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У статті досліджується зміст концепту h' qe,wsij "обоження" у дискурсі Григорія Богослова та 
Афанасія Александрійського. Автор розглядає h' qe,wsij як ключовий концепт грекомовної патристики 
візантійської епохи, виявляє впливи, подібності та відмінності у розумінні обоження у дискурсі хрис-
тиян та неоплатоніків, досліджує еволюцію значень ключових слів семантичного поля з центральною 
лексемою h' qe,wsij, зокрема, qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. Велика увага у статті приділяється виявленню 
зв'язків між концептами h' qe,wsij( h' avreth,( to. fw/j у дискурсі ранньої грекомовної патристики. 
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Ранньохристиянські письменники творчо підійшли до засвоєння спадщини ел-

лінської словесності та філософії. Для патристичної епохи характерне переосмис-
лення давньогрецьких слів і понять, наповнення їх християнським змістом. Промо-
вистим прикладом є переосмислення давньогрецьких слів h' qe,wsij( qeo,w( qeopoie,w( 
qeoeidh,j у дискурсі ранньохристиянських письменників, а слово h' qe,wsij навіть 
стало назвою основоположного концепту у дискурсі письменників ранньохристи-
янської та візантійської епох. 

Тема обоження у християнському дискурсі досліджувалася у працях іноземних 
та російських вчених більшою мірою в теологічному аспекті. Важливу роль у розу-
мінні h' qe,wsij як одного з центральних явищ ранньохристиянської та візантійської 
богословської спадщини зіграли праці І. Попова [Попов 1908], В. Лоського [Лосс-
кий 1991], І. Meyendorff [Meyendorff 1975], J. Gross [Gross 1938], M. Lot-Borodine 
[Lot-Borodine 1970], P. Nellas [Nellas 1987], G. Mantzaridis [Mantzaridis 1984]. У ди-
сертації Н. Рассела h' qe,wsij був названий основоположним концептом християнсь-
кого богослов'я ранніх грецьких Отців Церкви [Russell 1988]. Серед праць, у яких 
концепт h' qe,wsij досліджувався в дискурсі окремих християнських письменників, 
необхідно назвати праці Д. Уінслоу й архієп. Іларіона Алфєєва, присвячені різноас-
пектному вивченню концепту у спадщині Григорія Богослова. Зокрема, у цих роз-
відках стверджується, що саме у творчості Григорія Богослова концепт h' qe,wsij 
стає центральним у світовідчутті християнського Сходу [Winslow 1979; Алфеев 
2000]. Недоліком названих праць є недостатнє висвітлення мовних факторів, які 
відіграли велику роль у формуванні концепту h' qe,wsij та побіжний огляд семанти-
чних змін значень ключових слів, що входять у лексико-семантичний простір кон-
цепту h' qe,wsij, що і зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Новизна даного дослідження полягає у дослідженні мовних факторів, які зумо-
вили формування концепту h' qe,wsij у дискурсі християнських письменників, у з'я-
суванні змісту досліджуваного концепту в аспекті лінгвокультурології, у виявленні 
еволюції семантики ключових слів, які формують лексико-семантичний простір 
концепту, зокрема, слів h' qe,wsij( qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. 
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Мета дослідження полягає у з'ясуванні змісту концепту h' qe,wsij у дискурсі 
християнських письменників IV століття, у встановленні шляхів і причин пере-
осмислення давньогрецьких слів h' qe,wsij( qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j у творах греко-
мовної патристики, у зіставленні вживання цих слів у творах Гомера, Платона, не-
оплатоніків Ямвліха та Прокла, імператора Юліана, з одного боку, Афанасія Алек-
сандрійського і Григорія Богослова, з іншого. 

Об'єктом дослідження є лінгвокогнітивний та лексико-семантичний простір 
дискурсу ранньої візантійської патристики. 

Предметом дослідження є зміст концепту h' qe,wsij у патристичному дискурсі 
IV століття, прийоми його вербалізації, причини і результати переосмислення клю-
чових слів лексико-семантичного поля з центральною лексемою h' qe,wsij. 

