилює стилістичний та прагматичний ефект. 

В англомовних афоризмах, що містять прагматичну настанову на 

констатацію та резюмування, стилістичні засоби присутні не в повному обсязі. 

Найбільш частотним мовностилістичним засобом є парадокс. Розповсюджені 

паралелізм і всі його різновиди, повтори, різноманітні конструкції, що 

посилюють емоційний вплив афоризму. Також поширені метафора та 

порівняння. Часто ці засоби поєднуються в одному афористичному 

висловлюванні, що підсилює стилістичний і прагматичний ефект. На відміну 

від афоризмів, що містять інші прагматичні настанови, розгорнуті речення 

вживаються обмежено, що пов‘язано із прагматичною метою. 
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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 викладення. 

Афоризм часто виступає елементом інтертексту, вживається в 

різноманітних дискурсах (художньому, релігійному, філософському, 

карнавальному (сміховому), побутовому та ін.), де він виконує стилістичні, 

прагматичні, комунікативні функції. Отже, афоризм є кросдискурсивним 

явищем. 

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 концептуального аналізу англомовних афоризмів з‘ясовано, 

що концепт WISDOM має такі складники: 1) поняттєвий, об‘єм якого є значно 

ширшим, ніж відображений у словниках: «мудрість – це володіння знаннями», 

«мудрість – це здоровий глузд», «мудрість – це здатність до духовного 

осмислення життя як свобода від почуттів», «мудрість – це мудрованість, 

хитромудрість», «мудрість – це надбання віку», «мудрість – це свобода від 

почуттів», «мудрість – це афоризм»; 2) образний, який представлений 

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

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

репрезентований переважно позитивно-піднесеною оцінкою. 

Вивчення 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 збруя», 

«багатство – це інструмент» та ін.; 3) ціннісний, який репрезентований 

переважно стриманою оцінкою.  

Концепт MARRIAGE має такі складники: 1) поняттєвий, який 

реалізується 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 та 

стриманих.  

На підставі когнітивного аналізу англомовного афоризму зроблено 

висновок, що найбільш рухомим 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 параметра порядку відбувається матрично: на усіх рівнях композиції 

афоризму, а також по вертикалі – на когнітивному, прагматичному і 

мовностилістичному рівнях. При цьому параметр порядку на різних рівнях 

об‘єктивується по-різному. Прагматичні настанови є змістом атрактора 
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афоризму.  Змістом репелера, який виражає обмеження та заборони системи, є 

норми викладення, традиції жанру афоризму, його об‘єм, екстралінгвальні 

фактори під впливом яких він створюються. 

На стилістичному рівні, а саме на рівні синтаксису у самоорганізації 

англомовного афоризму виявляються певні особливості функціонування 

актуального членування речення. Узагальнені смисли виникають в 

англомовних афоризмах імпліцитно або експліцитно і є результатом 

попереднього тексту, якщо афоризм є вставним. Окрему групу становлять 

самостійні афоризми. У таких випадках знання про зміст іншого тексту або 

певна лінгвокультурна інформація імплікується автором, іншими словами, весь 

афоризм уособлює рему, адже він сповіщає нову інформацію на базі відомої 

старої. Надфразова єдність є характерною, насамперед, для вставних афоризмів, 

які є частиною більшого тексту, але при цьому експліцитно не проявляється 

стосовно самостійних афоризмів. Феномен фрактальності об‘єктивується в 

англомовних афоризмах у їх композиційній, синтаксичній, семантичній 

організації та у 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 

параметру порядку на всіх рівнях англомовного афоризму. 
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