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У статті досліджується вербалізація поняття християнської досконалості в епідейктичних промо-

вах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, аналізується змістове наповнення та 
мовна репрезентація поняття h' teleio,thj "досконалість" у патристичному дискурсі "золотої доби". 
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Давньогрецьке епідейктичне красномовство класичної доби мало на меті усла-

вити героя як ідеал морально-етичної поведінки громадянина полісу. Промовець 
виголошував енкомій згідно з комунікативними стратегіями уславити героя та 
представити його як архетипний образ досконалості. Християнське епідейктичне 
красномовство, зберігаючи античні традиції, жанрову специфіку, методи та прийо-
ми уславлення, напрацьовані античною риторикою, репрезентувало нове світо-
сприйняття, новий ідеал досконалої людини. У сучасній патристичній та філологіч-
ній науці спорадично висловлюється важлива думка, що ідея досконалості людини 
є наскрізною у жанрі урочистого красномовства [Миллер 1991, 66–97; Mitchell 
1995, 22–28; Усанова 2008, 284–290]. Зокрема, у статті М. Мітчелл, присвяченій 
епідейктичним промовам Іоанна Златоуста "De laudibus sancti apostoli Pauli", ствер-
джується, що оратор репрезентує героя як архетипний образ християнської доско-
налості [Mitchell 1995, 18]. Проте, слід визнати, у сучасній науковій літературі не-
достатньо висвітлюються змістове наповнення та вербалізація в урочистому крас-
номовстві когнітивно значимих для представників грецької патристики "золотої 
доби" уявлень про досконалість людини, що зумовлює актуальність нашого дослі-
дження, яке має на меті заповнити цю прогалину. 

Мета даної статті полягає у дослідженні засобів вербальної репрезентації хрис-
тиянської досконалості у дискурсі представників грецької патристики IV ст. Василя 
Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Об'єктом дослідження є лінг-
вокогнітивний простір грецької патристики "золотої доби". Предметом дослі-
дження є вербалізація поняття h' teleio,thj "досконалість", "довершеність" в епідей-
ктичних промовах Трьох Святителів. Матеріалами дослідження є епідейктичні 
промови Григорія Богослова, Василя Великого та Іоанна Златоуста. 

Уявлення про h' teleio,thj "досконалість", "довершеність" та h' avreth, "доскона-
лість", "доброчесність" людини змінювалися з плином віків залежно від зміни "те-
леологічного принципу, який міг бути сократівською мудрістю, епікурейським задо-
воленням, стоїчним щастям чи поведінкою, спрямованою на доступ до Граду Божо-
го" [Європейський словник 2000, 475]. Якщо досконала людина класичної епохи V–
ІV ст. до н. е. повинна була мати такі риси, як h' dikaisu,nh "справедливість", h' 
swfrosu,nh "розсудливість", h' avndri,a "хоробрість", h' fro,nhsij "кмітливість", тобто 
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саме ті доблесті, які вважалися етичною нормою громадян полісу, то досконала лю-
дина доби патристики повинна була втілити у життя Євангельський ідеал.  

У результаті проведеного дослідження епідейктичних промов Василя Великого, 
Григорія Богослова та Іоанна Златоуста були визначені властиві для грецької пат-
ристики "золотої доби" змістове наповнення та вербалізація ідеї християнської дос-
коналості. 

Так, в урочистому красномовстві Василя Великого християнська досконалість 
вербалізується як сукупність tw/n avxiw,matwn "доблестей", серед яких актуалізовані 
наступні: 

● h' pi,stij "віра", зокрема, h' eivj Cristo. n pi,stij [Julitt. PG 31, 240] "віра у Хри-
ста", h' eivj Qeo. n pi,stij [Gord. PG 31, 500] "віра в Бога", автор при цьому підкрес-
лює у своїх героїв avsa,leuton to. stere,wma th/j eivj Cristo. n pi,stewj [Gord. PG 31, 
504] "непохитну міцність віри у Христа", o' th/j pi,stewj to,noj [Barlaam PG 31, 485] 
"стійкість у вірі", h' su,mpnoia kai. o'mo,noia th/j pi,stewj [Quadr. PG 31, 508] "єдність 
та одностайність у вірі"; 

