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ВСТУП 

 

Однією з головних проблем, які сьогодні постають перед українськими і 

зарубіжними лінгвістами, є взаємодія мови і культури [21].  

Будь-яка мовна система формується протягом багатьох століть та під 

впливом великої кількості факторів. Ні для кого не секрет, що натепер поряд із 

динамічними змінами способу життя людей, безперервним розвитком сучасного 

суспільства змінюється й сама мова, набуваючи нових особливостей, 

розширюючи сфери свого функціонування. 

Збагачення новими формами відбувається в нерозривній єдності із 

засвоєнням здобутків попередніх поколінь. Будь-який текст функціонує тільки в 

системі мови, а його автор вступає у взаємодію з попередніми зразками. Ті тексти, 

які на певному етапі свого побутування стали загальновідомими, актуальними та 

значущими для того чи того соціуму, а також постійно поновлюються в мовленні 

його членів, набули статусу прецедентних і сприяли появи термінологічного 

сполучення «прецедентні феномени» [3]. Щоправда, таке термінологічне 

словосполучення ще не має однозначного потрактування. 

У рамках лінгвістики теорія прецедентності розробляється у двох 

напрямках – комунікативно-прагматичному, у якому аналізується функціонування 

прецедентних феноменів у мові її носіїв, та в когнітивному, який розглядає їх з 

позиції сприйняття й інтерпретації комунікантами у процесі спілкування. Ці 

питання були висвітлені у працях таких науковців, як-от: Д. Багаєва, А. Берестова, 

Д. Гудков, І. Захаренко, Ю. Караулов, Ж. Колоїз, В. Красних, В. Крищук, 

С. Лазаренко, О. Нахімова, І. Сахарук та ін. [10; 13; 20; 24]. 

Пришвидшення темпу життя, бажанням висловлювати свої думки лаконічно 

й водночас змістовно та чітко спонукало видатних особистостей, передовсім 

творчих, до продукування текстів, кваліфікованих у наукових працях як афоризми 

[2; 7; 11; 17; 18; 25; 27; 29; 30]. Проте функціонування прецедентних феноменів 

в афористичних висловленнях не стало об’єктом комплексного дослідження: 

більшість науковців приділяли увагу або вивченню прецедентності загалом, або 
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побутування цих феноменів у дискурсі виборів [9], рекламному дискурсі [36], у 

ЗМІ [13; 32], зокрема й у заголовках газетних текстів [23] тощо.  

Актуальність запропонованого дослідження є незаперечною, зумовлена 

необхідністю вивчення ролі прецедентних феноменів у продукуванні та семантиці 

індивідуально-авторських афоризмів. Сучасні афористи репрезентують багатий і 

різноманітний фактичний матеріал, досить широко послуговуються зазначеними 

одиницями задля того, аби надати результатам своєї мовотворчості певного 

стилістичного ефекту, зацікавити читача, актуалізувати його культурну або 

історичну пам’ять.  

Мета – комплексний аналіз структурно-семантичних та функціонально-

стилістичних особливостей афоризмів, ґрунтованих на прецедентних феноменах. 

Для досягнення окресленої мети розв’язували такі завдання: 

1) розкрити зміст понять «афоризм», «прецедентний феномен»; 

2) визначити підходи до систематизації афоризмів та диференціації 

прецедентних феноменів; 

3) з’ясувати особливості реалізації прецедентності в сучасному 

афористичному корпусі; 

4) дослідити основні способи продукування сучасних афоризмів; 

5) виявити основні прийоми забезпечення стилістичного ефекту. 

Об’єктом дослідження є сучасна українська афористика. 

Предметом наукової праці є структурно-семантичні та функціонально-

стилістичні особливості афоризмів, ґрунтованих на прецедентних феноменах. 

Джерельною базою послужили афоризми сучасних українських митців 

слова, як-от: Ф. Боднара, В. Голобородька, О. Домницького, В. Ігнатенка, 

Л. Куліш-Зіньків, О. Перлюка, В. Простопчука, Ю. Рибникова, С. Скоробагатько, 

В. Титечка, В. Шамши та ін., узяті з електронного ресурсу. Режим доступу : 

http://aphorism.org.ua/subrazd.php?rid=5&sid=24. Укладена картотека нараховує 

150 лінгвоодиниць. 

Основні методи дослідження: теоретичний аналіз (вивчення теоретичних 

засад дослідження афоризмів і прецедентності в лінгвістичній науці); критичний 

http://aphorism.org.ua/subrazd.php?rid=5&sid=24
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аналіз (дослідження проблеми класифікації афоризмів); теоретичний синтез 

(узагальнення теоретичних відомостей про поняття «афоризм», «прецедентний 

феномен»); системний аналіз (добір фактичного матеріалу та його групування); 

описовий метод (опис особливостей уживання прецедентних феноменів в 

афористичних висловленнях). 

Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що результати 

проведеного дослідження сприятимуть подальшій розробці окреслених проблем, 

вони можуть бути використані вчителями для підготовки до уроків української 

мови, а також студентами-філологами під час вивчення розділів «Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» та «Стилістика».  

Результати дослідження було апробовано у вигляді доповіді («Прецедентні 

феномени в сучасному афористичному корпусі») на студентських наукових 

читаннях у рамках V Міжнародної наукової конференції  «Українська мова серед 

інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбувалася 

у Криворізькому державному педагогічному університеті 09–10 листопада 

2017 року. За темою виступу опубліковано статтю. 

Структура роботи. Конкурсний проект складається зі вступу, двох 

розділів, супроводжуваних висновками, загальних висновків, списку використаної 

літератури (37 позицій). Загальний обсяг роботи – 33 сторінки, із яких 29 сторінок 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АФОРИЗМІВ  

У ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ 

 

1.1. Наукова інтерпретація афоризмів 

 

На початку ХХ століття в центрі уваги і зарубіжних, і вітчизняних лінгвістів 

знаходиться афористичні висловлення, або афоризми [35; 37]. Посилений інтерес 

викликаний тим, що феномен афоризму як своєрідне й унікальне мистецтво слова 

відповідає духу епохи, однаково близький як до науки, так і до мистецтва. Їх 

активно використовують, варіюють, модифікують, переосмислюють у художній 

та періодичній літературі, публіцистиці, у живій мові [29, с. 63].  

У науці функціонує величезна кількість витлумачень афористичного жанру, 

які модифікуються залежно від епохи, країни, поглядів окремих дослідників. 

Мовознавчі та літературознавчі словники трактують афоризм як короткий 

влучний вислів, що передає узагальнену закінчену думку повчального або 

пізнавального змісту в лаконічній увиразненій формі. Особливість цього 

висловлення полягає в тому, що це гранично стисле й водночас вичерпне 

визначення предмета чи ситуації, яке конденсує набутий досвід суспільного 

життя, реальності, що оточує людину [34, с. 39]. Однак, на нашу думку, таке 

потрактування не є загальноприйнятним і не дає підстав для диференціації 

досліджуваного явища від інших невеликих жанрів, наприклад, приказок.  

Із культурологічного погляду трактують природу афоризмів А. Артемова та 

О. Дмитрієва. За спостереженнями дослідниць, афористичні феномени містять 

великий обсяг інформації про традиції, звичаї, своєрідності світорозуміння і 

менталітету того чи того мовного співтовариства, викликають у свідомості носіїв 

мови певну сукупність відомостей [12, с. 20]. 

У вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці афоризми розглядали і як одиницю 

пареміології, і як фразеології. Це питання висвітлено у працях С. Гавріна, 

А. Григораш, В. Калашника, Т. Ломтєвої, Н. Шарманової, С. Швачко та ін. 
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Розмаїття підходів унеможливлює вироблення чітких критеріїв для потрактування 

афористичних висловлень і встановлення основних категорійних ознак. 

В. Калашник розглядає афоризм і як мовне явище, і як явище думки, 

пізнавальної діяльності, і як явище словесної творчості. Науковець визначає 

основою афористичного фонду мови образно-логічні одиниці, співвідносні з 

судженням, до яких переважно належать художні мініатюри афористичного 

жанру словесної творчості, що моделюють різноманітні факти дійсності та 

фрагменти процесу її пізнання [14, c. 307–308]. 

Зважаючи на величезну кількість поглядів щодо жанрової природи 

афоризму, дослідники намагалися виділити низку його диференційних ознак. Це 

питання ґрунтовно досліджували О. Мельникова, І. Ольшанський, Л. Сокольська, 

Л. Сухорукова, М. Федоренко та ін. Зокрема, Л. Сокольська й М. Федоренко 

говорять про шість основних характеристик: 1) глибина й оригінальність думки, у 

якій виявляється індивідуальність автора; 2) узагальненість судження, що сприяє 

глибині й істинності думки; 3) гранична стислість, яка поглиблює смисл 

афоризму, спрямована на його запам’ятовування і на підвищення прагматичного 

ефекту від його використання; 4) чіткість, точність, виразність думки; в афоризмі 

немає зайвих слів; 5) закінченість, смислова завершеність; 6) естетична 

досконалість, художність, поєднання мудрості й краси [35, с. 183–185]. 

Подекуди до цих ознак додають ще й точну вказівку на автора та обов’язкову 

постійну відтворюваність, акцентують увагу на стислості афоризму. Звідси, 

відповідно, серед найголовніших характеристик афоризмів науковці зазначають 

насамперед високий ступінь лаконічності, глибину думки та наявність автора.   

Досить часто науковці апелюють до аналізу тих чи тих ситуацій, у яких 

відбувається актуалізація афористичних висловлень, аналізують їхні функції, 

наприклад, моделювальну, повчальну, прогностичну, магічну, розважальну, 

орнаментальну, кумулятивну, директивну, експресивну і т. ін. Крім того, 

розглядають афоризми як такі, що узагальнюють соціально важливу інформацію, 

впливають на адресата, викликаючи певну реакцію, виражають емоційні стани 

мовця й суб’єктивне ставлення до певних фактів дійсності [26, с. 81–83].  
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Узагальнюючи, зауважимо: у лінгвістиці немає чіткого розмежування 

понять «афоризм» і «фразеологізм». Набір категорійних ознак доволі строкатий, 

як і кількість виокремлюваних функцій. Найдоцільнішим є енциклопедичне 

визначення афоризму як короткої влучної узагальненої думки, що зробилася 

усталеною та має конкретного автора. Такі мовні звороти здебільшого впливають 

на свідомість оригінальністю формулювання думки в своєрідній, несподіваній, 

часом парадоксальній формі. Різнобій у кваліфікації афористичних висловлень 

загалом і відповідних категорій зокрема спричинив і проблему їх класифікації. 

 

1.2. Основні підходи до класифікації афоризмів 

 

Дослідники намагалися диференціювати афористичні висловлення з огляду 

на семантичний, тематичний, структурний і структурно-семантичний критерії. 

Семантичний принцип є визначальним у типології, запропонованій 

С. Гавріним. Науковець виділяє афоризми-закономірності, афоризми-поради та 

афоризми передбачення. С. Панів, поділяючи погляди С. Гавріна та спираючись 

на наявні в мовознавстві підходи, систематизує афористичні висловлення за 

ступенем вираження смислової домінанти та за характером інтеріоризації буття 

[30, с. 151]. На основі особливостей вираження смислової домінанти дослідниця 

визначає логічні й образні афоризми. Перші подають судження про певні мовні 

реалії, другі наділені емотивно-оцінною характеристикою. Логічні афористичні 

вислови мають різну семантику, як-от: 1) логічного умовиводу; 2) повчання; 

3) побажання; 4) оцінки; 5) декларації. Високий ступінь узагальнення, поєднаний 

з потужним емотивним компонентом, властивий образним афоризмам. Вони 

визначаються впливом на свідомість учасника комунікації оригінальністю 

авторських асоціацій, виразністю формулювання думки.  

Ураховуючи характер інтеріоризації буття, розмежовують афоризми на два 

семантичні типи: раціональні й парадоксальні. У раціональних конструкціях 

відтворюються інтелектуальний та емоційний модуси, причому смислова 

домінанта може припадати або на сферу власне раціо, або на власне емоційну 
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сферу. Парадоксальні афористичні вислови відображають реалії буття з його 

численними парадоксами. Такий підхід ґрунтується на нестандартності мислення, 

можливості мозку здійснювати афективну, порадичну аперцепцію. Цей тип 

розкриває сутність мовних парадоксів, що ґрунтуються на функціональних 

особливостях природної мови і не пов’язані з науковою картиною світу, а лише з 

досвідом мовців [37, с. 115–116]. 

Т. Буйницька надає перевагу логічно-семантичній класифікації афоризмів 

як «висловленням певного логічного судження». Вона поділяє афоризми на 

1) характеризуючі, що виявляють найсуттєвішу ознаку поняття або одну з 

найважливіших його властивостей; 2) екзистенційні, які констатують наявність / 

відсутність предметів, явищ, можливостей [6, с. 51–52]. 

Подекуди науковці послуговуються тематичним принципом диференціації 

афоризмів, на основі якого, наприклад, Н. Федоренко запропонувала 

виокремлювати такі різновиди, як суспільно-політичні, етичні, естетичні, 

філософські, життєво-побутові та педагогічні [35, с. 157]. Н. Баракатова 

увиразнює наявну класифікацію біблійно-моралізаторським та етнонаціональним 

різновидами [2, с. 6–9]. Н. Буц та О. Крупко акцентують на тому, що тематика 

афоризмів визначається їх лексичним складом і значною мірою опорними 

словами. Відштовхуючись від такого твердження, виокремлюють сім основних 

тем: 1) поет, поезія, мистецтво, слово; 2) час, простір; 3) життя, щастя, доля; 

4) особисте життя, кохання; 5) людина; 6) слава, успіх; 7) мораль [7].  

Н. Шарманова обґрунтовує структурний підхід і класифікує афоризми на 

такі різновиди: 1) афоризми-еквіваленти простого речення (вони коротко, але 

чітко і виразно розкривають явища об’єктивної дійсності); 2) афоризми-

еквіваленти складного речення (стисло у формі повчання чи настанови подають 

узагальнений зміст); 3) афоризми-еквіваленти надфразним єдностям [37, с. 87–88]. 

До структурно-семантичної типології апелює І. Гулідова. Дослідниця 

стверджує, що в сучасній афористиці розрізняють два види афоризмів: 1) ті, які з 

самого початку створювалися як літературний жанр – відокремлені, самостійні 

афоризми; 2) такі, що виникли в контексті наукового, художнього або 
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філософського дискурсів. Зокрема, у мові Інтернет-видань та ЗМІ функціонують 

узуальні й індивідуально-авторські образно-художні формули [11, с. 134–135]. 

Афористичні висловлення розрізняють й за стилістичними 

характеристиками. У їх складі спостерігається як єдність стилю, так і зіткнення 

різних стилів у межах однієї конструкції. Зіткнення створюється за рахунок 

уведення компонентів із експресивно-стилістичним маркуванням. Відповідно, 

виокремлюють стилістично нейтральні та стилістично марковані одиниці.  

