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Постановка проблеми. Сучасна афорис-

тична система являє собою перспективний 

об’єкт для вивчення, так як відображає, як у 

дзеркалі, навколишню дійсність, зміни в 

мисленні і способі життя народу, переоцінку 

багатьох культурно-мовних цінностей, тим 

самим дозволяє діагностувати стан духовного 

здоров’я етносу. Дані мовні одиниці 

представляють інтерес в силу несподіваної 

ідентифікації терміна або явища, оригінальної 

інтерпретації соціально-культурної інформації 

про дійсність і духовний стан суспільства.  

Відомо, що специфіка афоризму визна-

чається його ознаками: стислістю, інформатив-

ною щільністю, парадоксальністю судження, 

повчальністю, актуальністю, наявністю 

авторства, оригінальністю, суб’єктивністю, 

дотепністю, експресивністю і ін.  

Оскільки афоризм визначено як слово серед 

марнослів’я, повний текст роману в остаточній 

редакції, мудрість в портативній упаковці, брат 

анекдоту, парадоксу і син мудрості, а також ві-

зитною карткою дотепності та людської муд-

рості з мінімумом слів і максимумом сенсу, то 

проблема полягає в обумовленні зростаючого 

наукового інтересу когнітивного аспекту тексту 

на фоні загостреної уваги мовленнєвомислячої 

діяльності людини, пов’язаної із процесами 

смислоутворення в тому числі і до актуалізації 

зв’язків тексту в дискурсі. 

Мета статті. Мета даної статті полягає у 

з’ясуванні  поняття «афоризм» та його значен-

ня, визначенні характерних особливостей та 

ознак афоризму як окремого жанру. 

Виклад основного матеріалу. Афоризми 

протягом століть привертали увагу людей по 

всьому світу, але в епоху науково-технічного 

прогресу їх значення особливо збільшилося; не 

випадково в ряді країн афористика стрімко 

розвивається, а де-не-де досягла свого розквіту.  

Проблеми афористики розглядаються на 

літературних конгресах, їм присвячуються 

численні дисертації. 

Неабиякий інтерес до афористики 

обумовлений тим, що в силу своєї 

універсальності афоризми відповідають духу 

сучасного суспільства. Вони в рівній мірі 

близькі як до науки, так і до мистецтва, в них 

органічно взаємодіють принципи наукової і 

художньої творчості. У зв’язку з цим 

закономірним є той факт, що багато видатних 

учених були одночасно і творцями афоризмів. 

Слід пригадати стародавнього вченого 

родоначальника афористики Гіппократа, а 

також назвати ряд авторів афористичних книг 

Б.Паскаля, І.В.Ґете, Г.Ліхтенберга, які були 

чудовими вченими свого часу [6]. 

Афористика є своєрідною ланкою між 

стикування науки і мистецтва. Згідно 

Федоренко М.Т. виразність і образність 

зближають афоризми з художньою 

літературою, властивість синтезу думок, 

встановлення зв’язку між явищами, точність і 

лаконізм ріднять їх з наукою [7]. 

Вчені зарубіжних країн та України ведуть 

полеміку з приводу питання приналежності 

афоризмів не до літератури, а до науки, зокрема 

до філософії. Афоризми, звичайно, потрібно 

вважати літературним жанром, але вони близькі 

науці, і це сприяє їх популярності в наш час. 

Німецький стиліст Р. М. Маєр вважає, що 

афоризм став самостійним жанром у світовій 
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літературі завдяки французам Ф. де Ларошфуко 

та Б.Паскалю.  Учений дає таке визначення 

афоризму: «Текст, що є стимулом до роздумів 

або квінтесенцією певних роздумів» [5]. 

Афоризм виступає як стійкий семантичний 

комплекс, в основу якого покладено мовний 

концепт, усталена словесна формула, що 

ґрунтується на універсальних й етнічних 

символах. Він репрезентує свій мовний статус у 

контексті пареміології на основі спорідненості з 

іншими її одиницями. 

Дослідження літературних джерел з приводу 

визначення терміну «афоризм» дає підстави 

стверджувати, що спочатку це слово було 

назвою медичного трактату Гіппократа, потім 

почало вживатись у античній літературі (гно-

ма). Але, німецькі дослідники (Ф. Шальк, П. 

Реквадт) доводять, що окрім медичного тер-

міну, це слово ще в ті часи позначало сен-

тенцію, гному, мудре висловлення. Після ХІІІ 

століття афоризми почали зустрічатись у 

філософії, політиці, юриспруденції, природни-

чих науках. Пізніше слово «афоризм» 

впроваджувалось у літературу різних країн. У 

французькій літературній мові використову-

ється саме слово «максима», а «афоризм» 

вживається лише в сфері медицини. У 

англійській мові спостерігаються коливання 

між словом «афоризм» та словом «максима». 

Але, спочатку це були судження моралістич-

ного порядку, про що свідчать такі джерела, як 

книга Б. Грасіана (1642), де були опубліковані 

правила життєвої мудрості. Розширення 

тематики слугувало підставою з’явлення 

афоризмів не лише у звичній для висловлень 

області моралістики [7]. 

