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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Сакральні тексти є історично зумовленим феноменом людської культури, 
який має індивідуальну форму існування, формалізованість, заданість структури, 
певний семіотичний код. Античні сакральні латинськомовні тексти є не лише 
важливим джерелом культурологічної  інформації, а й матеріалом для вивчення 
римської ментальності, оскільки саме в таких текстах знаходять свій вияв 
специфічні риси характеру давніх римлян. 

У наш міждисциплінарний час сакральні тексти як складний феномен 
людської культури стали об’єктом дослідження для фахівців, які спеціалізуються в 
різних галузях наукового знання: істориків, лінгвістів, психологів, релігієзнавців, 
культурологів.  

Сакральні тексти вивчалися в археолого-епіграфічному контексті (Р. Вюнш, 
Ю. Виноградов, Д. Джордан, Е. Додс, Д. Огден,  О. Одоллен, Е. Роде, Р. Томлен,  
І. Толстой, С. Тохтасьєв, О. Федорова), культурно-релігійному (В. Адмоні, 
Т. Брукхардт, М. Еліаде,  В. Козлов, Т. Кудрявцева, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Стросс, 
О. Лосєв, Ю. Лотман, Е. Мелетинський, Н. Мечковська, Т. Михайлова, А. Петров, 
В. Пропп, О. Режабек, Е. Сепір, В. Сокір, Е. Тайлор, В. Топоров, Дж. Фрезер, 
К. Юнг); генологічному (Е. Діль, Є. Кагаров, А. Кропп, М. Мартен, 
Н. Познанський, І. Помяловський, Д. Урбанова, К. Фараоне); аспекті реалізації 
лінгвосугестивного потенціалу (Р. Бендлер, С. Болтаєва, Д. Гріндер, Р. Ділтс, 
М. Еріксон, О. Климентова, Н. Коновалова, О. Снитко, Н. Слухай, І. Черепанова, 
Г. Холл). 

Актуальність даного дослідження зумовлена недостатньою вивченістю 
античного сакрального латинськомовного тексту (СЛТ). Є нагальна необхідність 
аналізу цих текстів у контексті сучасних лінгвістичних студій: лінгвокогнітології,  
лінгвокультурології, лінгвопрагматики, комунікативної лінгвістики, 
лінгвосугестології, лінгвосинергетики із залученням їх метамови та 
інструментарію, що створило б принципово нове підґрунтя для опрацювання й 
осмислення феномену СЛТ. Окрім того, жодне дослідження сакральних 
латинськомовних текстів не було присвячено моделюванню впливу такого роду 
текстів на свідомість учасників ритуалу, мотивам їх застосування, аналізу їх 
вербальних та невербальних констант. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана на кафедрі загального мовознавства, класичної філології та 
неоелліністики в межах загальних наукових тем Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Мови й літератури народів 
світу: взаємодія та самобутність» (№ 11 БФ 004-01) та «Розвиток і взаємодія мов та 
літератур в умовах глобалізації» (№ 06БФ044-01), затверджених Міністерством 
освіти та науки України. 
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Метою дослідження є здійснення комплексного аналізу  сакрального 
латинськомовного тексту римської античності в контексті ідей сучасної 
лінгвокультурології, лінгвістичної прагматики, лінгвосугестології та 
лінгвосинергетики.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки таких завдань: 
- виявити та описати особливості СЛТ; 
- запропонувати  класифікацію СЛТ на підставі їх генологічної належності; 
- на основі аналізу античної магії та релігії окреслити світ вірувань давніх 
римлян як чинників формування їх ментальності; 
- дослідити ритуал як невербальний складник античної сакральної комунікації; 
- проаналізувати сакральні латинськомовні тексти під кутом зору участі різних 
структурних одиниць фоносемантичного, просодичного, лексико-семантичного та 
синтаксичного рівнів тексту в здійсненні сугестивного впливу; 
- виявити типи мовленнєвих актів, реалізованих у СЛТ; 
- висвітлити лінгвосинергетичну природу механізму сугестії, закладену в СЛТ. 

Об’єктом дослідження є сакральний латинськомовний текст доби 
європейської античності раннього архаїчного, класичного та пізнього періодів 
(VI ст. до н. е.  – IV ст. н. е.). 

