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Рито ́рика є однією з 

найдавніших наук, її 

виникнення припадає на 

античні часи. Вона була 

засобом захисту і 

звинувачення на судовому 

процесі. Громадяни 

Давньої Греції могли самі 

захищати себе в суді, а 

щоб захист вийшов 

вдалим, вони зверталися 

до фахівців, чиїм 

ремеслом було складання 

промов. 



Риторика як мистецтво й 

сам термін зароджується в 

античній Греції. Ядро 

проблематики грецької 

риторики знаходимо в 

діалозі Платона «Горгій». 

Діючими особами 

виступають Херефонт, Пол, 

Каллікл та відомий софіст 

Горгій, що вважає риторику 

інструментом 

громадянського 

управління. Після 

виголошення промови 

перед народом Горгій 

зупиняється для бесіди з 

Сократом. Горгій вважає 

риторику найкращою з 

мистецтв. Сократ на 

противагу йому доводить, 

що всі мистецтва за головну 

складову мають слово, тому 

риторика не є окремим 

мистецтвом. 

Платон 



До відомих майстрів ораторського мистецтва цього 

періоду належать Лісій, Горгій, Ісократ. Першим 

теоретичним обґрунтуванням риторичної науки 

стала книга Арістотеля «Риторика», в якій ідеться 

про засоби переконання, способи висловлення 

думки, особливості людського сприйняття, риси, 

необхідні оратору. Арістотель вважав, що 

суспільства різняться в залежності від того, яким 

чином у них організують промови. 

Ісократ 

Арістотель 



Розвиток ораторського 

мистецтва продовжується 

й у Давньому Римі. 

Найвидатнішим 

римським оратором був 

Цицерон. Він не лише 

досягнув високої 

майстерності в складанні 

й виголошенні промов, а й 

став автором трактатів 

про ораторське мистецтво. 

Однією з найвидатніших у 

риторичній науці стала 

праця римського вченого 

Квінтіліана «Виховання 

оратора», яка ще багато 

століть по тому 

використовувалася як 

посібник із вивчення 

риторики. 

Цицерон розробляв 

питання співвідношення 

позитивного знання 

(положень, свідчень, 

перевірених на практиці) 

та ораторства. Оратор має 

постійно поповнювати 

свою ерудицію, володіти 

здоровим ґлуздом.  

Цицерон 



В Римській імперії ораторське мистецтво було 

необхідним для становлення громадянської кар'єри. 

Риторика займалася розробкою техніки підготовки 

доповіді, вихованням оратора. Державні установи 

виступали в якості арени для діяльності ораторів. 

В області державного управління Римська республіка 

була сполученням демократії (інститут трибунів), 

аристократії (сенат) та монархії (інститут консулів). 

Кожний з них мав свою область влади, контроль 

здійснювався з боку цензора. 

Правила навчання оратора включали в себе гімнастику, 

акторську майстерність, граматику, філософію, право, 

риторику, а також вправи для здобутку ораторського 

досвіду шляхом копіювання й наслідування зразковому 

оратору. 



В Стародавньому Китаї  

боротьба між царствами й 

князівствами вимагали від 

правителів мудрих і 

довготривалих рішень, для 

цього вони тримали коло себе 

радників. Вони сперечалися 

між собою й ухвалювали 

оптимальне вирішення 

проблеми. Це відбувалося 

серед аристократів, тому й 

вимоги до промови були 

відповідні: лаконічність, 

розумова й емоційна 

насиченість, відповідальність 

за кожне слово. 

Також рішення монарха 

могли викликати бунт серед 

селян, що становили більшість 

населення. Щоб уникнути 

цього, монарх мав 

переконувати народ за 

допомогою своїх промов. 

Цінь Ши Хуан-ді 



У середньовічній Європі риторика була перш за все 

мистецтвом християнської проповіді. На Русі ораторське 

мистецтво розвивалося під впливом візантійського 

красномовства, звідки руські майстри слова запозичили 

цю античну теорію риторики та систему ораторських 

жанрів. Найвидатнішими зразками давньоруського 

красномовства є промови князів, зафіксовані в 

літописах. Розвивалося в Київській Русі й релігійне 

красномовство, першим зафіксованим зразком якого 

вважаються слово князя Володимира після хрещення 

киян. А основним його виявом були проповіді, які стали 

частиною богослужіння. 

Володимир Святославич 



У XVI — XVIII ст. на українських 

землях риторика набула 

найбільшого розвитку. У 

навчальних закладах Речі 

Посполитої, до складу якої входила 

Україна, вивчалися сім вільних 

мистецтв, серед яких одне з 

перших місць посідала риторика. У 

бібліотеках шкіл були твори 

латинських авторів, цитати з яких 

часто використовувалися як 

граматичні приклади. Отже, учні 

мали змогу познайомитися з 

античними зразками риторичною 

науки. Значний внесок у розвиток 

риторики зробили викладачі 

Києво-Могилянської академії. 

Розвивався проповідницький жанр 

красномовства. Одним із чинників 

розвитку ораторського мистецтва 

була міжконфесійна полеміка, 

результатом якої стали твори 

Івана Вишенського, Мелетія 

Смотрицького, Лазаря 

Барановича, Йоаникія 

Галятовського та інших. 

Іван Вишенський 



У XIX столітті риторика в Україні переживала 

занепад через утиски українського слова. У кінці XIX 

— на початку ХХ століття інтерес до риторики 

відновлюється через активізацію політичного життя; у 

цей час у красномовності переважають політичні 

жанри. Цікавість до риторики занепадає з 

установленням тоталітарної системи, для якої була 

характерна офіційна риторика зі своїми усталеним 

засобами. 



На сучасному етапі 

розвитку риторики 

відбувається піднесення всіх 

її жанрів. Посилився інтерес 

до риторики як засобу 

утвердження людини в 

суспільстві, тому створюється 

багато популярних 

посібників із ораторського 

мистецтва. 



ВИСНОВКИ 

Найвизначніші оратори і теоретики красномовства Стародавньої 

Греції та Стародавнього Риму змогли проникнути в таємниці слова, 

розширити межі його пізнання, висунути теоретичні та практичні 

принципи ораторської мови як мистецтва, грунтуючись на власному 

великому досвіді та на аналізі численних блискучих промов відомих 

ораторів.  

Важливе місце теоретики красномовства відводили слову. Місце 

слова в реченні залежало від його змісту і ритмотворчих 

можливостей. Слово розкриває своє значення і естетичні якості 

тільки в сполученні з іншими словами.  

У перспективі, мабуть, слід очікувати перетворення риторики як 

сучасної семіотичної дисципліни в більш «точну» науку, в тій мірі, в 

якій критерій точності застосуємо до гуманітарних наук.  
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