Слід зазначити, що хоч афористика і є 

значущою і стародавньою наукою, теоретичні 

уявлення про неї дуже розпливчасті. Саме 

поняття «афоризм» визначається неоднозначно 

і розуміється по-різному. Існує величезна 

кількість дефініцій афоризму, запропонованих 

різними вченими. У розумінні одних афоризм 

постає як глибока, повчальна думка в короткій 

образній формі; тоді як в поданні інших 

афоризмом є парадоксальне судження в 

витонченому стилі, що тяжіє до оригінальності. 

Для того, щоб охарактеризувати афоризм 

більш повно, розглянемо кілька найбільш 

показових визначень із англомовних 

літературних джерел. 

«Aphorism – a short clever saying that is 

intended to express a general truth» [1].  

«Aphorism - a terse saying embodying a general 

truth, or astute observation» [2].    

«Aphorism – a concise expression of doctrine or 

principle or any generally accepted truth conveyed 

in a pithy, memorable statement» [3].  

«Aphorism – 1. а pithy observation which contains 

a general truth; 2. A concise statement of a scientific 

principle, typically by a classical author» [4].  

З наведених вище визначень можна виділити 

кілька відмінних властивостей афоризму, таких 

як: лаконічність, парадоксальність, оригіналь-

ність, запам’ятовуваність, а також, найчастіше, 

наявність автора. З огляду на всі перераховані 

вище властивості, складемо своє визначення 

афоризму: Афоризм – оригінальна, закінчена 

думка, виражена в короткій та легко запам’ято-

вуваній формі, що відображає загальновідомі 

істини або узагальнену, глибоку думку автора. 

Для афоризму характерні повнота і 

завершеність змісту, стислість і точність 

словесного вираження. 

Афоризм як літературний жанр привабливий 

для читача новизною і несподіванкою змісту, 

відточеністю форми. Він привабливий як в 

окремій формі, так і в контексті виступу, статті 

або художнього твору. Афоризми, що 

створювалося саме як афоризми, переважають 

в численних збірниках афоризмів або на сайтах 

в мережі Інтернет. Чи не такі численні крилаті 

фрази і цитати, що створювалися в контексті 

творів та виступів авторів. Найяскравішими 

представниками афоризму як самостійного 

жанру є: Ф. де Ларошфуко, Н. Шамфор, Б. 

Паскаль, І. В. Ґете, С. Є. Лец, і ін.   

Афоризм має кілька визначальних 

властивостей, а саме:  

- глибина думки, яка прагне до істини, – 

його найважливіша ознака. Головне в ньому те, 

що його автор, торкаючись  серйозної 

проблеми, прагне передати людям вірний, з 

його точки зору, погляд на неї;  

- узагальненість. Афоризм виникає в результа-

і синтезу багатьох фактів і міркувань і справед-

ливо вважається висновком, правилом, принци-

пом, ув’язненням. Узагальнення, синтезуючи 

досвід, сприяє глибині і істинності думки;  

- стислість – вельми істотна особливість 

афоризму. Гранична стислість викладу, 

згущаючи думку, поглиблює її сенс і, крім того, 
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може надавати афоризму загадковість, яка 

приковує до нього увагу і сприяє кращому його 

запам’ятовуванню. Виразність афоризму 

зростає при зменшенні числа слів; 

стверджується, що близько 3/4 всіх афоризмів 

складається з 3 – 5 слів, хоча на практиці 

афоризм включає 8 – 10 слів;  

- закінченість думки –  підкреслює здатність 

афоризму до самостійного існування. Афоризм 

повинен бути завершеним за змістом і 

зрозумілий без додаткових пояснень; 

- точність думки – це її гранична чіткість, 

точність, виразність, доведені до досконалості. 

Відточеність – характерна ознака афоризму, так 

як його структура вимагає філігранної обробки. 

І, нарешті,  

- його художність, що досягається 

застосуванням різних емоційних і стилістичних 

засобів. Афоризм повинен бути не тільки 

мудрий, але і гарний.  

Афоризм породжений дотепністю, в 

широкому сенсі цього слова, і поєднує в собі, 

крім глибини думки, її красу, що досягається 

застосуванням художньо-стилістичних засобів. 

Цей аспект дуже важливий, тільки художність 

відводить афоризму міцне місце в літературі. 

Можна додати, що саме художність надає і 

той відтінок новизни і несподіванки афоризмів, 

тематика яких найчастіше стосується тради-

ційних «вічних питань». Сучасне поняття про 

афоризм далеко не вичерпане, оскільки не вра-

ховує його художній аспект. У зв’язку з цим 

можна дати остаточне визначення афоризму в 

наступних словах: афоризм – це глибока, яка 

прагне до істини і отримана узагальненням, за-

кінчена думка певного автора в гранично ко-

роткій, відточеній і високохудожній формі [7]. 