Предметом дослідження є генологічні, вербально-сугестивні, 
прагмакомунікативні та лінгвосинергетичні особливості сакрального 
латинськомовного тексту римської античності. 

Матеріалом дослідження є 50 античних СЛТ, з-поміж яких: епіграфічні 
написи, вилучені з «Corpus Inscriptionum Latinarum» (1893-1986), «Defixionum 
tabellae» R. Wunsh (1897), «Defixionum tabellae» A. Audollent (1904), «Curse Tablets 
of Roman Britain» R. Tomlin (2005), та «Defixiones: ein aktuelles corpus lateinischer 
Fluchtafeln» A. Cropp (2008); латинськомовний ритуальний гімн Арвальських 
братів та пісня Саліїв, амулетні латинськомовні формули (SATOR та 
ABRACADABRA); уривки з оригінальних текстів римських авторів («De Agri 
Cultura» М. Порція Катона, «Aeneis» та «Eclogae» П. Вергілія Марона, «Rerum 
Rusticarum De Agri Cultura» М. Теренція Варрона, «Metamorphoses» Л. Апулея) 
тощо. 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять розвідки в галузі 
лінгвокультурології (А. Вежбицька, I. Голубовська, О. Гуревич, Л. Звонська, 
Ю. Мосенкіс, О. Снитко, А. Собуцький, Ю. Степанов, О. Тищенко, Б. Чернюх, 
В. Шовковий, Г. Яворська); лінгвістичної генології (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, 
М. Бахтін, Н. Болотнова, В. Чернявська); лінгвокомунікативістики та 
лінгвопрагматики (Дж. Остін, Ф. Палмер, Д. Серль, Р. Якобсон Ф. Бацевич, 
В. Мусієнко, Г. (мол.) Почепцов,  Т. Радзієвська);  вербальної сугестії (А. Бєлова, 
С. Болтаєва, М. Желтухіна, О. Климентова, Т. Ковалевська, Н. Коновалова,  
Н. Слухай, О. Снитко, І. Черепанова); лінгвосинергетики (М. Алефіренко, 
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К. Белоусов, О. Глазунова, Л. Кушніна, І. Моісеєва, Г. Москальчук, О. Муратова, 
Л. Піхтовнікова, В. Піщальнікова, Є. Пономаренко). 

Методи дослідження. В якості основного методу дослідження використано 
описовий метод, що передбачає застосування прийомів спостереження, 
ідентифікації, інтерпретації, узагальнення та типологізації. Застосовано також 
метод текстологічного аналізу  – для  з'ясування формально-семантичної 
структури сакральних латинськомовних текстів; метод контекстуального та 
компонентного аналізу  – для  з'ясування семантики ключових лексем СЛТ; метод 
лінгвокультурологічної інтерпретації  – для адекватного трактування культурного 
складника СЛТ; метод прагмалінгвістичного аналізу  – для ідентифікації 
використаних у межах СЛТ типів мовленнєвих актів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: 
– було запропоновано авторську генологічну класифікацію СЛТ;  
– сакральні латинськомовні тексти доби європейської античності вперше  
досліджувалися під кутом зору синергетичної взаємодії структурних одиниць 
фоносемантичного, просодичного, лексико-семантичного та синтаксичного рівнів, 
спрямованої на здійснення сугестивного впливу; 
– СЛТ  було вперше розглянуто як специфічний комунікативний, прагматично 
детермінований акт спілкування з потужним компонентом імпліцитної семантики; 
– вперше запропоновано авторську типологію перформативів-сценаріїв, 
використовуваних у СЛТ. 