Художньо-стилістичними засобами, якими найчастіше послуговуються під 

час створення афоризму, є стилістичні фігури [15, с. 13]. Вони орієнтовані на 

незвичність слововживання, посилення емоційності, образності, 

лінгвокреативності вислову, тому можуть бути основою мовної гри і являти 

собою прецедентні феномени [17, с. 163–185]. 

Сьогодні афористичні висловлення вільно функціонують у мовленні, 

передусім у художньому, публіцистичному та розмовному стилях, у процесі 

використання модифікують не лише формальну структуру, але й набувають нових 

відтінків значень, а відтак – змінюють і свої функціонально-стилістичні 

можливості. Задля привернення уваги до різних мовленнєвих експериментів над 

знаком та підкреслення значущості певної ситуації афористи часто свідомо 

порушують правила, засвідчують нестандартне, творче, ігрове використання 

мовних засобів, ілюструють такий зразки прийому кваліфікованого як мовна гра 

[19]. Використання прийому мовної гри сприяє увиразненню афористичних 

висловлень, зміні емоційного стану адресата, а застосування форм вербального 

впливу, яким притаманні оригінальність, експресивність і новизна, покликані 

привернути й утримати увагу читача. Мовна гра, без жодних сумнівів, надає 

додаткових конотацій і створює ігрову тональність афористичного висловлення. 

Отже, систематизація розмаїтого афористичного матеріалу має ґрунтуватися 

на різних критеріях, ураховувати не лише структурно-семантичні, але й 

функціонально-стилістичні особливості, прийоми створення експресії, її 

увиразнення, оскільки афоризми обов’язково передбачають ту чи ту конотацію. 
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1.3. Поняття «прецедентні феномени»  

 

Теорія прецедентності, як відомо, обґрунтована Ю. Карауловим [15, с. 216]. 

Надалі значення «прецедентних феноменів» намагалися інтерпретувати 

Д. Багаєва, Д. Гудков та ін. На думку В. Красних, прецедентні феномени – це 

феномени, добре відомі всім представникам лінгвокультурної спільноти; 

актуальні в когнітивному (пізнавальному й емоційному) плані, звернення до яких 

постійно поновлюється в мовленні представників тієї чи тієї національної 

спільноти [20, с. 159]. Більшість науковців поділяють традиційну позицію про те, 

що серед прецедентних феноменів варто диференціювати прецедентні імена, 

прецедентні висловлення, прецедентні тексти та прецедентні ситуації як одиниці 

системи вербальних прецедентних феноменів [20, с. 158].  

Прецедентні імена – це широко відомі власні імена, що використовуються в 

тексті не стільки на позначення конкретної людини, скільки як своєрідний 

культурний знак, символ певних якостей, подій. З-поміж таких зразків 

виокремлюють дві груп, як-от: 1) ім’я, що позначає певну ознаку, рису характеру 

або зовнішності, тобто має «термінологічне» значення і є символом певної 

характеристики; 2) ім’я, яке виступає символом не тільки образу, але й ситуації 

[20, с. 160]. Прецедентне висловлення – це продукт мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності, завершена та самодостатня одиниця, що становить рухомий різновид 

прецедентних феноменів, які з’являються на короткий проміжок часу і швидко 

зникають, проте мають у цей період дуже сильний дієвий потенціал. 

Прецедентні висловлення та прецедентні імена часто використовують 

у тому чи тому тексті для актуалізації вербалізованих прецедентних феноменів 

(прецедентної ситуації та прецедентного тексту), вони виступають у ролі їх 

символів. Прецедентний текст і прецедентна ситуація, на думку О. Ворожцової, є 

феноменам скоріш когнітивного, ніж лінгвістичного плану, оскільки зберігаються 

у свідомості носіїв мови у вигляді інваріантів сприйняття [9, с. 51]. 

Підґрунтям сучасних афоризмів є мовна гра як явище усвідомленого 

відхилення від норми, нестандартне використання мовних знаків, а відтак –
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дієвого потенціалу набувають прецедентні феномени з різними видами 

модифікацій. Спродуковані в такий спосіб одиниці роблять мовну гру більш 

витонченою, «інтелектуальнішою», оскільки вимагають від реципієнта не лише 

співвіднесення їх зі значущими культурними або історичними явищами чи 

подіями, а й «упізнавання» таких одиниць навіть у зміненому вигляді. 

О. Нахімова зазначає, що система прецедентних феноменів – це один із 

інструментів трансляції «культурної пам’яті» народу від одного покоління до 

іншого й водночас спосіб об’єднання народу навколо його культурних цінностей і 

моральних ідеалів [28]. Прецедентні феномени, з одного боку, відображають 

національні стереотипи у сприйнятті й оцінці людей і подій, а з іншого, – мають 

потужний маніпулятивний потенціал. Іншими словами, актуалізуючи відповідні 

феномени в межах того чи того афоризму і звертаючись так до історії й 

національної пам’яті народу, автори мають змогу виразніше, ясніше висловити 

власні думки, дати оцінку певним суспільним і соціальним явищам. Сприйняття 

прецедентних феноменів зумовлене наявністю відповідних фонових знань в 

адресата, специфікою самого знака, характером його використання в тексті.  

Використання прецедентних феноменів залучає до процесу мовної гри й 

автора, і читача: автор прагне зреалізувати власний креативний потенціал та 

отримати задоволення від вдало висловленої думки, а читачеві натомість 

запропоновано взяти участь у грі та «розкодувати» авторський задум, завдяки 

чому він сам може стати співавтором тексту. Прецедентні феномени створюють 

певну систему цінностей, регулюють соціальну поведінку представників окремої 

національно-лінгвокультурної спільноти, засуджують або схвалюють певні зразки 

поведінки. Така особливість прецедентних феноменів активно «експлуатується» в 

політичному дискурсі, що має на меті вплинути на виборця, сформувати 

ставлення до певної особистості або події [9, с. 115–116]. 

Отже, прецедентні феномени як інтертекстуальні конструкти становлять 

один із способів реалізації мовної гри в афористичному корпусі, функціонують як 

одиниці, які постійно повторюються в мовленні, значущі та відомі всім 

представникам національно-лінгвокультурної спільноти.  
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Висновки до першого розділу 

 

У лінгвістичній науці афоризмом прийнято називати коротке, глибоке за 

змістом і закінчене в смисловому плані судження, яке належать певному автору, 

має образну форму й легко запам’ятовується.  

Дискусійним є питання стосовно належності цих одиниць до відповідного 

мовного рівня (одні мовознавці розглядають афоризми в межах фразеології, інші 

– у межах пареміології), а також щодо виокремлення категорійних ознак, з-поміж 

яких вирізняють такі основні, як-от: лаконічність, смислова завершеність, глибина 

й оригінальність, узагальненість, естетична досконалість, художність і т. ін. 

Не менш важливим є питання класифікації афористичних висловлень. Різні 

науковці по-різному підходили до розв’язання цієї проблеми, керувалися 

неоднаковими принципами, насамперед семантичним, тематичним, структурним, 

структурно-семантичним чи стилістичним. І структура, і семантика, і 

функціонально-стилістичні характеристики афористичних висловлень великою 

мірою залежать від засобів та прийомів, якими послуговується той чи той автор 

для їх продукування. Спостерігаємо один із яскравих лінгвістичних прийомів, 

кваліфікований у науковій літературі як мовна гра, що не лише забезпечує 

створення бажаного стилістичного ефекту, а й активізує увагу читача, спонукає 

його до логічних розмірковувань, осмислення запропонованого матеріалу, його 

декодування, узагальнення. 