● а) h' eivj Qeo. n avga,ph "любов до Бога"; b) to. filo,storgon "любов", h' avga,ph 
"любов" у розумінні людських стосунків; 

● h' tw/n mello,ntwn evlpi,j "надія на майбутні блага", тобто блага у Небесному 
Царстві; 

● h' euvse,beia "благочестя", "набожність", зокрема h' eivj Qeo. n euvse,beia [Julitt. PG 
31 237] "благочестя стосовно Бога"; 

● a) h' avndri,a "мужність"; b) to. ster'r'o,n "твердість", "витривалість", to. eu;tonon 
"стійкість", "витривалість", h' ivscu,j "міцність", "стійкість"; h' u'pomonh, "стійкість", 
"витривалість", to. u'pomonhtiko,n "витривалість", зокрема, h' u'pomonh. h' peri. th/j 
avlhqei,aj [Mam. PG 31, 593] "стійкість за істину"; c) h' karteri,a "терпіння", зокрема h' 
pro. j ta. deina. karteri,a [Quadr. PG 31, 508] "терпіння у нещастях", особливо автор 
наголошує на th/j yuch/j to. pericare,j [Julitt. PG 31, 240] "веселому настрої душі", 
th/j dianoi,aj to. a;seiston [Gord. PG 31, 504] "непохитності думки", to. avh,tthton 
[Quadr. PG 31, 516] "нескореності", th. n u'pe. r th. n avlh,qeian e;nstasin [Quadr. PG 
31, 508] "стійкості за істину" під час мук, випробувань, страждань; 

● o' zh/loj "ревність", h' proqumi,a "душевний запал", "готовність до подвигу", h' 
proai,resij th/j yuch/j [Julitt. PG 31, 244] "добрий намір душі", "добра воля душі"; 

● h' parvr'hsi,a "безстрашність у висловлюваннях", "принциповість", особливо ав-
тор підкреслює th. n a;trepton parvr'hsi,an [Gord. PG 31, 497] "непохитну безстраш-
ність у висловлюваннях"; 

● o' ovrqo. j lo,goj [Julitt. PG 31 260] "здоровий глузд", "розсудливість"; 
● h' swfrosu,nh "цнотливість", "непорочність"; 
● to. pra|/on "лагідність", "м'якість"; 
● to. koinwniko,n "привітність", "доброзичливість"; 
● to. euvcaristei/n "вдячність", зокрема, Богу. 
В урочистому красномовстві Григорія Богослова християнська досконалість вер-

балізується набагато ширше і різноманітніше, ніж в епідейктичних промовах Васи-



Левко О. В. 

 

 267

ля Великого, зокрема, серед змістових компонентів поняття h' teleio,thj "доскона-
лість" виділяються наступні ta. th/j yuch/j kala, "душевні чесноти": 

● h' pi,stij "віра", зокрема, h' eivj Cristo. n pi,stij "віра у Христа", особливо під-
креслюється h' qermo,thj th/j pi,stewj [Or. 18, 33 PG 35, 1028] "палкість віри", to. 
stere,wma th/j eivj Cristo. n pi,stewj [Or. 21, 33 SC 270, 182] "міцність віри у Христа" 
(Василь Великий теж вживає це висловлювання), to. th/j pi,stewj avrrage,j [Or. 43, 32 
SC 384, 198] "непохитність віри"; 

● а) h' avga,ph у розумінні любові до Бога [Or. 7, 24 SC 405, 240]; b) h' avga,ph у ро-
зумінні любові до людей [Or. 21, 19 SC 270, 148; Or. 25, 5 SC 284, 166]; вживає ав-
тор також слово o' e;rwj "любов" у розумінні християнської любові згідно з Божест-
венними законами, зокрема, підкреслюється o' e;rwj o' kata. Qeo,n kai. sw,frwn [Or. 43, 
19 SC 284, 162] "непорочна любов у Богові"; 