Матеріалами дослідження є твори Афанасія Александрійського, Григорія Бого-
слова, Гомера, Платона, імператора Юліана, неоплатоніків Ямвліха та Прокла.  

Саме слово h' qe,wsij не зустрічається у Святому Письмі, хоча ідея обоження, ви-
словлена християнськими письменниками IV століття, повністю вмотивована єван-
гельським вченням, тому h' qe,wsij є неологізмом у лексиконі християнських отців. 
Слово h' qe,wsij для деяких авторів ранньохристиянської епохи асоціювалося з ел-
лінським минулим, бо пов'язувалося зі словом h' avpoqe,wsij у значенні метаморфоз 
людей у богів у дусі давньогрецької міфології. Традиційним у контексті наближен-
ня людини до Бога було більш зрозуміле слово h' ui'oqesi,a "усиновлення". Тому для 
консерваторів ранньохристиянської епохи слово h' qe,wsij і сама ідея про можли-
вість обоження людського єства здавалася чимсь занадто сміливим [Керн 1995, 19]. 
Але все ж таки слово h' qe,wsij міцно увійшло у лексикон християнських авторів, 
починаючи з 4 століття, зі значенням "обоження" в контексті розуміння його авто-
ритетами патристичної епохи Афанасієм Александрійським та Григорієм Богосло-
вом, а сам концепт h' qe,wsij, за словами архієп. Іларіона Алфеєєва, "став cantus fir-
mus християнського богослов'я" [Алфеев 2000, 382]. 

Для представників грекомовної патристики слово h' qe,wsij не було лише абстрак-
тною категорією чи тільки філософським поняттям, воно, крім того, було предметом 
переживань й есхатологічних сподівань грецьких Отців Церкви, предметом їх зітк-
нень з неоплатоніками й аріанами, справді, основоположним концептом феномена 
візантійського християнства. У лінгвокультурології "концептом і є той пучок уяв-
лень, знань, понять, переживань, асоціацій, що і відрізняє його від поняття у суто те-
рмінологічному розумінні" [Степанов 2004, 43]. Структура концепту – багаторівнева, 
зокрема, за концепцією Ю. Степанова, до неї, з одного боку, належать всі ті компо-
ненти, що стосуються поняття, а з іншого, – те, що робить концепт фактом культури, 
а саме – вихідна форма (етимологія), скомпресована до основних ознак історія, асоці-
ації і оцінки [Степанов 2004, 43]. Концепти є ключовими словами певної культури, 
які використовуються в якійсь одній семантичній сфері і знаходяться в центрі цілого 
фразеологічного ряду [Вежбицкая 2001, 36]. Концепт h' qe,wsij є одним із ключових 
концептів грецької патристики як феномену ранньовізантійської культури. Наше до-
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слідження концепту h' qe,wsij у дискурсі ранньохристиянських письменників перед-
бачає висвітлення "того згустку понять, уявлень, переживань, оцінок, емоцій" [Сте-
панов 2004, 43], за допомогою якого представники патристики увійшли і вплинули 
на культуру сучасної їм епохи, а культура вплинула на їхній ментальний світ.  

Центром семантичного поля на позначення наближення людської природи до бо-
жественного єства у давньогрецькій мові є слово h' qe,wsij "обоження", "making 
divine" [Liddell, Scott 1996, 797]. У класичну епоху наведене слово маловживане, воно 
більш властиве для дискурсу неоплатоніків. Так, словник Г. Дж. Лідделла та Р. Скот-
та фіксує слово h' qe,wsij у De principiis Дамасція, яке в даному тексті вживається на-
віть у множині [Liddell, Scott 1996, 797]. Вперше слово h' qe,wsij на повну силу у ран-
ньохристиянській патристиці зустрічається у автора IV століття Афанасія Олександ-
рійського. Він вживав його у розумінні можливості долучення людського єства до 
божественного життя внаслідок того, що Бог став людиною [Керн 1995, 19-20]. 
У словнику Лампе слово h' qe,wsij наводиться зі значенням "deification", "divinization", 
причому подаються його можливі контекстуальні значення у патристичній літературі 
[Lampe 1961, 649-650]. Таким чином, слово h' qe,wsij у дискурсі ранньохристиянсь-
ких письменників може вживатися у христологічному аспекті, зокрема, у значенні 
"divinization of human nature in Christ", а також в антропологічному аспекті, а саме зі 
значенням "divinization of man" [Lampe 1961, 650]. В обох відтінках значення присут-
нє обоження душі і тіла, тобто усієї повноти людської природи, що, безперечно, від-
різняє розуміння h' qe,wsij у дискурсі християн і неоплатоніків, для яких матерія зав-
жди залишається злою і ворожою усьому божественному [Deck 1967, 79]. 