Задля реалізації тих чи тих функцій афористи вдаються до різних 

маніпуляцій з мовним матеріалом, на основі якого створюють той чи той 

афоризм. Одним із активно використовуваних прийомів можна вважати залучення 

до структури афористичних висловлень прецедентних феноменів, які відомі 

більшості членам соціуму, є значущими для них, викликають відповідні асоціації 

й відповідні оцінки тих чи тих реалій об’єктивної дійсності. Наразі йдеться 

передовсім про афоризми, ґрунтовані на прецедентних іменах і прецедентних 

висловленнях, структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості 

яких стали предметом нашого дослідження загалом та другого розділу зокрема. 
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РОЗДІЛ 2  

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АФОРИЗМІВ, ҐРУНТОВАНИХ  

НА ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНАХ   

 

Сучасні мовознавці вважають лінгвокреативність як важливу властивість 

усіх мовних одиниць [19]. Це стосується передовсім і тих одиниць, які в науковій 

літературі кваліфікують як афоризми і які вирізняються потужним стилістичним 

потенціалом [1, с. 56]. Для їх продукування обирають різні шляхи й 

послуговуються різними прийомами. Одним із таких прийомів є апеляція до 

прецедентних феноменів – «ядерних елементів когнітивної бази певної 

лінвокультурної спільноти, які мають здатність у стислій формі зберігати 

інформацію про взірцеві факти й виступають моделлю для відтворення подібних 

фактів, репрезентовані і постійно поновлювані в мовленні за допомогою 

відповідних вербальних сигналів, що актуалізують його стандартний (відомий 

усім представникам цієї лінгвокультурної спільноти) зміст» [3, с. 27–28]. І це 

цілком закономірно, адже в українському паремійному корпусі засвідчені як ті 

одиниці, «що маніфестують колективний досвід людства загалом, так і ті, які 

репрезентують властивий лише українському етносу спосіб сприйняття світу, 

манеру мислення й поведінки, систему цінностей та ідеалів соціуму» [16, с. 33].  

До того ж афористи мають на меті не тільки донести до лінгвальної 

спільноти відповідні загальнолюдські цінності й національні пріоритети, а й 

у певний спосіб вплинути на реципієнта, спонукати його до осмислення важливих 

проблем сьогодення, долучити до їх розв’язання і т. ін.  

Індивідуально-авторські афоризми є результатом продукування, який 

засвідчує зразки вже відомих тих чи тих текстів, «що зберігають свою 

мотиваційну роль у дериваційній структурі похідного (вторинного) тексту» 

[16, с. 34]. У такому разі кожен із авторів прагне до нестандартного оформлення 

влучної, лаконічної, виразної думки, а тому й апелює не лише до прецедентних 

феноменів, а й використовує різні прийоми мовної гри. З огляду на дібраний 

фактичний матеріал спробуємо виявити структурно-семантичні та 
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функціонально-стилістичні особливості афоризмів, ґрунтованих на прецедентних 

феноменах, репрезентованих двома основними групами: 1) афоризми з 

прецедентними іменами; 2) афоризми з прецедентними висловленнями. 

 

2.1. Афоризми з прецедентними іменами 

 

Диференціація прецедентних феноменів здебільшого не є дискусійною. 

Переважна частина мовознавців розглядає серед них прецедентні імена, 

прецедентні висловлення, прецедентні ситуації, прецедентні тексти.  

Найбільш поширеними й найбільш дослідженими, безумовно, є прецедентні 

імена та прецедентні висловлення, про що вже йшлося в теоретичному розділі. 

Звідси, відповідно, і кількісна перевага афоризмів, ґрунтованих на таких 

різновидах прецедентних феноменів. Зауважимо: у відсотковому плані афоризми, 

побудовані на основі прецедентних імен, посідають незначне місце (23%).  

Як відомо, прецедентні імена потрактовують як індивідуальні імена, що 

вказують на певну еталонну сукупність окремих якостей і пов’язані або з 

прецедентним текстом, або з прецедентною ситуацією [21, с. 48]. Ними 

послуговуються задля виокремлення певної предмета чи особи з ряду подібних, 

для репрезентації тієї чи тієї інформації про різні об’єкти навколишньої дійсності. 

На думку О. Нахімової, використовувані прецедентні імена демонструють 

зв’язок із тим чи тим джерелом, відомі середньостатистичному представникові 

лінгвальної спільноти, є актуальними в когнітивному й емоційному плані, 

вирізняються регулярною відтворюваністю й повторюваністю [28]. 

Афористи продукують найрізноманітніші зразки, послуговуючись різними 

прецедентними іменами чи то міфологічного, чи то літературного походження.  

Афоризми, ґрунтовані на прецедентних іменах міфологічного походження, 

– це такі висловлення, які містять у своїй структурі найменування міфологічних 

осіб, істот, артефактів і т. ін.: Один твій хибний крок – і ти на Олімпі 

(О. Перлюк); Сиділи б собі на Олімпі, щоб і очі мої вас не бачили! (О. Перлюк) . 

Так, скажімо, у наведених ілюстраціях актуалізується прецедентне ім’я Олімп, що, 
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як відомо, є священним гірським пасмом у Фессалії, яке давні греки вважали за 

місце перебування Зевса та інших богів. Крім того, у другому висловленні ця 

назва вживається в переносному значенні, у розумінні «найвищі сфери 

суспільства» [33, с. 152]. У такий спосіб митець апелює до реалій сьогодення, 

звертаючись до тих, хто знаходиться при владі. Прецедентне ім’я в наведених 

зразках стає засобом гумору, за допомогою якого автор викриває, засуджує й 

публічно висміює негідну поведінку можновладців. 

Деякі прецедентні імена міфологічного походження у структурі афоризмів 

набувають нових значень, «обростають» новими інформаційними деталями, 

отримують нові асоціативні імпульси й експресивно-емоційні характеристики» 

[15, с. 35]. Афоризм На підкованім Пегасі легше їздити (В. Голобородько) 

актуалізує передусім значення лексеми Пегас – «чарівний крилатий кінь, що 

злетів на Олімп, де приносив Зевсові грім та блискавку» [33, с. 162]. Додатково 

виникає вторинне значення – «людина, яка позбавлена власної позиції, думки, 

сліпо виконує розпорядження інших, так би мовити, дозволяє на собі їздити».  

Чимало авторських висловлень мають у своєму складі прецедентні імена 

давньогрецьких богів і титанів, як-от: Винайдення вогнегасника спровокував 

Прометей (Ф. Бондар). Прометей відкриває галерею так званих вічних образів, 

до яких постійно звертатиметься людство. Автор обіграє давньогрецький міф про 

викрадення з Олімпу вогню відповідно до об’єктивної дійсності.  