● a) h' eivj Qeo. n evlpi,j [Or. 7, 24 SC 405, 240] "надія на Бога"; b) ai' me,llousai 
evlpi,dai [Or. 43, 20 SC 384, 166] "надії на майбутнє [Царство]"; 

● a) h' euvse,beia "набожність", "благочестя", особливо, to. th/j euvsebei,aj a;tufon kai. 
avkallw,piston [Or. 8, 16 SC 405, 282] "непоказна та неприкрашена набожність", 
автор при цьому втілює комунікативний намір переконати evn tw|/ kruptw|/ gewrgei/n 
th. n euvse,beian [Or. 8, 12 SC 405, 272] "приховано від людей виховувати у собі на-
божність"; b) h' euvla,beia "благоговіння", "шанобливість", зокрема, h' pro. j Qeo. n 
euvla,beia [Or. 18, 33 PG 35,1028] "благоговіння перед Богом", "страх Божий"; 

● a) h' sofi,a "мудрість", to. sofo,n "мудрість"; b) h' fro,nhsij "розсудливість"; c) h' 
su,nesij "розсудливість", "здоровий глузд", to. suneto,n "розсудливість"; 

● a) h' avndrei,a "мужність", зокрема, h' th/j yuch/j avndrei,a [Or. 15, 4 PG 35, 916] 
"душевна мужність", h' kata. tw/n paqw/n avndrei,a [Or. 24, 18 SC 284, 80] "мужність у 
боротьбі з пристрастями", синонімічне висловлювання h' th/j yuch/j euvrwsti,a "ду-
шевна міць"; b) to. gennai/on "мужність"; с) h' karteri,a "терпіння", to. karterei/n "тер-
піння", зокрема, h' pro. j ta. deina. karteri,a [Or. 8, 15 SC 405, 280] "терпіння у неща-
стях", to. evn pa,qesi karteriko. n kai. avna,lwton [Or. 18, 24 PG 35, 1013] "терпіння та 
незламність у стражданнях", синонімічне висловлювання to. th/j yuch/j avna,lwton 
kai. avh,tthton evn toi/j u'pe. r euvsebei,aj a;gwsin [Or. 24, 15 SC 284, 74] "незламність та 
нездоланність душі у подвигах благочестя"; 

● a) h' proqumi,a "душевний запал", "готовність до подвигу", зокрема, h' peri. to. 
eu= poiei/n proqumi,a [Or. 18, 21 PG 35, 1009] "готовність творити добро", синонімічні 
h' qermo,thj tou/ pneu,matoj [Or. 8, 14 SC 405, 276], "палкість духу", h' pneumatikh. ze,sij 
[Or. 18, 9 PG 35, 996] "душевний запал", h' peri. to. kalo. n filoponi,a [Or. 7, 17 SC 
405, 222] "ревність у добрі", to. su,ntonon tou/ khru,gmatoj [Or. 18, 24 PG 35, 1013] 
"невтомність у проповіді"; b) o' zh/loj "ревність", зокрема, h' tou/ zh,lou qermo,thj [Or. 
21, 25 SC 270, 162] "запал ревності"; c) h' spoudh, "старанність", "запал";  

● h' parvr'hsi,a "безстрашність у висловлюваннях", "принциповість", зокрема h' 
pro. j a;rcontaj parvr'hsi,a [Or. 7, 11 SC 405, 206] "безстрашність у висловлюваннях 
перед владою"; 
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● h' dikaiosu,nh "праведність", "справедливість", "правдивість", синонімічне ви-
словлювання to. tou/ h;qouj a;dolon [Or. 18, 24 PG 35, 1013] "щирість вдачі"; 

● a) h' swfrosu,nh "цнотливість", "непорочність", to. sw/fron "цнотливіть"; b) h' 
a'gnei,a "чистота", "невинність"; c) h' parqeni,a "невинність", "незайманість"; d) h' 
kaqaro,thj "чистота"; 

