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У статті зроблена спроба проаналізувати особливості ораторського стилю 
християнських проповідників античного періоду, показати залежність їх 
стилю викладу від риторичних світських декламаційних практик, довести, що 
«служіння Істині» гармонійно поєднувалося з красою пастирського слова. 
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Предметом дослідження є особливості ораторського стилю християнських 
проповідників античного періоду. Мета дослідження - показати залежність 
ораторського стилю християнських проповідників від риторичних світських 
декламаційних практик.  

Богословсько-церковне красномовство одне з стародавніх, що має чималий 
досвід впливу на маси.  Як особливий вид ораторського мистецтва воно веде своє 
походження від красномовства античного, серед перших християнських 
проповідників апостольського періоду були особи, що пройшли систематичну 
школу у грецьких і латинських риторів. Еллінська риторика вплинула на 
християнську проповідь, багато проповідників були греками і римлянами, вони 
почували «такий стихійний потяг до художньої обробки стилю, що ніякі перешкоди 
проти нього устояти не могли»  [4,  с.  258].  Поширюючи нову релігію серед 
культурних язичників,  що вимагали від всякого оратора вміння застосовувати до 
своїх промов правила античного красномовства, перші представники церковно-
суспільної проповіді повинні були користуватися тими ж прийомами ораторського 
мистецтва, що були вироблені в кращі періоди класичних літератур. 

Богословсько-церковне красномовство як особливий вид перфомансного 
дискурса є предметом вивчення багатьох гуманітарних наук: філософії, 
релігієзнавства, психології, соціології, філології, музикознавства, культурології 
(Е.Адамів, Т.Владишевська, М.Гаспаров, Е.Григор'єв, М.Дронов, Ф.Зелінський, 
Б.Кутузов, В.Мартинов, В.Певницький, М.Успенський, св.Феодосій, О.Демченко, 
С.Аверинцев, М.Ягелло, А.Морилло, І.Рудик, М.Скабалланович, Еолян та інші). 
Церковне красномовство бере свій початок в античні часи, де широко поширено і 
має великий авторитет красномовство світське. Така дихотомія світського і 
богословського красномовства залишається часто за рамками дослідницьких 
інтересів. Не цілком розкрита тема впливу античної риторики на формування науки 
-  гомілетики.  У зв'язку з цим мета нашої статті -  проаналізувати особливості 
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ораторського стилю «перших» християнських проповідників, показати залежність їх 
стилю викладу від риторичних світських декламаційних практик. 

Слід зазначити, що «золотий» вік богословського красномовства приходиться 
на ІV  ст.,  коли красномовство східної церкви досягло свого апогею в особі 
знаменитого тріумвірату: Григорія Богослова, Василя Великого та Іоанна Златоуста. 
Василь Великий - письменник і богослов. Його батько був проповідником, що 
вчився у багатьох вчителів красномовства в ІV ст. в Афінах. Проте, Василь Великий 
не дотримувався правил світського красномовства, ввів новий християнський 
елемент, якого не було в красномовстві язицькому. Твори Василя Великого можна 
розділити на догматичні, екзегетичні, аскетичні, гомілетичні та листи, де містяться 
основи християнської космології. Василь Великий доводив перевагу духовної 
мудрості над світської,  тобто християнської віри над античною філософією,  
запропонував метод відповідності «натуральної правди» зі Святим Письмом. На 
думку Ліванія, Василь Великий довів, що «дарма звеличується Платонова мудрість і 
Демосфенова стрімкість». 

Найбільш характерна риса богословського красномовства Василя Великого, св. 
Григорія Богослова і їх послідовників - морально-етична повчальність. Вона втілює 
«абсолютну істину», хоча і не виключає роздумів слухачів над «сенсом життя». 
Вищим ступенем мистецтва світського оратора - софіста було вміння довести або 
спростувати один той же факт. Носієм істинності в богословському красномовстві 
виступає автор - проповідник, вустами якого говорить Бог. Тому він не бачить 
нестатка в тому, щоб аргументувати і точно довести свої думки: він говорить 
«словом божим», а воно, як прийнято за церковним катехізисом, «не підлягає 
перевірці». 