Слово h' qe,wsij є похідним від дієслова qeo,w зі значенням "become divine" на по-
значення активної участі у обоженні, хоча це слово мало ще й значення "make into 
God" на позначення творення якогось об'єкту богом [Liddell, Scott 1996, 792]. Слово 
qeo,w засвідчене не так часто у класичних текстах, як слово qeopoie,w "make into 
gods", "deify", яке, на перший погляд, ніби має багато семантичних збігів зі словом 
qeo,w. Останнє характерне для лексикону неоплатоніків, зокрема, Ямвліха і Прокла, 
а також імператора Юліана, у наступних слововживаннях: kaqV o[son pa,nta teqe,wtai 
"через це все стало богом" [Procl. in Prm. p.490S; Jul. Or. 5.178b]; e;nnoiai qewqei/sai 
"обожений розум" [Iamb.VP.23.103]. Слово qeopoie,w вживалося на позначення тво-
рення людьми неживих об'єктів богами, наприклад, qeopoie,w ta. qnhta, "обожествля-
ти смертне", або обоження людини, наприклад, qeopoie,w to.n a;nqrwpon "обожеств-
ляти людину" [Liddell-Scott 1998, 791]. У творі De incarnatione Verbi Афанасія Але-
ксандрійського слово qeopoie,w вживається у пасивному стані для вираження ідеї 
можливості людини наблизитися до Бога, тобто обожитися: "Auvto.j @o' Lo,goj# ga.r 
evnhqrw,phsen( i[na h'mei/j qeopoihqw/men [De incarn. Verb. LIV, 3] – Бог Слово став лю-
диною, щоб ми обожилися". 

Безперечно, слова h' qe,wsij та qeo,w походять з лексикону неоплатоніків, однак 
вони міцно увійшли у дискурс християнських письменників з IV століття зі значен-
нями, вмотивованими християнським богослов'ям та контекстом Нового Заповіту. 
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Хоча ідея обоження була характерною для дискурсу неоплатоніків та імператора 
Юліана, і в деяких моментах навіть спостерігається деяка подібність форми вира-
ження ідеї становлення богом у неоплатоніків та християн, однак внутрішній зміст 
цієї ідеї кардинально відрізняється. Так, у творах імператора Юліана і неоплатоніка 
Ямвліха h' qe,wsij розуміється як теургічне сходження у вищі сфери за допомогою 
матеріальних засобів, наприклад, вводиться поняття to. o;chma th/j yuch/j "колісниця 
душі" [Iambl. De mysteriis III.4.10; III.14.9], яка складається з ефіру і за допомогою 
якої душа стає іманентною ефірному тілу Сонця [Бирюков 2007, 56-61]. Християн-
ська ідея становлення людини богом можлива лише внаслідок того, що Бог Слово 
став людиною і обожив у собі людську природу, як говорить Афанасій Александ-
рійський, у творі Epistula ad Adelphium: "Ge,gone ga.r a;nqrwpoj( i[nV h'ma/j evn e'autw|/ 
qeopoih,sh| [PG. 26. 1077. 12] – Бог став людиною, щоб нас у собі обожити". Імпера-
тор Юліан свідомо відмовився від цієї ідеї і критикував її з позицій солярного мо-
нотеїзму [Бирюков 2007, 56]. Для дискурсу Афанасія Александрійського властива 
думка, що обоження людини є найвищою і кінцевою метою життя людини, причо-
му результатом обоження людської природи буде зміна фізичних властивостей 
людського тіла, внаслідок чого душа і тіло людини зможе вознестися на небо [По-
пов 2005, 92-93]. У цьому полягає суттєва різниця між розумінням становлення лю-
дини богом у дискурсі неоплатоніків, зокрема, Плотіна, для якого обоження тіла не 
можливе [Алфеев 2000, 318; Deck 1967, 79]. Натомість, Григорій Богослов, гово-
рить про можливість обоження усієї людини, оскільки "proelqw.n de. Qeo.j meta. th/j 
proslh,yewj( e[n evk du,o tw/n evnanti,wn( sarko.j kai. pneu,matoj( w-n to. me.n evqe,wse( to. dV 
evqew,qh [PG. 36. 633. 48-50] – Бог став людиною, Єдиний з двох протилежностей, 
духу і тіла, з яких один обожує, інше обожується". 