● a) h' prao,thj "сумирність", "лагідність", to. pra|/on "лагідність", "спокійність", 
"м'якість"; b) h' evpiei,keia "лагідність", "доброта", to. evpieike,j "доброта", "лагідність", 
"милостивість"; c) to. a[palon "ніжність", "м'якість"; d) to. h[meron "лагідність", "лю-
б'язність"; e) to. evpi,cari "люб'язність", "привітність", 

● a) h' makroqumi,a "великодушність", "незлостивість", синонімічне to. avpo,nhron 
gnw,risma "незлостивість"; b) h' filanqrwpi,a "людинолюбство", "людяність", to. 
fila,nqrwpon "людинолюбство", "доброзичливість", "людяність"; c) h' filadelfi,a 
"братолюбство", "доброзичливість до братів" у широкому значенні; 

● a) h' euvsplagcni,a "милосердя", зокрема, eivj ch,raj euvsplagcni,a [Or. 8, 12 SC 
405, 270] "милосердя до вдовиць", eivj tou. j pe,nhtaj euvsplagcni,a [Or. 8, 13 SC 405, 
272] "милосердя до бідних"; b) h' megaloyuci,a "великодушність", "щедрість"; c) h' 
xenodoci,a "гостинність"; d) h' ptwcotrofi,a "годування бідних"; h' filoptwci,a "любов 
до бідних", "милосердя до бідних";  

● h' tapeinofrosu,nh "смирення", "смиренна думка про себе", to. tapeino,n "сми-
рення", "покірність", зокрема, to. tapeino. n evn yuch/j katasth,mati [Or. 18, 23 PG 35, 
1012] "смиренний стан душі", синонімічні висловлювання to. pneu/ma tapeinw,sewj 
[Or. 8, 13 SC 405, 272] "смиренний дух", to. a;tufon [Or. 25, 7 SC 284, 172] "непиха-
тість", "незарозумілість"; 

● h' a'plo,thj "простота", to. a'ploi?ko. j h;qoj "проста вдача"; 
● h' evgkra,teia "стриманість", "помірність", "контроль над собою", h' ovliga,rkeia 

"стриманість". 
В епідейктичних промовах Іоанна Златоуста зміст поняття h' teleio,thj "доскона-

лість" вербалізується наступними лексемами на позначення чеснот: 
● а) h' pi,stij "віра", зокрема, зустрічаються такі слововживання: pi,stij avklinh,j 

[Juv. 1 PG 50, 572] "непохитна віра", pi,stij avdia,kritoj [Dros. 3 PG 50, 688] "нели-
цемірна віра", метафори o' qhsauro. j th/j pi,stewj [Jul. 3 PG 50, 670] "скарб віри", o' 
qureo. j th/j pi,stewj [Barl. 4 PG 50, 681; cf. Eph. 6, 16] "щит віри"; b) h' o'mologi,a 
"сповідування", як правило, h' eivj Cristo,n o'mologi,a [Ign. 4 PG 50, 593; I Rom. 2 PG 
50, 608; Jul. 4 PG 50, 672] "сповідування Христа", зокрема, зустрічається в Іоанна 
Златоуста метафора o'mologi,a| avmfia,zesqai [Pel. 3 PG 50, 582] "одягнутися у спові-
дування"; 

● h' evlpi,j tw/n mello,ntwn avgaqw/n [Jul. 1 PG 50, 668] "надія отримати небесні 
блага"; 

● tou/ Qeou/ h' u'pakoh, "послух Богу"; 
● a) h' avga,ph "любов" як h' peri. to. n Qeo. n avga,ph [Dros. 3 PG 50, 687] "любов до 