Мова проповіді не являла собою мову народного побуту, повсякденних 
людських взаємин. При всій своїй приступності і ясності вона відрізнялася 
чистотою, піднесеністю, церковністю. Зразком проповідництва в цьому відношенні 
є проповіді св.  Іоанна Златоуста (грец.  Hrysostomos).  За своєю красою,  ясністю і 
доступністю вони являють чудове явище в історії церковної проповіді. Іоанна 
Златоуста читали і читають з таким же пробудженням духу від небезпечного сну 
совісті,  із захопленим завмиранням серця,  так само,  як слухала його юрба,  що 
заповнювала соборні церкви в Антіохії та Константинополю. Деякі оратори 
удостоювалися визнання, закріпленого в почесному додатку до імені. І якщо 
історики і ризикують з кимось порівнювати Іоанна Златоуста, то лише з 
Демосфеном і Цицероном.  Для християн усіх часів Златоуст незмірно більше,  ніж 
тільки талановитий майстер слова. Йому був присвоєний рідкий титул всесвітнього 
вчителя,  що носять разом з ним всього три святителі Церкви (його старші 
сучасники: Василь Кесарийський - Великий, і Григорій Назіанзін - Богослов). 
Класичним зразком для проповідників і тлумачів Біблії святитель Іоанн Златоуст 
став відразу, практично ще при житті. 

На думку святого Іоанна Златоуста, чим більшим талантом і освітою 
відрізняється проповідник, тим більше слід йому трудитися і піклуватися про краще 
виготовлення своїх промов. «Не прикрашаючи мови добірними словами та 
висловами, що були б зрозумілі і слузі, і служниці, і вдової жінці, і торговцеві, і 
корабельникові і хліборобові, я всіляко постараюся, наскільки можливо, 
дотримуватися стислості і в деяких словах дати наставляння,  і в такий спосіб у 
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недбайливих слухачів збудити бажання легко і без всякої праці вникнути в 
запропоноване міркування і, удержавши його в пам'яті, одержати користь», - 
відзначає св. Іоанн Златоуст [5, с. 356]. 

Красу слова святитель Іоанн Златоуст відповідно до християнського 
світовідчування розуміє не як витончене плетиво риторичних фігур і навіть не як 
глибокі поетичні переживання, що передаються оратором, але як красу Істини, що 
виражається словами людської мови.  У той же час Златоуст розвив арсенал 
риторичних засобів, що відносяться до комунікативної функції риторики, оскільки 
холодна, стримана християнська риторика не могла дати того контакту з 
аудиторією, що був потрібний християнському проповідникові. У церковній 
риториці-проповіді святителя Іоанна Златоуста все було підлеглим до єдиної мети: 
донести до свідомості народу Благу звістку Христа. Ясно усвідомлюючи мету, він 
визначає всі риторичні засоби. Монологічну за формою промову проповідника він 
власне кажучи наблизив до діалогу. Тому його проповіді нагадують живу розмову 
пастиря з народом. Мовлення Златоуста наповняється вигуками, питаннями, 
прямими звертаннями до аудиторії. Його бесіди повні риторичних питань і 
відповідей на невисловлені питання слухачів, що вгадуються їм. 

Слід зазначити, що служіння Істині як християнському пріоритетові Златоуста 
не тільки визначило риторичну форму його промов, але рафінувало його екзегетичні 
методи.  Його винятковий інтерес тільки до слів і понять Святого Письма допоміг 
йому обійти богословську термінотворчость, що чимало геніальних розумів привело 
до зіткнення з Істиною в часи розхожих традицій тлумачення Письма у формі 
складних філософських трактатів. Златоуст зближає цю форму з іншими формами 
проповіді, і тлумачення гомілії доводить до простоти і ясності думки. Його стиль 
проповіді знаходить форму, що стала класичної для наступних століть [См. 3]. 

Згодом Златоуст включав у свої бесіди вероучительні теми,  але не вони були 
головними у його проповіді. В історію християнства він увійшов як один з основних 
вчителів моральності.  Більшість його творів за формою є тлумаченням біблійних 
книг, де він як найбільш тверезий реаліст ідеально врівноважує буквальний-
логічний рівень змісту з моральним і богословсько-символічним алегоричним 
тлумаченням тексту. 

Захід завжди уступав сходові в літературності і не мав схильності до теорії, але 
гомілетика має свою першу родоначальницю в «Християнській науці» (De doctrіna 
chrіstіana) блаженного Августина, що попередило в церковному красномовстві схід і 
Грецію в одній особі. У цей час остаточно затвердилася у своїй оригінальності і 
самостійності латинська проповідь. За внутрішнім змістом та за зовнішнім ладом 
вона предстала в такому виді,  що її не можна назвати вже відгомоном грецького 
церковного ораторства. 