Це дає підстави Григорію Богослову стверджувати в одному з віршів: 
{Oj me ))) Qew|/ qeo.n h=gV avpo. gai,hj 
Tukto.n su.n mega,loio Qeou/( kai. sw/mV evparwgo.n 
{Elkwn( oi-a ma,gnhssa li,qoj ai;qwna si,dhron) 
[PG. 37. 1004.9-1005.1] 
Він [Христос] до Бога приводить мене, бога, з землі 
майстерно створеного; і разом з душею, образом великого Бога, 
і тіло тягне за собою, ніби магніт притягує чорне залізо. 
Вище наведені факти є свідченням творчого діалогу між еллінською думкою та 

християнством. Цей діалог не слід ототожнювати з тотальним запозиченням усьо-
го еллінського представниками патристики чи розуміти як процес пристосуванст-
ва і залежності християнської думки від античної. Християнські письменники мо-
вою сучасників і усіма можливими засобами відпрацьованої багатьма покоління-
ми філософської аргументації висловлювали суто християнські ідеї. Навіть самі 
слова дуже часто переосмислювалися, у них виникало дуже багато нових значень 
та оцінних характеристик. А деякі слова, в тому числі й h' qe,wsij, які були не так 
частими для еллінів, ставали навіть назвами основоположних концептів христи-
янської культури. 
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Вперше на повну силу у християнському дискурсі тема обоження зазвучала в 
Афанасія Александрійського, однак найбільшого розквіту вона досягла у творах 
Григорія Богослова. Значний внесок у розуміння h' qe,wsij у спадщині Григорія Бо-
гослова внесли праці Д. Уінслоу й архієп. Іларіона Алфєєва [Winslow 1979; Алфеев 
2000]. Зокрема, останній висловив думку, що "у Григорія Богослова тема обоження 
стала центральною, і саме після нього вона стає серцевиною усього релігійного 
життя християнського Сходу та ідей, навколо яких будуть обертатися основні пи-
тання догматики, етики та містики" [Алфеев 2000, 383]. Крім того, "жоден христи-
янський письменник до Григорія не вживав термін h' qe,wsij так послідовно, як ро-
бив це він; і в термінологічному, і в концептуальному смислі він йшов далеко попе-
реду своїх сучасників у постійному звертанні до теми обоження" [Winslow1979, 
179]. У своїх творах Григорій "говорить про людину з великою повагою та любо-
в'ю, він вірить про високе призначення людини, тому тема обоження розвивається 
ним дуже часто і різноманітним чином" [Керн 1995, 53]. 

Для Григорія Богослова h' qe,wsij не є абстракцією, а реальністю. У промові Ad 
cives він навіть закликає людей не втрачати можливості обоження: ":Exesti, soi 
Qeo.n gene,sqai mhde.n ponh,santi\ mh. pro,h| to.n kairo.n th/j qew,sewj [PG. 35. 976. 21-
840.47] – У тебе є можливість стати богом, не зазнавши жодних труднощів, тому не 
втрачай нагоди обоження". Прикладом людей, які досягнули обоження, є святі, які 
змогли втілити цю богословську думку у життя, тому значне місце серед ораторсь-
кої спадщини Григорія Богослова займають епідейктичні промови на честь батьків, 
друзів, мучеників та інших святих, а концепт h' qe,wsij, крім великого значення для 
богословських поглядів автора, стає одним з основних стилетворчих факторів його 
похвальних промов. 