Бога", а також у широкому розумінні як любов до людей (у сполученні з епітетами 
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h' ze,ousa avga,ph [In Mart. 1 PG 50, 663] "палка любов", pollh. h' avga,ph [I Rom. 2 PG 
50, 608] "велика любов", метафорично h' avga,phj turanni,j [Jul. 5 PG 50, 675] "вер-
ховенство любові", to. pu/r to. dia,puron kai. diakae. j th/j avga,phj tou/ Cristou/ [Barl. 3 
PG 50, 680] "палкий та незгасимий вогонь любові до Христа"); b) o' e;rwj "любов", 
зокрема, o' pro. j Qeo. n e;rwj [Laud. Paul. 1, 14 SC 300, 134] "любов до Бога", o' 
sfodro. j e;rwj o' pro. j to. n Cristo,n [Laud. Paul. 2, 4 SC 300, 148] "міцна любов до 
Христа", зустрічається метафора tw|/ qei,w| zei/n e;rwti [Ign. 1 PG 50, 588] "кипіти бо-
жественною любов'ю"; c) o' po,qoj "любов", "прагнення", "потяг", здебільшого o' 
tou/ Cristou/ po,qoj [Bern. 6 PG 50, 638] "любов до Христа", зустрічаються метафори 
tw|/ tou/ Cristou/ baqh/nai po,qw| [Dros. 4 PG 50, 688] "зануритися у почуття любові до 
Христа", avnazei/n tw|/ puri. tou/ Cristou/ po,qou [Dros. 4 PG 50, 688] "палати вогнем 
любові до Христа", zei/n tw|/ kata. Qeo. n po,qw| [Juv. 1 PG 50, 572] "палати любов'ю до 
Бога"; d) h' filostorgi,a "ніжна любов", як правило, "любов у сім'ї", "синівська лю-
бов", "батьківська любов", to. filo,teknon "любов до дітей", "батьківська любов"; 

● a) h' euvse,beia "набожність", "благочестя"; b) h' euvla,beia "благоговіння", "шано-
бливість"; c) o' fo,boj tou/ Qeou/ "страх Божий", "благоговіння", зокрема, fo,boj tou/ 
Qeou/ qermo. j kai. dia,puroj [Ign. 1 PG 50, 587] "гарячий і палкий страх Божий"; 

● a) h' proqumi,a "душевний запал", "готовність до подвигу", особливо підкрес-
люється th/j proqumi,aj h' euvtoni,a [Luc. 2 PG 50, 524] "сила душевного запалу", h' 
oivkei,a proqumi,a [Pel. 1 Pg 50, 579] "внутрішній запал", h' proqumi,a eivj euvch,n [De 
mart. 2 PG 50, 648] "запал до молитви"; b) o' zh/loj "ревність", "завзяття", зокрема, o' 
pro. j Cristo. n zh/loj [Laud. Paul. 5, 3 SC 300, 324] "ревність до Христа", тобто па-
лке прагнення до Христа, o' zh/loj th/j pi,stewj [Melet. 3. PG 50, 518; Eust. 2 PG 50, 
600] "ревність у вірі", to. zhlw/sai th. n avreth,n [Luc. 1. PG 50, 522] "ревність у доб-
рочесності", filostorgi,aj zh/loj [Jul. 5 PG 50, 675] "ревність у любові", здебільшо-
го, сімейній або братній любові, zh/loj evpterwme,noj kai. qermo,j [Luc. 1. PG 50, 522] 
"окрилена та запальна ревність", o' oivkei/oj zh/loj [Jul. 2 PG 50, 669] "внутрішня 
ревність; c) h' proai,resij gennai,a "добрий намір", "добра воля"; 

● a) h' avndrei,a "мужність"; b) h' u'pomonh, "стійкість", "витривалість", h' stervr'o,thj 
"стійкість", "твердість духу", to. stervr'o,n "стійкість", "незламність", особливо підк-
реслюється to. stervr'o,n th/j dia,noiaj [Luc. 2 PG 50, 523] "непохитність думки", "сила 
духу", th/j gnw/mhj euvtoni,a [In Mart. 1 PG 50, 665] "непохитність думки", to. fro,nhma 
to. stervr'o,n [Jul. 2 PG 50, 668] "непохитна думка", "незламна воля"; c) h' karteri,a 
"терплячість", "терпіння", зокрема, h' evn toi/j avlo,goij pa,qesi karteri,a [I Macc. 3 PG 
50, 622] "терплячість у непомірних стражданнях"; d) h' avnexikaki,a "терплячість", 
"довготерпіння"; 