До присвячення служінню церкви блаженний Августин довго обіймав посаду 
ритора в Тегасті,  Кароагені,  Римі і Медіолані.  Він хотів сказати нове слово про 
християнський тип красномовства, але старі риторичні перекази мимоволі оживали 
в його спогадах, і вчення про новий предмет він викладав за тими ж категоріями, що 
були узаконені в системах риторики. Він визнає потребу і користь від риторики для 
духовного оратора і часто прибігає до її правил. 

Августин вирішив пристосувати спадщину античної риторики до вимог релігії і 
теології. Мету риторики Августин бачив в озброєнні «істинного» красномовства 
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проти «помилкового». «Виходячи з тези про щире і помилкове красномовство, він 
зробив висновок, що світська риторика є неправдою, служити їй значить служити 
дияволові. Щире красномовство - це духовне красномовство. Риторика повинна 
допомагати пізнанню істини, а істина складається в пізнанні бога, у служінні йому 
через релігійне осяяння й очищення, із повної відмови від мирських інтересів» [2, с. 
35]. 

Блаженний Августин відрізняє мету богословського красномовства від мети 
риторики. Під риторикою він розуміє науку, що вивчає мистецтво переконувати 
інших у істинному і помилковому. Такому красномовству можна навчитися за 
допомогою риторики, за формою це буде базіканням, що готово одночасно служити 
як добрим,  так й худим цілям.  Воно не соромиться звабливих зовнішніх прикрас і 
покликано схиляти увагу слухачів до відомої неправди,  а їхню волю до рішень,  що 
не мають морального достоїнства. Що стосується істинного красномовства, його 
зовнішнього блиску і художнього слова Августин додає йому чимале значення 
тільки тоді, коли воно з'єднується з мудрим і корисним змістом. Так, Августин у 
писаннях богонатхненних мужів бачить особливий, вищий рід красномовства, що є 
властивим тільки їм одним. 

Але часто Блаженний Августин говорить як колишній ритор, пропонує 
колишню риторичну мірку. Він зосереджує свою увагу на зовнішній стороні 
промови і постійно показує, що «з цієї сторони писання богонатхненних мужів 
блищать такими прикрасами, відрізняються таким плавним гармонійним плином 
слова,  що кращого не міг би зажадати від них самий завзятий шанувальник 
риторичних законів» [1, с. 16]. 

Головну вимогу, що висуває Августин до проповідників виходить із самої суті 
справи - це ясність викладу. Августин не говорить нового, а пропонує правило 
стародавніх риторів, що ясність вважали першим і самим головним достоїнством 
викладу, і вимогу її ставили основним законом для ораторів, що мають за свою мету 
переконати в чому-небудь своїх слухачів. Аврелий Августин як вчитель 
красномовства, широко використовував формальні досягнення античної риторики, 
особливо цицероновську теорію стилів і античну теорію трьох видів красномовства: 
політичного, судового та хвалебного.  

Як правильно відзначає В.Певницький, Августин вичерпно розкрив сутність 
гомілетики і словом про молитву, і про значення божественної благодаті, і міг би 
закінчити свою книгу не порушуючи повноти. Але в стародавніх риториках, і 
зокрема Цицерона, якого він особливо шанує і називає його «головою римського 
красномовства»,  головне місце займає трактат про стилі -  простий,  середній та 
високий. Він не може залишити цю тему без уваги і додає її до проповіді, роз'ясняє 
її з точністю досвідченого оратора з прикладами зі священних писань. 

У цілому Августин приймає положення Цицерона про роди стилю відповідно 
до предметів,  але вважає,  що в прямому своєму виді вони не можуть 
застосовуватися до церковних навчань, тому що в церковній проповіді немає 
предметів звичайних і маловажних. «Церковний оратор повинний вживати простий 
стиль там,  де учить чомусь у важливому предметі,  - помірний або середній там,  де 
що-небудь хвалить або гудить; а де потрібно спонукає до дій, і де ми розмовляємо з 
такими людьми, що повинні діяти, але не хочуть: там предмети важливі необхідно 
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вимагають стилю високого, розмірного до потреби переконати завзяті розуми» [1, с. 
236-237]. 

Говорячи про розходження стилів, він класифікує їх відповідно до 
обговорюваного предмету. Так, від простого слова він вимагає тільки того, щоб він 
висловлював предмет, що обговорюється оратором, і задовольняв слухача не 
прикрасами, що зовсім не складають його приналежності, а доводами. Прикраси, на 
думку Августина, є відмітною приналежністю стилю середнього, і коли наводить 
приклад стилю середнього, відзначає в них плавні і мірні закінчення, дотримання 
закону ритму, красиве і благозвучне розміщення слів, будову промови за способом 
музичного мистецтва. 