Положення дисертації, які винесено на захист: 
1. Сакральний латинськомовний текст доби європейської античності є 
складним мовленнєвим феноменом синергетичної природи, взаємодія компонентів 
якого спрямована на здійснення сугестивного впливу. 
2. В основу генологічної класифікації СЛТ можуть бути покладені  різноманітні 
класифікаційні ознаки, а саме: сфера реалізації, мета використання, форма 
представлення  тощо. 
3. Сакральний латинськомовний текст є прагматично зумовленим 
комунікативним актом, який реалізується переважно такими типами мовленнєвих 
актів, як директиви та реквестиви. 
4. СЛТ можна розглядати й у термінах мовленнєвого акту – перформативу, 
оскільки текст прокляття реалізує не тільки функцію представлення, а й водночас 
здійснення магічної дії. 
5. Синергетична взаємодія мовно-мовленнєвих одиниць, які належать різним 
структурно-системним рівням тексту, здійснюється завдяки: вживанню асонансів 
та алітерацій на фоносемантичному рівні; ритму, пауз та рим на просодичному 
рівні; семантики ключових слів на лексико-семантичному рівні; певній 
модальності речень на мікросинтаксичному рівні, використанню синтаксичних 
паралелізмів та повторів на макросинтаксичному рівні. 
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Теоретичне значення дисертації визначається внеском у розвиток теорії, 
методології та практики лінгвокультурологічних досліджень (сакральний текст 
розглянуто як феномен культури), генологічних (запропоновано авторську 
генологічну класифікацію СЛТ), лінгвопрагматичних (сакральний текст розглянуто 
як прагматично детермінований акт спілкування з потужним компонентом 
імпліцитної семантики), лінгвосугестологічних (сакральні латинськомовні тексти 
доби європейської античності досліджено під кутом зору синергетичної взаємодії 
структурних одиниць фоносемантичного, просодичного, лексико-семантичного та 
синтаксичного рівнів тексту, спрямованої на здійснення сугестивного впливу).  

Практична цінність дослідження полягає в можливості застосування 
матеріалів, положень та висновків дисертації в герменевтичній дослідницькій 
практиці, під час розроблення нормативних курсів та спецкурсів із латинської мови 
та римської культури, античного релігієзнавства та міфології; загального 
мовознавства, лінгвокультурології, лінгвокомунікативістики, лінгвопрагматики,  
лінгвосугестології тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 
дослідженням. Результати дослідження, викладені в дисертації, отримані 
безпосередньо автором і висвітлені у шести одноосібних наукових публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження були 
обговорені на засіданні кафедри загального мовознавства, класичної філології та 
неоелліністики (23 жовтня 2016 р.), а також апробовані на міжнародних та 
всеукраїнських конференціях: Всеукраїнській науковій конференції за участю 
молодих учених  «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 
сучасних філологічних студій» (Київ, 11 квітня 2013 р.); Міжнародній науковій 
конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 
2014 р.); Міжвузівській науково-практичній конференції «Мова. Культура. 
Комунікація: нові парадигми дослідження» (Рівне, 16-17 жовтня 2014 р.); 
Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених «Дух нового часу в 
дзеркалі слова й тексту» (Київ, 9 квітня 2015 р.); Всеукраїнській науково-
практичній конференції «ІV Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, 28 
жовтня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Пріоритети мовознавчої 
науки в контексті глобалізаційних процесів» (Київ, 13 листопада 2015 р.), 
Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених «Мова й література в 
глобальному й локальному медіапросторі» (Київ, 5-6 квітня 2016 р.), Наукових 
читаннях «Філологічний міленіум» (Київ, 10 листопада 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
викладено в п’ятьох одноосібних публікаціях у фахових виданнях, затверджених 
МОН України, а також в одній статті у міжнародному періодичному виданні 
(Польща). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, додатків, 
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які містять ілюстративний матеріал дослідження, списку використаної літератури.  
Повний обсяг дисертації складає 225 сторінок, обсяг основного тексту  – 181 стр. 
Список використаної літератури налічує 238 позицій. Додатки складаються з 45 
досліджених текстових фрагментів та 8 ілюстрацій.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі окреслено сучасний стан наукового опрацювання сакральних 
латинськомовних текстів доби античності, обґрунтовано актуальність та новизну 
проведеного дослідження, окреслено його об’єкт та предмет, сформульовано мету 
та завдання роботи, розкрито теоретичне та практичне значення отриманих 
результатів, описано матеріал і методи дослідження, відображено апробацію 
результатів дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні аспекти дослідження 
сакрального тексту» розглянуто текст як об’єкт вивчення у мовознавстві, 
визначено особливості та функції античного сакрального тексту, створено 
класифікацію сакральних латинськомовних текстів за генологічним параметром, 
досліджено когнітивні виміри сакральних текстів, визначено особливості римської 
ментальності та магічно-релігійного світогляду давніх римлян, розглянуто 
римський ритуал як невербальну складову сакральних текстів, визначено методику 
дослідження сакрального тексту як сугестивно зумовленого феномена. 