● h' parvr'hsi,a "безстрашність у словах", "відвертість", "сміливість у виловлю-
ваннях", зокрема, h' pro. j basile,a parvr'hsi,a [Bab. 1 PG 50, 294] "сміливість у висло-
влюваннях перед царем", h' parvr'hsi,a h' pro. j to. n Qeo,n [Ign. 5 PG 50, 596; I Rom. 1 
PG 50, 607; Bern. 1 PG 50, 630; De Mart. 2 PG 50, 648] "велика сила у заступництві 
перед Богом"; 
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● a) h' sofi,a "мудрість"; b) h' su,nesij "розсудливість", "здоровий глузд"; c) to. 
peri. th. n didaskali,an e;mpeiron "досвідченість у християнському вченні"; 

● h' dikaiosu,nh "праведність", "справедливість", "правдивість", зустрічається но-
возавітна метафора o' qw,rax th/j dikaiosu,nhj [Barl. 4 PG 50, 681; cf. Eph. 6, 14] "об-
ладунки справедливості", "броня правди"; 

● a) h' swfrosu,nh "цнотливість", "непорочність"; b) h' parqeni,a "невинність", "не-
займаність", зустрічається метафора parqeni,a| avmfia,zesqai [Pel. 3 Pg 50, 582] "одяг-
нутися у незайманість"; c) h' kaqaro,thj "чистота"; 

● a) h' filofrosu,nh "доброзичливість", "прихильність"; b) h' filanqrwpi,a "любов 
до людей", "людяність"; c) h' filadelfi,a "братолюбство", "доброзичливість до бра-
тів" у широкому значенні; 

● a) to. e;leoj "співчутливість", "милість", h' evlehmosu,nh "милосердя", "милости-
ня", особливо підкреслюється h' evrgasi,a th/j evlehmosu,nhj [De Mart. 4 PG 50, 652] 
"подання милостині", "справи милосердя"; b) h' megaloyuci,a "великодушність", 
"щедрість"; c) h' filoxeni,a "гостинність"; 

● h' tapeinofrosu,nh "смиренність", "смиренна думка про себе", h' tapeino,thj 
"смирення", "покірність"; 

● a) h' prao,thj "сумирність", "лагідність; b) h' evpiei,keia "доброта", "милостивість"; 
● h' evgkra,teia "стриманість", "помірність", "контроль над собою". 
Виходячи з наведених вище мовних фактів, вважаємо доцільним проілюструва-

ти вербалізацію християнської досконалості в епідейктичних промовах Василя Ве-
ликого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста у зіставній таблиці, яку наводимо 
нижче. 

 
Таблиця  

Вербалізація поняття h' teleio,thj "досконалість"  
в епідейктичних промовах Трьох Святителів 

 

Змістові компоненти поняття h' teleio,thj "досконалість" 
(h' avreth, "досконалість", "доброчесність") 

В
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лі
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ці
я 
у 

пр
ом

ов
ах
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. В

. 
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лі
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я 
у 
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. Б

. 

В
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ба
лі
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я 
у 

пр
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 І.
 З

. 

h' pi,stij "віра" + + + 
h' tw/n mello,ntwn evlpi,j "надія на майбутні блага" + + + 
h' eivj Qeo. n evlpi,j "надія на Бога" − + − 
h' peri./eivj to. n Qeo. n avga,ph "любов до Бога" + + + 
o' pro. j/kata. Qeo. n e;rwj "любов до Бога/згідно з Богом" − + + 
h' avga,ph "любов" у розумінні людських стосунків + + + 
to. filo,storgon / h' filostorgi,a "любов у сім'ї" + − + 
h' euvse,beia "набожність" + + + 
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Продовження табл. 
 