Послуговуючись іменами давньогрецьких богів, українські афористи 

висвітлюють сучасний стан суспільства й широкий спектр актуальних для 

соціуму проблем: Феміда судить по справедливості: хто більше покладе на чашу 

її терезів – той і має рацію (В. Шамша); Феміда розв’язує очі тільки тоді, коли їй 

за це добре платять (В. Голобородько); Щоб не стати жертвою Феміди, треба 

їй жертвувати (М. Милорадович). Ілюстрований матеріал переконливо 

засвідчує: трансформуючи звичне уявлення про Феміду як богиню права й 

законного порядку, кожен із авторів гостро висловлюються щодо нашої судової 

системи, її корумпованості та відсутності справедливості для народу. Митці за 

допомогою іронії дають свою негативну оцінку відповідним ситуативним явищам. 
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З-поміж дібраних афоризмів вирізняється незначна частина, у яких 

прецедентні імена стосуються української міфології: Парламентська республіка – 

Змій-Горинич, який має сотні недоторканних голів (В. Голобородько). Змій 

Горинич – це злісне чудовисько, дракон з кількома головами, що він живе під 

горою в корені Дерева Життя. Щоб світ став досконалим, аби це дерево цвіло і 

давало вічні плоди, людям треба позбутися того змія [8, с. 312]. Це найменування 

використане для оцінки форми державної політики. Голови дракона уособлюють 

собою політиків та урядовців, які не виконують свої обов’язки, а також негативно 

впливають на економічний і соціальний розвиток країни.  

До афоризмів з міфологічними прецедентними іменами зараховують й 

висловлення біблійного походження. Такі одиниці містять у своїй структурі 

релігійні назви істот, ікон, святих, великомучеників, демонічних духів і т. ін.: 

Сучасний Мойсей: «Спочатку зробимо пустелю, а потім я вас виведу» 

(М. Левицький); Ніколи не пробачу Ноєві, що він прийняв на борт пару комарів 

(С. Скоробагатько); На всякого Ісуса знайдеться Іуда (Г. Гайовий). Ім’я Мойсей 

апелює до біблійної легенди про звільнення ізраїльтян та вихід їх із Єгипту, 

використовується для негативної характеристика людини, яка власноруч вигадує 

проблеми, а потім «героїчно» їх розв’язує. Прецедентне ім’я Ной містить 

алюзійне покликання на біблійний міф про всесвітній потоп, коли Бог знищив 

увесь перший світ величезною хвилею води. Ной збудував міцний ковчег, у який 

за наказом Всевишнього взяв по парі всякого роду тварин, птахів і комах. Ім’я 

Іуда в народній свідомості стало синонімом зради (пор.: Іуда Іскаріот – це один із 

12 апостолів Ісуса Христа, який за тридцять срібняків зрадив свого вчителя).  

Ще одним джерелом походження прецедентних імен виступає художня 

література. Такі феномени покликані «натякнути» на певні історико-літературні 

факти і являють собою певні вербальні сигнали, що актуалізують «стандартний» 

зміст [16, с. 37]. Наприклад: Дайте Мосьці владу – почне залякувати Слона 

(Л. Забара). «Слон і Моська» – це назва байки І. Крилова. За сюжетом, Моська, 

маленька собака, яка без упину гавкала на спокійного слона. Алегорично вона 

символізує порожню людину, яка вміє тільки створювати шум та галас навколо 
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себе, рекламувати себе. Образ Слона створений, аби передати важливість і велич 

людини, яку він характеризує. Йому дійсно байдуже, хто на нього гавкає, бігає 

перед ним, махаючи хвостом. У наведеному прикладі Моська виступає 

уособленням розумово й духовно мізерної особи, яка, отримавши владу, бездумно 

вихваляється перед мудрішими і досвідченішими людьми.  

Ім’я Дон Кіхот, що є головним персонажем роману Мігеля де Сервантеса 

«Хитромудрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі», використовується в сучасних 

афористичних висловленнях здебільшого для характери легковажної, мрійливої 

людини. Подекуди Дон Кіхот протиставляється Остапові Бендеру, якого 

вважають героєм «буремного сьогодення», актуалізуються такі риси останнього, 

як здатність до афери, різних авантюр, шахрайства і т. ін.: Донкіхоти залишися в 

минулому і настав час Остапів Бендерів (Ю. Рибников). Ідеться зазвичай про 

людей, що бажають, не працюючи, швидко розбагатіти. 

Більшість афоризмів, ґрунтованих на прецедентних іменах апелюють до 

творів зарубіжної літератури, що переконливо демонструє фактаж. Щоправда, 

подекуди основою слугують і твори української літератури. Пор.: У кожному 

чоловікові сидить Штірліц. У кожній жінці криється Мюллер (В. Ігнатенко); У 

кожному чоловікові живе Карась, у кожній жінці – дві Одарки 

(В. Голобородько). Штірліц і Мюллер є героями твору «Сімнадцять миттєвостей 

весни». В. Голобородько подав своє бачення зображуваної ситуації стосунків між 

чоловіком і жінкою, використовуючи національні образи Одарки і Карася з опери 

українського композитора С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».  

До складу афоризму можуть входити і прецедентні антропоніми реальних 

осіб. Зазвичай це імена відомих людей, які зробили важливе відкриття в науці, 

техніці, літературі тощо. Наприклад: Якби усі були Діогенами, існувала б 

проблема бочки (М. Сльозко); Колектив поетів Пушкіна не замінить 

(Ю. Рибников). Пор.: Діоген – давньогрецький філософ, якого можна було 

вважати вигнанцем. Він не переймався пошуком роботи й не мав власного майна 

та постійного місця проживання. І тому ночував у храмах, у славетній бочці.  
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Чимало афоризмів ґрунтуються на прецедентних іменах людей, які 

займаються політичною діяльністю, що дає змогу чітко та яскраво висловити 

свою думку щодо дій тих чи тих осіб: Сучасний Юлій Цезар: одночасно думає 

одне, говорить друге, робить третє (Б. Ревчун); У нас характер бунтівницький, 

Та не завжди у нім – Хмельницький (В. Простопчук).  

Отже, прецедентні імена в афоризмах використовуються в різних 

інтерпретаціях, залежно від авторських намірів. Вони розширюють зміст 

висловлення, процес його сприйняття й розуміння, що, своєю чергою, потребує 

відповідних знань. Інформація, закладена в цих іменах, викликає певні асоціації, 

спонукає до логічних розмірковувань. Послуговуючись прецедентними іменами, 

афористи розраховують не тільки на знання мови, а й на володіння фоновими 

знаннями, пов’язаними з історією, культурою, наукою, традиціями тощо.  

 

2.2. Афоризми з прецедентними висловленнями 

 

У науковій літературі прецедентне висловлення визначають як закінчену і 

самодостатню одиницю дискурсу, складний знак, сума значень компонентів якого 

не дорівнює його смислу, що входить до когнітивної бази як таке та неодноразово 

відтворюється в мовленні [10, с. 107]. У структурі прецедентного висловлення 

зазвичай виокремлюють: 1) поверхове значення, яке дорівнює сумі значень 

компонентів висловлення; 2) глибинне значення, що не дорівнює простій сумі 

значень компонентів висловлення, однак є певним семантичним результатом 

поєднання компонентів прецедентного висловлення, що формують його лексико-

граматичну структуру; 3) системний смисл, який є «сумою» глибинного значення 

висловлення та значення прецедентного феномена (тексту, ситуації) і пов’язаних з 

ним конотацій [20, с. 101]. 