У епідейктичній промові на честь свого брата Кесарія Григорій Богослов ствер-
джує, що у християнстві відкривається можливість для людини стати сином Божим 
(тут він використовує слововживання апостола Павла й Іринея Ліонського), але ав-
тор продовжує думку, говорячи про можливість стати навіть богом: "Ti, to. kaino.n 
tou/to peri. evmou/ musth,rion* Mikro,j eivmi kai. me,gaj( tapeino.j kai. u'yhlo,j( qnhto.j kai, 
avqa,natoj( evpi,geioj kai. ouvra,nioj\ evkei/na meta. tou/ ka,tw ko,smou( tau/ta meta. tou/ Qeou/\ 
ekei/na meta. th/j sarko,j( tau/ta meta. tou/ pneu,matoj) Cristw|/ suntafh/nai, me dei/( Cristw|/ 
sunanasth/nai( sugklhronomh/sai Cristw|/( ui'o.n gene,sqai Qeou/( qeo.n auvto,n [Ch.23, sect. 
2.1-3.3]. – Наскільки це нова таємниця про мене! Малий я і великий, низький і ви-
сокий, смертний і безсмертний, земний і небесний. Перше спільне у мене зі світом, 
а останнє – з Богом; перше – з тілом, останнє – з духом. З Христом необхідно мені 
бути похованим, з Христом воскреснути, з Христом отримати нагороду, стати си-
ном Божим, навіть самим богом". 

Головною думкою, яка лунає від початку до кінця кожної епідейктичної промо-
ви Григорія Богослова і яка стає центром усієї композиції промови, є уславлення 
людини, яка змогла досягнути обоження у своєму житті, яка стала богоподібною 
qeoeidh,j. Прикметник qeoeidh,j, значення якого містить ознаку "подібності Богу", 
знаходиться на перетині семантичних полів з центральними лексемами o' Qeo,j "Бог" 
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та h' qe,wsij "обоження". Слово qeoeidh,j часто зустрічається у Гомера, означаючи 
зовнішню досконалість людини, красу і силу. У Іліаді 12 разів qeoeidh,j зустрічаєть-
ся як сталий епітет Паріса-Александра VАle,xandroj qeoeidh,j зі значенням зовнішньої 
краси [Hom. Il. III 16, III 27, III 30, III 37, III 58, III 450, VI 290; VI 332; VI 517; 
XI 581; XIII 774; XXIV 763] та 9 разів як сталий епітет Троянського царя Пріама 
Pri,amoj qeoeidh,j зі значенням величі духу Пріама [Hom. Il. XXIV 217, 299, 372, 386, 
405, 483, 552, 634, 659]. У випадку з царем Пріамом епітет qeoeidh,j вживається у 
24 пісні Іліади, коли Пріам приходить до Ахілла за тілом сина Гектора.  

Діалоги Платона актуалізують зовсім інші семи слова qeoeidh,j, ніж, скажімо, дав-
ньогрецькі епічні твори. У Федоні Платона qeoeidh,j стосується душі: "qeoeidh,j ti, 
evstin h' yuch, [Plat. Phedon 95c] – душа є чимсь богоподібним". У Платона поняття 
душі є сходинкою до поняття ідеї Бога. Звичайно, поеми Гомера і навіть діалоги Пла-
тона будуть засвідчувати зовсім інші контекстуальні відтінки значення наведеного 
слова, ніж твори патристики, оскільки в ранньохристиянських текстах його значення 
вмотивоване євангельськими та теологічними контекстами, хоча при зміні семантики 
все ж таки залишаються деякі подібності. У Григорія Богослова qeoeidh,j означає єд-
ність внутрішньої і зовнішньої досконалості людини, що в тілесному аспекті нам на-
гадує значення qeoeidh,j у Гомера. Проте слова на позначення подібності Богу у Гри-
горія Богослова містять зовсім інший смисл, ніж у його античних попередників, тому 
що їх значення випливає зі вчення про те, що Бог став людиною (h' tou/ Cristou/ 
evnanqrwpi,a), внаслідок чого стає можливим і зворотній процес h' qe,wsij "обоження", 
"уподібнення Богу", "становлення богом". Гомерівське qeoeidh,j у Григорія Богослова 
вживається навіть в епіграмах у контексті відчуття автором концепту h' qe,wsij: 