Змістові компоненти поняття h' teleio,thj "досконалість" 
(h' avreth, "досконалість", "доброчесність") 

В
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я 
у 
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ом

ов
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 З

. 

h' euvla,beia "благоговіння" − + + 
o' fo,boj tou/ Qeou/ "страх Божий" − − + 
tou/ Qeou/ h' u'pakoh, "послух Богу" − − + 
to. euvcaristei/n "вдячність", зокрема, Богу + − − 
o' zh/loj "ревність" + + + 
h' proqumi,a "душевний запал" + + + 
h' parvr'hsi,a "безстрашність у висловлюваннях" + + + 
h' avndri,a / h' avndrei,a "мужність" + + + 
to. ster'r'o,n / h' stervr'o,thj "твердість", "витривалість" + − + 
to. eu;tonon "стійкість" + − − 
h' ivscu,j "міцність" + − − 
h' u'pomonh, "стійкість", "витривалість" + − + 
h' karteri,a "терпіння" + + + 
h' sofi,a "мудрість" − + + 
h' su,nesij "розсудливість", "здоровий глузд" − + + 
h' fro,nhsij "розсудливість" − + − 
o' ovrqo. j lo,goj "здоровий глузд" + − − 
h' dikaiosu,nh "праведність", "справедливість" − + + 
h' tapeinofrosu,nh "смиренність" − + + 
h' swfrosu,nh "цнотливість" + + + 
h' parqeni,a "невинність", "незайманість" − + + 
h' kaqaro,thj "чистота" − + + 
h' a'gnei,a "чистота", "невинність" − + − 
to. pra|/on / h' prao,thj "лагідність", "сумирність" + + + 
h' evpiei,keia "доброта", "милостивість" − + + 
to. e;leoj "співчутливість", "милість" − − + 
h' evlehmosu,nh "милосердя", "милостиня" − − + 
h' euvsplagcni,a "милосердя" − + − 
to. a[palon "ніжність", "м'якість" − + − 
to. evpi,cari "люб'язність", "привітність" − + − 
to. h[meron "лагідність", "люб'язність" − + − 
to. koinwniko,n "привітність", "доброзичливість" +  −  − 
h' filofrosu,nh "доброзичливість", "прихильність" − − + 
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Закінчення табл. 
 

Змістові компоненти поняття h' teleio,thj "досконалість" 
(h' avreth, "досконалість", "доброчесність") 
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h' makroqumi,a "великодушність", "незлостивість" − + − 
h' megaloyuci,a "великодушність", "щедрість" − + + 
h' filanqrwpi,a "любов до людей", "людяність" − + + 
h' filadelfi,a "братолюбство" − + + 
h' a'plo,thj "простота" − + − 
h' evgkra,teia "стриманість", "помірність" − + + 
h' ovliga,rkeia "стриманість" − + − 

 
Окремо слід зазначити про мовну репрезентацію любові в урочистому красно-

мовстві Трьох Святителів. Іоанн Златоуст наголошує на винятковому значенні лю-
бові (h' avga,ph) в ієрархії цінностей і називає її mhte,ra tw/n avgaqw/n pa,ntwn kai. avrch. n 
kai. te,loj avreth/j [Laud. Paul. 3, 9 SC 300, 178] "матір'ю всякого добра, початком та 
кінцем доброчесності", а також стверджує, що вона найбільше evggu. j ei=nai poiei/ 
Qeou/ [Laud. Paul. 3, 1 SC 300, 162] "наближає до Бога". В епідейктичних промовах 
Василя Великого любов (to. filo,storgon) постає як prw/ton tw/n avgaqw/n kai. 
teleio,taton [Julitt. PG 31 256] "перша та найдовершеніша серед чеснот". Любов до 
Бога Іоанном Златоустом вербалізується трьома лексичними одиницями: h' avga,ph(o' 
e;rwj(o' po,qoj, а любов до людей – як h' avga,ph. Василь Великий та Григорій Богослов 
тяжіє до вживання h' avga,ph на позначення любові до Бога [Julitt. PG 31, 244; Quadr. 
PG 31, 513; Or. 7, 24 SC 405, 240]. Божественну любов, якою був створений світ, 
Григорій Богослов може вербалізувати як h' fili,a [Or. 25, 5 SC 284, 166] "любов". 

