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Новини книговидання

З
а всю свою багатовікову історію людство нако�

пичило незліченні скарби своєї мудрості, серед

яких не останнє місце посідають афоризми,

тобто влучні, змістовні думки, висловлені у виразній

і легкій для запам'ятовування формі, що можуть

замінити собою довгу філософську промову. 

В анонсованій книзі зібрано вислови представ�

ників різних часів та народів — від мислителів Дав�

нього Сходу й античності до сучасних діячів літера�

тури та мистецтва, науки та культури, політики та біз�

несу. Чимала частка цих висловів має українське

походження.

До книги увійшли 28 тематичних розділів, поділе�

них, у свою чергу, на  підрозділи, де афоризми роз�

ташовано в хронологічному порядку. Це дає змогу

відстежити, як змінювалась думка про той чи той

об'єкт упродовж століть. Там, де можливо, наведено

перелік цитат, коли один афоризм доповнює, уточ�

нює або заперечує інший.

Умовно книгу можна поділити на кілька частин

відповідно до тем, які в ній розглядаються.

У розділах 1—4 (це розділи "Бог, віра, душа, релі�

гія, атрибути буття, навколишній світ" і "Життя та

смерть") порушено вічні філософські питання

стосовно різних аспектів буття людини у цьому світі,

як�от добро та зло, правда і брехня, життя та смерть

тощо.

Розділи 5—9 (розділи "Головне про людину", "Про

розумові здібності людини", "Про помилки людини

та її дурість", "Багатогранна людська натура" і

"Почуття та прагнення людини") присвячені загаль�

ному "опису" людини, зокрема, її розумовим здіб�

ностям, помилкам, яких вона припускається, почут�

тям і пристрастям.

Розділи 10—12 ("Про жінок та чоловіків", "Все про

любов", "Про шлюб і подружнє життя") демонстру�

ють читачеві тонкощі взаємин між чоловіком та жін�

кою.

Тему стосунків людини і суспільства дуже деталь�

но розглянуто у розділах 13—16: "Людина серед

людей", "Про долю людини та її справи", "Людина в

суспільстві", "Батьківщина, народ, нація".

Розділ 17 Про неньку Україну цілком присвяче�

ний Україні, її боротьбі за національну незалежність

від часів Київської Русі аж до сьогодення.

Далі йдеться про владу і політику, державу, парла�

мент і уряд, а також про економіку та бізнес (розділи

18—20: "Про владу та політику", "Держава, парла�

мент, уряд", "Економіка, бізнес і мистецтво управ�

ління"). 

Знання і досвід, таланти і генії, проблеми науки,

освіти й виховання, а також культури, мистецтва та

історії розглядають в розділах 21—24: "Знання і

досвід, таланти й генії", "Все про науку та наукову

діяльність", "Навчання, освіта й виховання", "Куль�

тура, мистецтво та історія".

У розділах 25—26 ("Слово і мова" і "Письменність

та література") йдеться про слово і мову, письменність

і літературу.

Розділ 27 "Здоров'я людини і медицина" оповідає

про здоров'я людини та методи його збереження.

Останній 28�й розділ "Гумор, анекдоти та веселі

афоризми" присвячено гумору в усіх його проявах.

До уваги читача також невеличка збірка несерйозних

афоризмів.

Скарби мудрості неосяжні, охопити їх усі в одній

книжці, звісно, просто неможливо. Та якщо ця збірка

стане читачам у пригоді в пошуках істини, значить, усі,

причетні до цієї публікації, працювали не дарма. 
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