Серед трьох родів стилю,  що є необхідними для церковного оратора і 
головними для мети його власного складу він виділяє простий і високий. Вони 
мають внутрішню силу,  якою вони можуть діяти на душу слухача,  -  у першому,  
простому, ясна думка, що навчає, в іншому, високому, глибоке почуття і пристрасть 
душі,  що діє на переконання і волю.  Середній склад,  що відрізняється зовнішнім 
красномовством не має самостійного значення і не повинен вживатися сам для себе. 
Їм можуть користуватися проповідники, як посібником або як службовим 
знаряддям, але для інших своїх цілей - для навчання або переконання. 

Всі істини досить важливі і не мають відношення до тимчасового,  а тільки до 
вічного.  Тому вживання різних родів порівнюється не з важливістю предметів,  а з 
цілями, які має на увазі церковний оратор. «Істинної мети красномовства оратор 
досягне тільки тоді,  коли зовсім і твердо переконає слухачів у істинах,  що 
пропонуються...Оратор переконує за допомогою складу простого, коли намагається 
запевнити в істині запропонованих їм предметів, - переконує за допомогою складу 
високого, коли змушує слухачів негайно робити те, що вони знають, але не роблять, 
- переконує нарешті за допомогою складу середнього,  - але в чому? Тільки в тому,  
що мова його красива і прибрана.  А від такої мети переконання яка нам потреба?  
Нехай її прагнуть ті, які люблять марно славитися мистецтвом і обробленістю мови; 
нехай хвастаються їй у панегіриках і таких промовах, де немає потреби ні повчати, 
ні переконувати до діяльності, а тільки подобатися слухачеві», - вважає Августин [1, 
с. 340]. 

Як ритор, Августин часто говорить про музичну будову промови, про її 
зовнішню добірність, що не позбавлена ясності вираження. Проповідники не 
повинні зневажати добірністю словесного вираження, що, у свою чергу, не повинна 
стати визначальною метою, а, навпаки, служити засобом для інших більш істотних 
цілей. Вірний і старанний послідовник стародавніх риторів Августин ставив за мету 
своєї книги визначити, яким вимогам повинен відповідати церковний оратор. 
Ідеальний проповідник вимагає з'єднання усіх властивостей гарного стилю: 
говорити виразно, приємно і переконливо. 

Слід зазначити,  що на думку багатьох авторів,  трактат Августина не вносить 
нічого нового та істотного в дослідження про закони проповідництва і не дає 
прямих і корисних практичних вказівок проповідникові. 

З часом богословське красномовство віддаляється все далі від античного зразка 
ораторства.  За своєю формою не являє собою того,  що риторика звикла називати 
красномовством, і проповідь св. Григорія Двоеслова є цьому приклад. «Ораторство 
грецьких батьків, наявно в похвальних словах і взагалі в промовах на випадок, що 
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вимагав великої риторської освіти, ніде, ні чим не нагадується в бесідах Григорія. 
Він належить до роду тих невигадливих з ораторської сторони з'ясувальних бесід, 
що були переважним родом у вчителів віри ще з найперших часів християнства. У 
них немає штучної будови промови, немає живих зображень пороку, немає 
патетики, крім деяких епізодів, у яких св.Григорій робить чуттєве звертання до неї, 
із приводу смиренної свідомості своєї негідності, немає у нього й приступів, у яких 
багато церковних ораторів намагаються розташувати увагу своїх слухачів до 
предмета свого слова» [6, с. 200-201]. 

Проповідник прямо приступає до розбору Євангелія, починає тлумачити, що він 
значить і чому учить. «У простих словах чується щирість м'якого почуття і 
задушевність переконання, і ця щирість почуття і задушевність переконання 
складають достоїнство, завдяки чому бесіди св. Григорія Двоеслова подобаються 
людям, які не знаходять у них нічого особливого» [6, с. 201]. Таку простоту, якої не 
властива взагалі штучність, вважають відмітною ознакою проповідництва Григорія. 
Він тлумачить «Писання ґрунтовно і по-християнське, не пускаючись ні в порожні 
декламації риторів, ні в людські міркування і брехливі тонкості філософів або 
софістів,  і не дозволяючи собі вільностей сатири» [9,  с.  109].  Навколо св.  Григорія 
було більш благочестя, чим діалектичного розвитку і теоретичного знання. Прості 
повчальні розповіді, що глибоко западають у серце, у його середовищі набагато 
більш були доцільні, чим діалектичні мудрування, що вимагають більшої або 
меншої практики розуму для свого засвоєння. 