VEnta,de tu,mboj e;cei qeoeide,aj avne,raj evsqlou,j( 
qei/on VIwa,nnhn( to.n pa,nu Qeudo,sion( 
w-n avreth. polu,olboj evj ouvranou/ a;ntugaj h=lqe 
kai. fwto.j meto,couj dei/xen avkhrasi,ou) 
[Anthologia Palatina, Liber VIII, epigr. 1] 
Богоподібних мужів благородних тут ось могила. 
Тілом спочили Іван та Феодосій у ній. 
Душі блаженні й святі оселились в небесних палацах, 
Друзями стали адже Чистого Світла вони. 
У промовах Григорій Богослов, у деякій мірі залежачи від Платона у слововжи-

ванні, богоподібними називає розум і слово людини: "Eu'rh,sei @Qeo.n# de,( w'j evmo.j 
lo,goj( evpeida.n to. qeoeide.j tou/to kai. Qei/on( le,gw de. to.n h'me,teron nou/n te kai. lo,gon( 
tw|/ oivkei,w| prosmi,xh|( kai. h' eivkw.n avne,lqh| pro.j to. avrce,tupon [Serm. XXVIII. 17. 2-6]. – 
Знайде Бога, як я кажу, коли це богоподібне і божественне, а я так називаю наш 
розум та наше слово, поєднається з іманентним собі, коли образ піднесеться до 
Першообразу". 

В іншому місці Григорій вживає слово qeoeidh,j у сполученні з іменником o' 
a;nqrwpoj "людина", говорячи, що люди можуть стати повністю богоподібними $o[loi 
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qeoeidei/j%, відкинувши від себе непотрібні бажання і пристрасті $ta. kinh,mata kai. ta. 
pa,qh% [Serm XXX. 6. 31-32]. Промова XVIII засвідчує вживання qeoeidh,j як означен-
ня до слів h' yuch "душа" та o' h=qoj "характер", коли Григорій говорить, що його 
батько мав yuch/j kai. h;qouj a'ploi?kou/ kai. qeoeidou/j душу і характер простий і бого-
подібний [PG 35. 1016. 32-35]. Промова XXIV (In laudem Cypriani) засвідчує суто 
Платонівське слововживання: ai' kaqarai. yucai. kai. qeoeidei/j чисті і богоподібні 
душі [PG 35. 1180. 42]. Таким чином, прикметник qeoeidh,j у творах Григорія Бого-
слова може сполучатися з іменниками h' yuch, "душа", o' nou/j "розум", o' h=qoj "хара-
ктер", o' a;nqrwpoj "людина". 

Слід зазначити, що Григорій Богослов не боявся вести діалог з античністю у різ-
них її проявах. Цей діалог був творчий, ніколи не був рабським імітуванням і зав-
жди був вмотивований теологічними принципами автора. Іншими словами, що мо-
жна було запозичити з античності і використати для проповіді християнства та вда-
лого висловлення теологічних поглядів, не заподіявши шкоду внутрішній суті нової 
віри, чи то були слова і фрази, освячені авторитетом античних авторів, сюжети, фі-
гури і тропи, риторичні прийоми, філософські терміни, Григорій Богослов зажди 
творчо запозичував. 

Концепт h' qe,wsij "обоження" перетинається з концептами to. fw/j "світло" та h' 
avreth, "доброчесність" у християнському дискурсі IV століття, зокрема, у дискурсі 
Григорія Богослова, що і засвідчує наведена вище епіграма. Через h' avreth, "добро-
чесність" людина може досягнути h' qe,wsij "обоження" і стати meto,coj fwto.j avk-
hrasi,ou "співучасником Нетварного Світла". 