Григорій Богослов у промові "In laudem Basilii Magni" слово o' po,qoj (дослівно 
"любов", "прагнення", "потяг") вживає зі значенням "братня любов" для вираження 
своїх стосунків з Василем Великим [Or. 43, 19 SC 384, 162], а також взаємозамінно 
оперує словом h' fili,a "любов", "дружба", "прихильність" у тому ж значенні [Or. 
43, 17 SC 384, 160]. Дж. Бортнес називає слова h' fili,a та o' po,qoj основними у сло-
вовживанні автора при описі дружби між ним та Василем [Bortnes 2000, 180-181]. 
Дослідник наголошує на певному впливі Платона на розуміння Григорієм h' fili,a 
"любові", "дружби", наводячи при цьому прецедентні висловлювання з діалогу 
Платона "Symposion". Проте вчений приходить до важливого висновку, що "Григо-
рій Богослов переосмислює спадщину Платона, щоб висловити своє бачення h' 
fili,a, згідно з яким h' fili,a – це взаємні стосунки любові у пошуках божественної 
правди" [Bortnes 2000, 184]. У тому ж значенні любові у пошуках божественного 
може вживатися і o' e;rwj [Or. 43, 19 SC 284, 162]. Cлід зазначити, що o' po,qoj може 
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використовуватися Григорієм Богословом у значенні плотської любові [Or. 24, 10 
SC 284, 58; Or. 24, 11 SC 284, 62], так само як і слово o' e;rwj, зокрема, oi' tw/n 
swma,twn e;rwtej [Or. 43, 19 SC 284, 162] "тілесна любов". 

Таким чином, в епідейктичному красномовстві Трьох Святителів досконалість 
людини вербалізується як сукупність наступних чеснот: h' avga,ph "любов" до Бога і 
до людей (може вербалізуватися різними мовними засобами, зокрема, o' e;rwj(o' 
po,qoj, h' filostorgi,a, to. filo,teknon, однак найчастіше вживається h' avga,ph), h' eivj 
Cristo. n pi,stij "віра у Христа", h' eivj Qeo. n evlpi,j "надія на Бога", h' tw/n mello,ntwn 
evlpi,j "надія на майбутні блага", h' euvse,beia "набожність", h' euvla,beia "благоговіння", 
o' fo,boj tou/ Qeou/ "страх Божий", tou/ Qeou/ h' u'pakoh, "послух Богу", to. euvcaristei/n 
ton Qeo,n "вдячність Богу", h' proqumi,a "душевний запал", h' parvr'hsi,a "безстрашність 
у словах", "принциповість", h' avndrei,a "мужність", h' u'pomonh, "витривалість", h' 
karteri,a "терпіння", h' stervr'o,thj "стійкість", h' evgkra,teia "стриманість", "контроль 
над собою", h' dikaiosu,nh "справедливість", "правдивість", h' swfrosu,nh "цнотли-
вість", "непорочність", h' parqeni,a "невинність", h' kaqaro,thj "чистота", h' sofi,a 
"мудрість", h' su,nesij "здоровий глузд", h' fro,nhsij "розсудливість", h' 
tapeinofrosu,nh "смиренність", h' a'plo,thj "простота", to. evpieike,j "доброта", to. 
a[palon "ніжність", to. h[meron "лагідність", to. evpi,cari "привітність", h' euvsplagcni,a 
"милосердя", to. e;leoj "співчутливість", "милість", h' megaloyuci,a "великодушність", 
h' filanqrwpi,a "людинолюбство", "людяність", "доброзичливість". 

 
В статье исследуется вербализация понятия христианского совершенства в эпидейктических речах 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, анализируется содержание и языковая 
репрезентация понятия h' teleio,thj "совершенство" в патристическом дискурсе "золотой эпохи". 

Ключевые слова: древнегреческий язык, вербализация, греческая патристика, эпидейктическое 
красноречие, совершенство, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

 
In the article the author investigates the verbalization of the concept "Christian perfection" in epideictic 

sermons of Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom, analyzes content and language 
presentation of the concept h' teleio,thj "perfection" in the discourse of Greek patristics of the Golden Age. 

Key words: the Ancient Greek language, verbalization, Greek patristics, epideictic oratory, concept of 
perfection, Basil the Great, Gregory the Theologian, John Chrysostom. 
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