Незважаючи на просту і невигадливу будову своїх промов, бесіди і проповіді св. 
Григорія відрізняються двома відмітними характеристиками. По-перше, 
проповідник вводить у проповідь історичний і легендарний елемент, по-друге, для 
пожвавлення розповіді він прибігає до алегорії або символізму. Алегорія і 
символізм - характерна риса проповідницького викладу св. Григорія. «Цим ім'ям 
означається діалектика особливого роду, що успадкована св. Григорієм від 
колишніх часів при тлумаченні і поясненні святого Писання», - відзначає В. 
Певницький [6, с. 215]. 

Якщо друга особливість «нав'язана» йому звичаями часу і літературною 
практикою, то перша є його «оригінальною власністю», що зустрічається набагато 
частіше, ніж у попередніх проповідників та його сучасників. «Особливим способом 
викладу, при якому головна думка пояснювалася прикладами, відрізняються 
проповіді св.  Григорія Двоеслова,  -  відзначає Феодосій.  -  Головне місце в його 
бесідах займають повчальні історії і розповіді, що несуть в собі життєвий зміст, 
збуджували совість слухачів, залишаючи глибокий слід у їх свідомості. Приклади, 
що приводяться св. Григорієм, звичайно містилися наприкінці бесіди і були 
своєрідним вінцем проповідницького виступу. У такому розміщенні матеріалу він 
виступає як тонкий знавець психології слухачів. Увага слухачів, що ослаблена 
тривалим викладом проповіді, знову оживлялася наочним прикладом, і їх свідомості 
представлялася сутність уроку, запропонованої в проповіді» [8, с. 195]. 

У висновку відзначимо, що св. Григорій Двоеслов відомий не тільки одною 
проповідницькою практикою: він не тільки проповідник, але й теоретичний 
вчитель. В основі книги про пастирство і для керівництва пастирів лежить 
пояснення необхідності для пастирів церкви суспільного вчителювання або 
проповідництва. Головні умови успішного проповідника пояснені в «Пастирських 
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правилах». Перша і головна умова успіху для проповідника - чисте, святе, зразкове 
життя. 

Св. Григорій поважає і природний талант у людях, що наділені особливими 
дарунками доброти Божої, і радить проповідникові не ухилятися від посад пастирів-
проповідників. Св. Григорій Двоеслов досконально пояснює правила 
богословського красномовства, дає рекомендації для освоєння пастирської 
майстерності. Засобом для освіти проповідника у св. Григорія являється щоденне і 
старанне вивчення святого Писання та найбільш часте звертання до споглядання 
божественних предметів. 

Крім загальної освітньої підготовки до проходження проповідницької посади, 
св. Григорій припускає спеціальне готування до кожної приватної проповіді, що є 
запорукою успіху для проповідника. Він пропонує піклуватися про порядок, про 
деяку пристойність у розвитку і вираженні думок. Простота, далека вишуканість не 
повинні зовсім усувати всяке мистецтво: «священній кафедрі стільки ж противні 
безладна балакучість і зовнішня неохайність, скільки чванлива завзята мудрість» [6, 
с.  321].  Слід зазначити,  що теоретичні вказівки Св.  Григорія Двоеслова не мали 
більшого впливу на сучасників і нащадків, а особистий приклад його 
проповідницької практики зводили його проповіді до рівня божественних 
одкровень. 

Висновки. Богословське красномовство з'являється,  таким чином,  як дія в 
слові, головне завдання якої не в розкритті істини, а в усуненні перешкод, що 
заважають прийняттю істини. «В якому сенсі проповідник і може, і повинен бути 
оратором.  Від нього ми в праві вимагати,  щоб у нього діюча була внутрішня сила 
духу,  що дає його слову жвавість і енергію»,  -  зазначає В.  Певницький [7,  с.  77].  
Святе і піднесене переконання змушує шукати зовнішню красу форми, що гарантує 
«красу» думки, що в свою чергу зводить нанівець опрацьоване, «неприродне» 
красномовство - eloquentia artificiosa, яке вимагає особливого таланта. 

Пріоритетним напрямком в подальшому вивчанні цієї теми може бути 
дослідження, що присвячено виявленню сутності античного церковного 
красномовства. 
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