Існує багато підходів до дослідження тексту: комунікативно-прагматичний, 
(Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, К. Брікнер, Дж. Остін, Д. Серль, Ф. Палмер, 
Г.(мл.) Почепцов,  К. Філіпов, Р. Якобсон,); семіотико-культурологічний (Р. Барт, 
М. Бахтін, Г. Кнабе, О. Кармін,  Д. Лихачов, Ю. Лотман, Л. Мурзін,Т. Ніколаєва, 
В. Топоров); герменевтичний (А. Баранов, О. Богін, М. Гайдеґґер, Г.-Г. Гадамер, 
В. Дільтей, Ф. Шлейєрмахер) тощо. Як видається, саме герменевтичний підхід до 
тексту, який передбачає трактування культури як сукупності текстів та механізмів 
їх створення, є найперспективнішим при дослідженні текстів сакрального 
характеру. 

Пропонована жанрова класифікація сакральних латинськомовних текстів 
спирається на такі критерії: 1) сфера реалізації: побутові, любовні, медичні, 
військові тексти тощо; 2) стиль; 3) хронотоп; 4) авторство (його наявність або 
відсутність); 5) мета використання; 6) форма представлення: ритмізовані/не 
ритмізовані, внаслідок застосування яких було виділено наступні типи сакральних 
латинськомовних текстів: 1) devotio  – обітниця, пожертва підземним богам; 2) 
deprecatio  – насилання проклять, віддання прокляттям; 3) imprecatio  – прокляття, 
переважно написані родичами на надгробках, звернуті до вбивці; 4) incantamentum 
 – закляття, магічна формула; 5) laminae ignorabiliter litteratae – таблички, вкриті 
невідомими письменами, які використовувались у ритуалах; 6) tabellae defixionum – 
таблички проклять, надряпані на свинцевих пластинах; 7) preces – молитви, 
звертання до богів;8) hymnus seu carmen  – гімн, присвячений богам. 
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Сакральні тексти – це складна частина традиційно-архаїчної культури з 
притаманним їй дораціональним, наївно-прагматичним мисленням, довірою до 
світу, універсалізмом, синкретичністю, антиномічністю. Магія та релігія 
базувалися на вірі в надприродні сили, проте магія у римському суспільстві 
вважалася маргінальним, простонародним заняттям, а релігія – елітарним, таким, 
що здатне об’єднати суспільство. Тому релігія мала офіційний (легалізований) 
характер, а магія – заборонений. Звідси виникає ще одна опозиція «масовість-
індивідуальність», яка характеризує модус співвіднесеності релігії та магії.  

Комунікативні стратегії сакрального тексту можуть здійснюватися за 
допомогою невербальних засобів, зокрема ритуалів, символічності кольорів та 
чисел. У Давньому Римі ритуал виступав головним носієм культових відносин; для 
нього були характерні  універсальність, таємність виконання, магічний вплив, 
символічність та сугестивність. 

У нашому дослідженні ми розуміємо сугестію (навіювання) як здійснюваний 
за допомогою вербально-невербальних засобів спрямований вплив на психіку 
людини. З огляду на сугестивно-синергетичну природу сакрального тексту, його 
варто розглядати на різних рівнях лінгвістичного аналізу (фоносемантичному, 
просодичному, лексико-семантичному, синтаксичному) як знаково-системне 
утворення, у рамках якого лексичні (ключові лексеми) та синтаксичні мовні засоби 
(певні типи повторів, паралелізми) стають найзначущими в контексті реалізації  
вербально-сугестивної потенції цього складного мовленнєвого феномену.  

У другому розділі «Структурно-системний підхід до дослідження 
античного сакрального латинськомовного тексту»описано теоретичні засади 
аналізу сакральних текстів за структурно-семантичними параметрами, 
проаналізовано сакральні латинськомовні тексти під кутом зору участі різних 
структурних одиниць фоносемантичного, просодичного, лексико-семантичного та 
синтаксичного рівнів у здійсненні сугестивного впливу; досліджено особливості 
сакральних латинськомовних текстів у комунікативно-прагматичному вимірі. 