За критерієм зв’язності / автономності щодо джерела походження 

прецедентні висловлення розподіляють на зв’язані й автономні. Прикладами 

прецедентних висловлень першого типу є цитати з відомих творів національної та 

світової літератури. Прецедентні висловлення другого типу функціонують як 
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незалежні від текстів одиниці дискурсу, що вже набули статусу паремії або 

відразу були створені як прецедентний текст, який складався з одного цього 

висловлення [24, с. 109]. Пор.: Із сиром у роті не каркають (Б. Ревчун); Є батіг – 

пряники менш потрібні (В. Голобородько); Лежачого не б’ють. Мабуть, ще не 

всі пенсіонери полягли! (Й. Білоскурський); «Людина з великої літери» стала 

«пересічним громадянином» (В. Момотюк); І в ногах правда є, коли стоїш за 

правду (В. Шамша); І каліф на годину може бути визнаний людиною року 

(М. Левицький); І дурень знає, що треба робити, але тільки розумний знає, як 

(О. Домницький). Прецедентні феномени яскраво виражають суб’єктивне 

ставлення того чи того автора, формують уявлень про світ у вигляді моделі, 

впливають на адресата, сприймаються як спосіб естетичної оцінки світу, служать 

для виявлення спільності ментально-вербальної бази автора та читача, 

привертають увагу останнього, утілюють зміст у неагресивній формі [28]. 

Наведені вище ілюстрації засвідчують неоднотипні структурно-семантичні 

особливості і дають підстави диференціювати: 1) афоризми з модифікованими 

лексичними компонентами; 2) афоризми з модифікованою структурою. 

 

2.2.1. Афоризми з модифікованими лексичними компонентами – це такі 

індивідуально-авторські утворення, у структурі яких спостерігається заміна 

одного або кількох компонентів загальновідомої одиниці – власне паремії чи 

афоризму, який став крилатим: А король-то мільйонер! (О. Перлюк) ← А король-

то голий; Великому кораблю велике плавлення (Ф. Боднар) ← Великому кораблю 

велике плавання; Вчення – світло, а невчення – армія! (В. Вербецький) ← 

Вчення – світло, а невчення – тьма. Наразі спостерігаємо лексичну заміну чи то 

співзвучними словами (плавлення – плавання), чи то взагалі лексемами іншого 

семантичного ряду (мільйонер – голий; армія – тьма). Іноді це одиниці, які можна 

кваліфікувати як антоніми: Кiлькiсть переходить в антиякiсть (Р. Доценко) ← 

Кількість переходить у якість. Або ж лексеми одного функціонального чи 

тематичного плану. Пор.: Економіка повинна бути олігархічною! (О. Перлюк) ← 

Економіка повинна бути економною; З миру по нитці – голому мотузка 
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(В. Войцехівський) ← З миру по нитці – голому сорочка; Земля їм мавзолеєм! 

(В. Голобородько) ← Земля їм пухом; Майбутнє не за кордоном (В. Коняхін) ← 

Майбутнє не за горами; Не сотвори собі куми (А. Крижанівський) ← Не сотвори 

собі кумира; Де тонко, туди і рвуться (В. Шамша) ← Де тонко, там і рветься. 

Лексична модифікація може зазнавати змін більш чи менш суттєвих, що 

залежить насамперед від характеру замінника. Ним може виступати не лише 

слово, а й словосполучення: Брешуть, як кремлівська зграя (С. Скоробагатько) ← 

Бреше, як собака; За праве діло підем наліво! (В. Ігнатенко) ← За праве діло стій 

сміло; Мішок з грошима – усьому голова (О. Перлюк) ← Хліб – усьому голова. 

У першому прикладі лексема узуального мовного звороту собака замінюється 

перифрастичним словосполученням кремлівська зграя, що змінює семантику й 

стилістично увиразнює спродуковану одиницю загалом Тим паче, що 

субстантивні лексеми співвідносяться між собою як одиничне та збірне поняття. 

Подекуди заміна слів характеризує різні структурні частини висловлення або 

суттєво модифікує одну з них: І бандити цілі, і правоохоронці ситі (О. Перлюк) 

← І вівці цілі, і вовки ситі; Любов – гра, полюбиш і вугра (А. Шкляр) ← Любов 

зла, полюбиш і козла; За двома автобусами поженешся – йтимеш пішки 

(Ю. Рибников) ← За двома зайцями поженешся, не впіймаєш жодного; Хто не 

працює, той з’їдає ближнього (Ю. Рибников) ← Хто не працює, той не їсть. 

Обов’язковою умовою лексичної модифікації є впізнавання й 

усвідомлення прецедентного висловлення. Збереження первинного значення 

свідчить про міцне закріплення того чи того компонента суспільною мовною 

свідомістю, оскільки навіть максимальна мобільність лексичного складу не 

стоїть на перешкоді розпізнання загальновідомого виразу [5, с. 108–113]. 

Наприклад: Каїна Каїном вибивають (Ф. Боднар) ← Клин клином вибивають; 

Кандидат кандидату друг, товариш і... конкурент (Ф. Боднар) ← Людина 

людині друг, товариш і брат; Бандюк бандюка бачить здалека (Л. Забара) ← 

Свій свояка бачить здалека; Великі гроші не дають спати, малі – жити 

(Ю. Рибников) ← Малі діти не дають спати, а великі – жити. В останньому разі 

спостерігається не тільки заміна компонентів у різних предикативних частинах, а 
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й традиційного порядку атрибутивних поширювачів (малі – великі на великі – 

малі). Пор. також: Дві голови – добре, а одна розумна – краще (О. Новаченко) ← 

Одна голова – добре, а дві – краще. 

Іноді лексичні модифікації досить суттєво завуальовують прецедентну 

конструкцію, однак для підготовленого читача їх декодування не є великою 

проблемою, як-от: Від смiшного до великого – довга дорога (Р. Доценко) ← Від 

любові до ненависті – один крок; Совість – не гаманець, загубиш – ніхто не 

підніме (В. Простопчук) ← Слово – не горобець, вилетить – не зловиш; Була б 

рибка, а сковорідка знайдеться (В. Шамша) ← Була б робота, а дурні знайдуться. 

Послуговуючись прецедентними висловленнями і продукуючи власні 

афоризми, кожен із митців прагне конкретизувати надто загальний зміст 

першотвору, що послужив дериваційною базою для продукування індивідуально-

авторських утворень, наблизити його до сучасних реалій, що, як свідчить 

дібраний фактичний матеріал, стосується передусім сфери політики. Наприклад: 

Скільки чиновника не годуй, він усе одно в руку дивиться (В. Шамша) ← Скільки 

вовка не годуй, а він все одно в ліс дивиться; Апетит приходить під час влади 

(В. Простопчук) ← Апетит з їдою приходить (прибуває); Не спійманий – у владі 

(В. Простопчук) ← Не спійманий – не злодій. У такий спосіб, не називаючи 

конкретних імен, зображено сучасних політичних діячів, можновладців, які 

«годуються» з кишень народу, відбираючи останні кошти в держави.  

Однією з причин лексичної модифікації компонентів прецедентних 

феноменів є увиразнення, посилення традиційного значення, наприклад: Кадри 

витрушують все (В. Простопчук) ← Кадри вирішують все; На переправі 

коників не викидають (В. Шамша) ← На переправі коней не міняють. Кадри 

вирішують усе (відомий вислів Й. Сталіна) набуває нового звучання – кадри, 

тобто впливовіші люди, забирають в інших, бідніших, абсолютно все.  

Прецедентне висловлення Коней на переправі не міняють увійшов у 

суспільно-політичну лексику США та інших країн після того, як прозвучав з уст 

президента США Авраама Лінкольна з нагоди висунення його кандидатури на 

другий президентський термін, і закріпило за собою семантику – «у вирішальний 
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для справи момент не змінюють ні планів, ні людей». Спродукований на основі 

узуальної одиниці афоризм В. Шамши увиразнює, конкретизує, доповнює 

первинне значення й демонструє вміле маніпулювання мовним матеріалом, що 

забезпечує реалізацію мовної гри (пор.: коней не міняють і коників не викидають, 

де у другому разі актуалізується і фразеологічно зв’язане значення). І це цілком 

закономірно, адже основним завданням, яке покладають на себе автори, 

продукуючи в такий спосіб афоризми, є досягнення гумористичного ефекту.  