Виявлення основних характеристик 

афоризму здійснюється на основі комплексу 

параметрів: 

1. джерела поширення афоризму;  

2. наявність чи відсутність автора;  

3. ступінь вираження суб’єктивного чи  

об’єктивного авторського ставлення до 

дійсності;  

4. зовнішня структура афоризму; 

5. зміст афоризму;  

6. значення афоризму;  

7. смислова структура афоризму;  

8. масова відтворюваність чи 

невідтворюваність [7]. 

За джерелами поширення афоризми 

поділяються на: жанрові; витягнуті з текстів-

джерел; усні; народні. 

За наявністю чи відсутності автора  

афоризми поділяються на: авторські; анонімні; 

народні. 

За ступенем вираження авторського 

ставлення афоризми поділяються на: афоризми 

об’єктивного типу (об’єктивна оцінка співпадає 

з суб’єктивною авторською оцінкою, тобто, 

відповідає загальноприйнятому у суспільстві 

сприйняттю) та афоризми суб’єктивного типу, 

які виражають індивідуально-авторську точку 

зору, що є домінуючою над об’єктивною та не 

співпадає з суспільною. 

За своїм змістом, що відбиває життєві 

закономірності афоризми поділяються  на: 

сентенції; моралі; певні рекомендації.  

За відтворюваністю  афоризми поділяються 

на: мовні (масові); мовні (індивідуальні). 

У смисловий зміст афоризму можливе 

включення імпліцитної інформації.  

У структурному плані простежується 

тенденція до ритмічної впорядкованості, 

афоризми є коротко оформлюваними 

висловлюваннями, можуть відтворюватися або 

не відтворюватися у дискурсі. 

За своєю конструкцією афоризми, як 

правило, складаються з двох частин: конкретної 

думки і підсумовуючого висновку. «Не те 

робить нас вільними, що ми нічого не визнаємо 

над собою, а те, що ми вміємо поважати те, що 

стоїть над нами. Така повага підносить нас 

самих ... ». (І. В. Ґете). У висновку, зазвичай, 

дається оцінка думки авторської інтерпретації. 

Композиційний двоаспектний афоризм досить 

часто містить протиріччя, яке усувається в 

самому афоризмі. 

У науці ще не існує повного переліку 

лінгвістичних функцій афоризмів.  

Слід виокремити наступні функції 

афоризмів: характерологічна  (містить опис 

людей, природи, подій і т. д.); дидактична; 

естетична;  коментуюча; оцінна (дозволяє 

автору яскраво висловити свою оцінку подій); 

експресивна [7]. 

Афористика є своєрідною ланкою 

стикування між наукою та мистецтвом: 

виразність і образність зближають афоризми з 

художньою літературою, властивість синтезу 
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думок, встановлення зв’язку між явищами, 

точність і лаконізм ріднять їх з наукою. 

ВИСНОВОК. Афоризм – (грец. 

Aphorismos), вислів, що виражає в лаконічній 

формі узагальнену, закінчену думку, а також 

узагальнена, глибока думка автора, виражена в 

лаконічній, відточеній формі, відрізняється 

виразністю, несподіванкою судження. 

Афоризму притаманні такі властивості як: 

лаконічність, парадоксальність, оригінальність, 

вони легко запам’ятовуються, а також, 

найчастіше, наявність автора.  

Для афоризму як окремого жанру характерні 

такі ознаки: глибина та оригінальність думки; 

узагальненість судження; стислість; чіткість, 

відточеність, виразність думки; закінченість, 

смислова завершеність; естетична 

завершеність. 

Виявлення основних характеристик 

афоризму здійснюється на основі комплексу 

параметрів: джерела поширення афоризму; 

наявність чи відсутність автора; ступінь 

вираження суб’єктивного чи об’єктивного 

авторського ставлення до дійсності; зовнішня 

структура афоризму;  зміст афоризму; значення 

афоризму; смислова структура афоризму; 

масова відтворюваність. 
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Кондратенко Е.П. 

АФОРИЗМЫ: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

В статье рассматривается понятие «афоризм» и его значение. Определены характерне особенности и признаки 

афоризма как отдельного жанра. Рассмотрен комплекс параметров афоризмов. Выделена определенная группа 

афоризмов по источникам распространения, по степени выражения авторского отношения и по воспроизводимости. 

Очерчено смысловое содержание афоризма и его структурированность. Выделены функции афоризмов. 

Ключевые слова: афоризм, комплекс параметров афоризмов, источника распространения, авторское отношение, 

воспроизводимость, смысловое содержание. 

 

Kondratenko O.P. 

APHORISMS: ESSENCE AND CHARACTERISTIC FEATURES 

The article clarifies the concept of "aphorism" and its meaning. The characteristic features and attributes of aphorism as a 

separate genre are determined. A complex set of parameters of aphorisms is revealed. A certain group of aphorisms is identified 

by sources of distribution, by the degree of expressiveness of the author's attitude and by reproducibility. The semantic content of 

aphorism and its structuring is outlined. 

Key words: aphorism, separate genre, complex of parameters of aphorisms, source of distribution, author's attitude, 

reproducibility, semantic content. 

 

 

 

 

 

 