Сакральні латинськомовні тексти є вербалізованою структурою зі звуковим 
полем виміру. Алітерації та асонанси в сакральному тексті створюють латентну 
ритмічну схему, актуалізуючи в підсвідомості людини семантику відповідних 
ключових лексем, що містять ці повтори. Важливим у сакральному тексті є вплив 
не певного звуку (фонеми), а лексеми, до складу якої він/вона входить, оскільки 
саме лексема у своїй формально-семантичній цілісності провокує асоціації за 
формою або смислом з іншими складниками лексичної системи. 

Прикладом сакрального тексту, у якому використано алітерацію, можна 
вважати формулу SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS  – відомий паліндром, у 
якому спостерігаємо насиченість приголосними звуками: щілинного свистячого 
[s], який обрамлює текст; зімкненого глухого [t] та дрижачого сонорного [r], що 
створює ефект звукового шуму та спричинює втрату милозвуччя. У такий спосіб, 
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на нашу думку,в перцепції досягається ефект пригнічення, супроводжуваний 
страхом. 

Окрім алітерації, у сакральних текстах спостерігаємо асонанси, що сприяє 
виникненню позитивних емоцій, як, наприклад, у гімні Арвальських братів: neve 
lue rue Marmar sins incurrere in pleoris чи у формулі, згаданій Катоном Старшим: 
«Motas vaeta darіes dardares astaterіes dіssunaputer». 

У написі з міста Помпеї, датованому 79 р. н.е., спостерігаємо тавтології 
(повторення однакових словоформ, спільнокореневих чи близьких за значенням 
слів): 

Quisquis amat, valeat, pereat, qui nescit amare; 
Bis tanto pereat, quisquis amare vetat. 
 –  Хто кохає, хай буде здоровим; загине нехай той, хто не знає, як кохати; 
 двічі нехай загине той, хто забороняє кохати. 
У цьому магічному дискурсі словоформи amare та amat характеризуються 

милозвучністю, адже містять відкритий голосний [a] та губний приголосний [m], 
що асоціюються з м’якістю, проте під час вимовляння можуть сприйматися 
негативно: під час промовляння сакрального тексту унаслідок гри слів може 
відбутися ототожнення цього слова з іншим, подібним йому за звучанням: mors, 
mortis f  – смерть. 

Як засвідчив аналіз сакральних латинськомовних текстів на просодичному 
рівні, ритм є основним конструктивно-змістовим елементом для такого роду 
текстів. Завдяки дистантним повторам сакральний текст сприймається нелінійно, 
унаслідок чого виникає додаткова підтекстова інформація, що підсилює ефект 
навіювання. Найбільш значущими в ритмічній будові тексту є початковий і 
кінцевий фрагменти: у першому задається ритм усієї мовної структури, в 
останньому підсумовується ефект впливу. Так, наприклад, гімн Арвальських братів 
(Carmen Arvale) містить обрамлення з паралельною структурою. Ритуальна пісня 
Саліїв (Carmina Salivaria) також містить анафоричний повтор, що виконує 
композиційну функцію, де анафора слугує додатковим (поряд із константною 
паузою) сигналом закінчення попереднього рядка й початку наступного. У такий 
спосіб, вважаємо, гімн набуває зв’язності, а повтор підкреслює значущість 
виділеного слова. 

У сакральному тексті повторення лежить в основі мовленнєвого ритму, який 
формується завдяки взаємодії різноманітних засобів: звукових, інтонаційних, 
лексико-семантичних, синтаксичних,з-поміж яких особлива роль належить 
синтаксичному паралелізму. Повтори однакових морфологічних форм та 
синтаксичні паралелізми, які збільшують монотонність звучання тексту, характерні 
і для ритмічної організації прокляття проти Плотія. У цьому проклятті використані 
анаграмні утворення, які характерні також для старолатинської поезії Carmen 
Arvale та Carmina Salivaria. 
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У процесі аналізу в сакральному латинськомовному тексті були виділені 
особливі групи лексичних одиниць: нейтральна лексика (загальновживана лексика, 
яка не пов’язана з певними функційними стилями мови та не має експресивного 
забарвлення; стосується теми тексту, часто виражена онімними звертаннями); 
прагматично маркована лексика (співвідноситься з планованим результатом 
навіювального впливу, прагматичним ефектом  – оздоровлення, зцілення, перемога 
в бою, зурочення, приворот тощо); немаркована лексика (позначені нею реалії 
об’єктивної дійсності прямо не стосуються теми). 