За допомогою модифікації лексичного компонента гумористичний ефект 

досягається в афоризмах, ґрунтованих на прецедентних висловленнях навіть 

біблійного походження, як-от: Не хлібом єдиним живе котлета (Ф. Боднар) ← 

Не хлібом єдиним живе людина. Гумористичним потенціалом вирізняються 

афоризми, що виникли на одній і тій же дериваційній базі: 1) Одна голова – добре, 

а з тілом – краще (А. Крижанівський); Одна голова – добре, а дві – патологія 

(В. Простопчук) ← Одна голова добре, а дві – краще; 2) Народжений красти – 

просити не буде (Л. Куліш-Зіньків); Народжений красти – орати не буде 

(В. Шамша) ← Народжений повзати – літати не буде. Кожен такий афоризм 

«засвідчує певну реакцію на об’єктивну реальність, оцінювану крізь призму тієї чи 

тієї узуальної одиниці, використаної як елемент похідної структури» [16, с. 34]. 

Отже, у структурі індивідуально-авторських афоризмів лексична 

модифікація може бути як мінімальною й стосуватися одного компонента або 

словосполучення, так і максимальною, коли замінюються майже всі наявні 

елементи прецедентного феномена. Така модифікація конкретизує зміст 

висловлення, пристосовує до оцінюваної ситуації, увиразнює її через обігравання, 

що зрештою забезпечує реалізацію гумористичного ефекту.  

 

2.2.2. Афоризми з модифікованою структурою – це такі індивідуально-

авторські утворення, які засвідчують формальну видозміну прецедентного 

висловлення, що послужило відповідною дериваційною базою, передовсім його 

кількісного складу. Наприклад: Голий нуль, а гне з себе бублика (В. Ігнатенко) ← 

Голий нуль; Біда не приходить сама – за нею йдуть податківці (С. Коломієць) ← 
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Біда не приходить одна; Вовка годують ноги, а лисицю – голова (Ю. Рибников) ← 

Вовка ноги годують; Все – в ім’я народу: інфляція, радіація, криміналізація 

(Ю. Рибников) ← Все в ім’я народу. Як свідчать проілюстровані зразки, 

найчастіше індивідуально-авторські афоризми, ґрунтовані на тих чи тих 

прецедентних висловленнях, поширюють їхні межі, переважно за рахунок 

постпозитивних елементів: чи то поширюючи членів речення, чи то 

предикативної частини. Пор.: Гроші найкраще тримати у банках. Трилітрових 

(В. Титечко); Вчитися, вчитися і ще раз вчитися! Тому що роботи все одно не 

знайдете (В. Вербецький); Гроші не пахнуть, але скільки від них буває смороду! 

(О. Домницький); Зірок з неба не хапають – їх роздає президент (Л. Куліш-

Зіньків). У першому разі модифікація структури відбувається через додавання 

атрибутивного поширювача, який, окрім того, подається як парцельований 

компонент. Інші зразки засвідчують поширення компонентного складу 

прецедентних висловлень Вчитися, вчитися і ще раз вчитися, Гроші не пахнуть 

та Зірок з неба не хапають через додавання предикативних одиниць із різною 

кількістю компонентів «вільного вжитку», які надають новоутвореному 

результатові більшої конкретності, наближають його до тієї ситуації, у якій таке 

висловлення використано [5, с. 119]. 

Модифікація структури прецедентних висловлень відбувається здебільшого 

в напрямку до постпозитивного ускладнення: Гроші не пахнуть – запах забиває 

(В. Голобородько); Гроші рідко роблять із людей друзів, а здебільшого 

співучасників (О. Домницький); Маємо те, що маємо, зате не будемо мати того, 

що вони мають (Л. Куліш-Зіньків); Ми за ціною не постоїмо. Були б тільки гроші 

(В. Шамша); Гуртове – чортове, то що ви чекаєте від електорату! 

(В. Голобородько); Добре не просто там, де нас нема, а де нас ніколи і не було 

(Р. Крикун); Дурням закон не писаний, тож у країні дурнів парламент зайвий 

(В. Голобородько). Препозитивне ускладнення є нетиповим, однак можливим: 

Відкупився від суддів. А судді – хто ? (Ю. Рибников) ← А судді хто?. До того ж 

у такому разі, а доволі часто й при постпозитивному ускладненні структури, 

спостерігається не лише поширення компонентного складу, а й лексична заміна: 
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Власна розкіш присипляє. Чужа не дає спати (Л. Сухоруков) ← Чужі статки не 

дають спатки; Був вічно у позичках... у Сірка очей (Л. Забара) ← У Сірка очей 

позичити; Маси вирішують усе, що за них вирішують інші (В. Шамша) ← Кадри 

вирішують усе; Язик до Києва довів уже Москву (В. Простопчук) ← Язик до 

Києва доведе; Казав пан: на пай дам. А як уродило – в носі закрутило (Г. Крячко) 

← Казав пан: кожух дам. Цілком закономірно: модифікація і структури, що 

стосується як заміни компонентів, так і поширення компонентного складу сприяє 

появі нових семантичних і стилістичних відтінків. 

Індивідуально-авторські афоризми, спродуковані на прецедентних 

висловленнях, більшою мірою, ніж ті, що ґрунтовані на прецедентних іменах, 

засвідчують етнокультурну специфіку й національну своєрідність, бо 

пов’язуються переважно з народною мудрістю: Ситий голодному не товариш, а 

пан (Ю. Рибников); Вчитися ніколи не пізно, але як пізно людина починає це 

розуміти! (О. Перлюк); Закон – як дишло, але все залежить від того, в чиїх руках 

віжки (С. Коломієць); Закон як дишло. Він розрахований на робочих конячок 

(В. Шульга); Його совість чиста – він нею не користується (В. Даньків).  

Непоодинокі прецедентні висловлення, що послужили дериваційною базою 

для сучасних індивідуально-авторських афоризмів, стосуються іншомовної 

культури. Пор.: Рука руку миє, а до совісті руки не доходять (Ф. Бондар) ← Рука 

руку миє (лат. Manus manum lavat); Повторення – мати вчення, та батько – 

плагіату (Ю. Рибников) ← Повторення – мати вчення (лат. Repetitio est mater 

studiorum); Знання – сила, невігластво – три сили! (В. Голобородько) ← Знання 

сила (лат. Scientia potentia est); Спинися, мить?! Всі втрати – від зупинки 

(В. Простопчук) ← Спинися, мить! (із монологу Фауста); Шукайте жінку! 

Пляшку я знайшов! (В. Простопчук) ← Шукайте жінку! (із роману А. Дюма-

батька «Могікани Парижа»). Відповідні прецедентні феномени настільки 

прижилися в нашій культурі, що досить легко впізнаються й декодуються 

середньостатистичним носієм мови. Доволі часто у структуру новостворених 

одиниць уведено так звані актуалізатори на зразок кажуть, які налаштовують 

адресата на відповідне сприйняття: Кажемо: хліб – усьому голова, але котлети – 
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для себе – робимо з м’яса (В. Голобородько); Кажуть, надія помирає останньою. 

Матимемо надію, що не помремо раніше за неї (В. Куровський); Кажуть, що 

куріння шкідливе, але воно подарувало людству перекури! (О. Ровенко); Кажуть: 

«З милим рай і в курені», тільки сьогодні спочатку дивляться, наскільки придатний 

той курінь для раю, а потім уже вирішують, милий це чи ні (О. Домницький); 

Кажуть: купається в грошах, мов карась у сметані. Але немає чому заздрити, 

адже карася в ній засмажили (В. Куровський).  