Обоження можливе лише внаслідок того, що Христос став людиною. У Григо-
рія Богослова читаємо: "~Hmei/j genw,meqa qeoi diV auvto,n( evpeidh. kavkei/noj diV h'ma/j 
a;nqrwpoj [PG. 35. 397. 35-36] – Станемо богами через Нього, як і він через нас 
став людиною". Але людина не стає богом, якщо не докладає до цього власних 
зусиль. Досягнути обоження можна лише шляхом вдосконалення людиною h' 
avreth, шляхом наслідування Христу у своєму житті. У промові на честь Афанасія 
Александрійського Григорій розвиває думку про арете як шлях досягнення обо-
ження: "VAqana,sion evpainw/n( avreth.n evpaine,somai) VAreth.n dV evpainw/n( Qeo.n 
evpaine,somai( parV ou- toi/j avnqrw,poij h' avreth( kai. to. pro.j auvto.n avna,gesqai( h' 
evpana,gesqai dia. th/j suggenouj evlla,myewj) {Oper ga,r evsti toi/j aivsqhtoi/j h[lioj( 
tou/to toi/j nohtoi/j Qeo,j) ~O me.n ga.r to.n o'rwmwnon fwti,zei ko,smon( o' de. to.n 
a'o,raton\ kai. o' me.n ta.j swmatika.j o[yeij h'lioeidei/j( o' de. ta.j noera.j fu,seij qeoeidei/j 
avperga,zetai) {Wtini me.n ou=n evxege,neto( dia. lo,gou kai. qewri,aj diasco,nti th.n u[lhn 
kai. to. sarkino.n tou/to( ei;te ne,foj crh. le,gein( ei;te proka,lumma( Qew|/ suggene,sqai( 
kai. tw|/ avkraifnesta,tw| fwti. kraqh/nai( kaqV o[son evfikto.n avnqrwpi,nh| fu,sei\ 
ma,kairoj ou-toj( th/j te evnteu/qen avnaba,sewj( kai. th/j evkei/se qew,sewj [PG 35. 1081.39-
1084.36] – Прославляючи Афанасія, прославлю доброчесність. Прославляючи до-
брочесність, прославлю Бога, бо від нього у людей доброчесність і можливість 
сходження до Нього і повернення до нього через осяяння. Що важить сонце для 
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зрячих, те і Бог для обдарованих розумом. Сонце освітлює видимий світ, а Бог – 
невидимий, сонце тілесні очі робить сонцеподібними, а Бог розумні істоти бого-
подібними. Кому вдалося за допомогою слова та споглядання перемогти єство 
плоті, ніби прорватися крізь густі хмари, поріднитися з Богом і поєднатися з Не-
тварним Світлом, наскільки це все може бути досягнуте людською природою, той 
справді блаженний, бо досягнув переселення звідси на небо і обоження". 

Прославляючи Афанасія Александрійського, Григорій звертається до теми доб-
рочесності, пов'язуючи її з темою обоження та темою світла. У наведеному вище 
уривку спостерігаємо протиставлення ключових слів семантичних полів з центра-
льними лексемами h' qe,wsij "обоження" та to. fw/j "світло" відповідно: Qeo,j "Бог" – 
h[lioj "сонце", qeoeidei/j "богоподібні" – h'lioeidei/j "сонцеподібні". Спільним преди-
катом у протиставлених фразах є слово fwti,zei "світить", похідне дієслово від to. 
fw/j "світло". Крім того, весь час наголошується на тому, що людина має Qew|/ sug-
gene,sqai "поріднитися з Богом" і tw|/ avkraifnesta,tw| fwti. kraqh/nai "долучитися до 
Нетварного Світла", і таким чином досягнути th/j qew,sewj "обоження". 