Окремим зразком продукування афоризмів, ґрунтованих на прецедентних 

феноменах, є так званий натяк на узуально закріплену усталену конструкцію. 

У такому разі носіями мови «вгадується» фразеологізована структура, як-от: Бійся 

не того, хто бреше, а того, хто йому вірить (С. Коломієць); Безкоштовний сир із 

мишоловки дістанеться тільки другій миші (А. Корчинський); Хата скраю 

спокійного життя не гарантує (Ю. Рибников); Болить – значить живий! 

(В. Правдін); Відповідатимеш сьогодні за те, що вчора ти мовчав (М. Полотай); 

Дивиться, як бюрократ на нову ініціативу (В. Коняхін); Загубивши майбутнє, за 

минулим не плачуть (В. Шамша); Земля обертається, а люди крутяться 

(Ю. Рибников). Таке своєрідне творче, нестандартне використання мовних 

засобів, маніпулювання, до якого вдаються не лише для досягнення комізму, адже 

висловлення набуває комічного забарвлення тільки в тому разі, коли воно не 

викликає сильніших емоцій, що перешкоджають створенню комічного ефекту, 

підкреслює лінгвокреативність кожного з авторів, сприяє увиразненню, зміні 

емоційного стану адресата, надає додаткових конотацій і створює ігрову 

тональність афористичного висловлення [17, с. 165]. 

Отже, сучасні афористи послуговуються прецедентними висловленнями з 

певною стилістичною настановою – вплинути на читача, привернути увагу до 

нагальних проблем сьогодення через використання відомих символів і знаків у 

вигляді прецедентних феноменів. В афористичному корпусі наявні різні одиниці, 

ґрунтовані на різних прецедентних феноменах, з-поміж яких вирізняються 

прецедентні висловлення, що апелюють здебільшого до фольклорних і 

літературних джерел. Індивідуально-авторські афоризми з прецедентними 
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висловленнями ілюструють зразки модифікованих традиційних усталених 

комплексів чи то в семантичному, чи то у структурному плані. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Склад сучасних афористичних висловлень засвідчує досить активне 

використання прецедентних феноменів, що пов’язують із бажанням тих чи тих 

митців актуалізувати в нашій пам’яті певні фонові знання, продемонструвати 

наступність, неперервність розвитку, виокремити й увиразнити якесь значення 

або власну думку. Відповідно до структурно-семантичних та функціонально-

стилістичних особливостей афоризмів ми систематизували фактичний матеріал за 

такими групами: 1) афоризми з прецедентними іменами; 2) афоризми з 

прецедентними висловленнями.  

Афоризми, що ґрунтуються на прецедентних іменах, відповідно до 

походження диференційовано на міфологічні, до яких зараховуємо й біблійні, та 

літературні. Античні імена частіше стають компонентами афористичних 

висловлень завдяки більш давній і глибшій історії, а також вищому рівню 

впізнаваності. Подекуди трапляється використання імен відомих письменників, 

науковців, філософів, що слугує певним нагадуванням та актуалізацією їхнього 

внеску в культурний і науковий розвиток суспільства. Імена так званих 

політичних діячів використовуються задля висміювання, гострого засудження та 

задля попередження наслідків їхніх ганебних дій. 

Афоризми, ґрунтовані на прецедентних висловленнях, характеризуються 

значною проникливістю структури, що дає змогу створювати нові зразки, 

удаючись до трансформації, видозміни традиційних усталених конструкцій.  

У сучасному афористичному корпусі функціонують одиниці, у яких 

прецедентні феномени пов’язують чи то з модифікованими лексичними 

елементами, чи то з модифікованою структурою. У будь-якому разі афористи 

вдаються до одного з найпоширеніших прийомів продукування афористичних 

висловлень, який ми кваліфікували як мовна гра. 
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ВИСНОВКИ 

 

У сучасному світі афористичні висловлення становлять дуже велику й 

специфічну в семантичному плані частину мовного простору. Їх творцями були і 

письменники, і філософи, і науковці, і політичні діячі.  

Афоризм витлумачують здебільшого як чітке, лаконічне, естетично 

довершене та семантично завершене висловлення конкретного автора щодо 

істотних сторін життя людини й суспільства. Високий ступінь лаконічності, 

глибина думки та наявність адресанта складають основні вимови до продукування 

та побутування афористичних одиниць. Афоризми функціонують у будь-якій 

сфері й забезпечують реалізацію низки функцій, як-от: моделювальна, повчальна, 

прогностична, магічна, розважальна, експресивна, оцінна тощо. 

Систематизація афоризмів не має єдиної структури й ґрунтується на кількох 

підходах: семантичному, тематичному, структурному, структурно-семантичному, 

стилістичному.  

Зі стилістичною метою та задля того, аби продемонструвати 

лінгвокреативні здібності, афористи досить часто вдаються до продукування 

афоризмів з використанням мовної гри як одного з прийомів емоційного впливу 

на адресата [17]. Більшість дослідників потрактовують її як нестандартне, 

нетрадиційне використання мовних засобів, спрямоване на створення дотепних, 

здебільшого комічних висловлень. Таке маніпулювання мовним матеріалом 

актуалізує увагу, скеровує думку, дає змогу адекватно оцінити ту чи ту ситуацію.  

Досить часто створення нових індивідуально-авторських афористичних 

висловлень передбачає врахування культурно-історичного досвіду народу загалом 

і тієї чи тієї лінгвоспільноти зокрема. У такому разі цілком доречним є 

апелювання до прецедентних феноменів, які є актуальними в когнітивному плані, 

добре відомими більшості членам певного соціуму.  

У межах сучасного афористичного корпусу актуалізуються два основні 

різновиди прецедентних феноменів, як-от: 1) прецедентні імена (23%); 

2) прецедентні висловлення (87%). 
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Афоризми, ґрунтовані на прецедентних іменах, найчастіше містять 

міфологічні (Олімп, Прометей, Феміда, зокрема й біблійні – Адам, Ной, Іуда) 

та літературні найменування (Дон Кіхот, Штірліц). 

Значно яскравіше представлені афоризми з прецедентними висловленнями. 

Ці конструкції містять у своєму складі прецедентні феномени на зразок 

прислів’їв, приказок, крилатих висловів. Продукуючи відповідні одиниці, автори 

вдаються до найрізноманітніших структурно-семантичних модифікацій, що 

уможливило виокремлення 1) афоризмів із модифікованими лексичними 

компонентами; 2) афоризмів із модифікованою структурою. Побудова нових 

конструкцій за зразком тієї чи тієї узуальної одиниці не завжди є доцільною й 

виправдною, оскільки кінцевий індивідуально-авторський продукт має 

забезпечувати успішну реалізацію мети – викликати інтерес в адресата, 

зацікавити його, маніпулювати його свідомістю через згадування тих феноменів, 

які виступають своєрідними «культурними скрепами».  

І модифікація лексичних компонентів, і модифікація структури зазвичай 

демонструють використання одного з найпоширеніших стилістичних прийомів – 

мовної гри. Зіткнення в межах однієї структури різнопланових елементів посилює 

гумористично-сатиричний ефект, викликає посмішку в читача, змушує його 

долучитися до розв’язання проблемних ситуацій, спонукає шукати вихід, не 

впадати в розпач, піднімає настрій, збільшує заряд оптимізму. 
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