Концепт h' avreth не випадково повязується з to. fw/j, а звідси й з h' qe,wsij. Якщо 
прослідкувати зміну семантики вглиб віків, то виявляється, що серед сем слова h' 
avreth є семи світла, краси і досконалості. Так, слово h' avreth у стародавніх греків 
мало значення "добротність", "довершеність", "досконалість", а коли цей термін 
використовується духовній сфері, то там він скоріше означає "доблесть" "благород-
ство", "душевна, духовна сила" [Лосев 1969, 476]. У Платона читаємо: "Доверше-
ність (h' avreth) кожної речі, чи то річ, чи тіло, чи душа або будь-яка інша жива істо-
та, виникає у всій своїй красі не випадково, не просто, але через порядок, через 
правила того мистецтва, яке їй властиве" [Plat. Gorg. 506d]. Г. І. Кремер стверджує, 
що значення терміну h' avreth у Платона дуже широке, яке містить ідеї порядку, ей-
досу, міри, середини, далеко виходячи за межі людської моралі [Кгämer 1959]. 
О.Ф. Лосєв зазначає, що та досконалість, на яку вказує слово h' avreth в античні ча-
си, має ознаки яскравості, блиску, ефекту, краси витонченої скульптури [Лосев 
1969, 476]. Тому h' avreth в класичній період – це і тілесна краса та довершеність, і 
душевна досконалість, це яскрава гармонія, яка виблискує і світить душевно, і тіле-
сно. В християнському дискурсі значення слова h' avreth більш "одухотворилося". 
Відбулося певне зміщення значення в бік від тілесного до духовного, а семантика 
світла і досконалості душевної стала більш акцентованою. Так, у дискурсі христи-
янських письменників ΙV століття відбувається перетин семантичних полів, 
центральними лексемами яких є h' qe,wsij, h' avreth та to. fw/j. 

Отже, ми констатуємо, що, по-перше, у дискурсі християнських письменників 
відбувається переосмислення значень слів давньогрецької мови, хоча й освячених 
авторитетом еллінських письменників. Зовнішня форма давньогрецьких слів зали-
шається суто класичною, однак зміст може бути проінтерпретований лише у кон-
тексті євангельських паралелей та теологічних поглядів представників патристики. 
Промовистим прикладом переосмислення Гомерівського слова qeoeidh,j є його нові 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 274

контекстуальні значення у дискурсі Григорія Богослова в контексті ідеї становлен-
ня богом. Деякі слова, більше властиві для дискурсу неоплатоніків, зокрема h' 
qe,wsij та qeo,w, були запозичені християнськими авторами Афанасієм Александрій-
ським та Григорієм Богословом для вираження суто християнської ідеї обоження. 
По-друге, слово h' qe,wsij стало іменем ключового концепту грецької патристики, 
який став наприклад, для Григорія Богослова не лише серцевиною його богослов'я, 
есхатологічних сподівань та антропологічних поглядів, а й одним з основних мов-
номентальних факторів ідіостилю похвальних промов. По-третє, концепт h' qe,wsij 
"становлення богом" став ключовим концептом усієї візантійської культури, впли-
нувши на розуміння концептів h' avreth "доброчесність" та to. fw/j "світло". 

 
В статье исследуется содержание концепта h' qe,wsij "обожение" в дискурсе Григория Богослова 

и Афанасия Александрийского. Автор рассматривает h' qe,wsij как ключевой концепт греческой пат-
ристики византийской эпохи, показывает влияния, схожести и отличия в понимании обожения в 
дискурсе христиан и неоплатоников, исследует эволюцию значений ключевых слов семантического 
поля с центральной лексемой h' qe,wsij, в частности, qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. Большое внимание в 
статье уделяется исследованию связей между концептами h' qe,wsij( h' avreth,( to. fw/j в дискурсе ран-
ней греческой патристики. 

Ключевые слова: древнегреческий язык, концепт, семантическое поле, патристика, концепты h' 
qe,wsij и to. fw/j, Григорий Богослов, неоплатонизм. 

 
In the article the author investigates the content of the concept h' qe,wsij "divinization" in the discourse of 

Gregory Theologian and Athanasius of Alexandria. The author regards h' qe,wsij as one of the main concepts 
of early Byzantine patristics, shows influences, similarities and differences in understanding of the 
divinization in the Christian discourse and Neoplatonic one, investigates evolution of meanings of the main 
words of the semantic area with the central word h' qe,wsij, especially, qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. In the 
article the great attention is paid to investigation of relations between concepts h' qe,wsij( h' avreth,( to. fw/j in 
the discourse of Early Greek patristics. 

Key words: Ancient Greek language, concept, semantic area, patristic studies, the concepts h' qe,wsij and 
to. fw/j, Gregory Theologian, Neoplatonism.  
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