У нашому дослідженні до прагматично маркованої лексики відносимо оніми, 
що ілюструють звертання до богів, оскільки саме останні є найпоширенішим 
способом здійснення прокляття. З-поміж імен богів часто трапляються традиційні 
римські підземні боги: Dis Pater («багатий батько», римський бог, що 
прирівнювався до грецького Плутона, іноді до Гермеса  – хтонічного бога-
провідника мертвих душ), Persephone чи Proserpina (цариця підземного світу), 
Hecate (богиня полювання та рибальства, покровителька нечисті, чаклунства та 
ворожінь, яка має подібні риси з Артемідою). Крім того, трапляються й такі імена 
богів: Dis Pater, Nуmpha, Dea Placida, Domina Fons, Dea Proserpina, Dominus 
Neptunus, Divus Nodens, Deus Juppiter Optimus Maximus, Deus Mercurius, Mater 
magna, Deus Pluto, Dea Muta Tacita, Moltinus, Dea Placida et Sacra, Minerva Dea 
Sulis, Numen, Manes тощо. 

Через вплив східних вірувань та астрології в табличках проклять зустрічаємо 
звертання до єгипетських богів: Ісіди (популярності в Римі набула після правління 
Цезаря та Марка Антонія), яка виконувала роль грецької богині плодючості 
(Деметри)  – Isis Myrionyma, tibi commendo furtum meum – Ісіда Міріоніма, тобі 
доручаю мою крадіжку; Абраксаса  – єгипетського демона, що уособлював єдність 
світового часу та простору (за однією з версій, втілено у формулі 
ABRACADABRA), інших єгипетських демонів: Бахахіха – Βαχαχυχ qui es in 
Aegypto magnus daemon – Бахахіх, що є у Єгипті величним демоном; Трабаксіана –
Τραβαξιαν omnipotens daemon – Трабаксіан, всемогутній демон тощо. 

На відміну від грецької релігії, де боги уособлювали заняття, ремесла, 
предмети, римські боги часто персоніфікували певні якості чи риси характеру. 
Наприклад, у сакральних латинськомовних текстах спостерігаються звертання до 
таких богів чи божеств: Аттіса (у фрігійській міфології бога плодючості, коханого 
богині Кібели, що ототожнювався з фінікійським Адонісом).  – Deorum maxime, 
Attis tyranne  – найбільший із богів, Аттісе тиране; Нецесітати (богині неминучості 
чи невідворотності)  – Adjuro vos per haec nomina Necessitatis. – Заклинаю вас через 
ці імена Нецесітати; Мути Тацити чи Dea Mutae (німої богині, що оберігала від 
чуток, наклепу, переслідувань): Mutae Tacitae, ut mutus sit Quartus. – Мовчазній 
Муті (присвячується), щоб німим став Кварт.  

Окрім римських богів, у табличках трапляються імена кельтських божеств, 
які потрапили до римського пантеону після завоювання Римською імперією Галлії 
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та Британії. Римляни ототожнювали кельтських богів із власними: галльського 
бога Белена (Belenos) з Аполоном, а бога Луга (Lug) з Меркурієм, що спонукало їх 
до такого роду звертань: до Нодента: Divo Nodenti: Silvianus anellum perdidit.  – 
Богу Ноденту: Сільвіанус перстенець втратив; до Мольтіна (хтонічного божества 
плодючості, що ототожнювався з Марсом чи Меркурієм). – Secundina Mercurio et 
Moltino mandat. – Секундіна передає Меркурію та Мольтіну. 

У текстах табличок проклять часто вживаються імена матері (матроніми), які 
використовувалися для уточнення особи, яку збиралися проклясти. Підтверження 
цьому знаходимо у відомій латинській приказці: «Mater certa, pater incertus»  – 
Мати відома, а батько невідомий. Найбільш поширеним формулюванням у цьому 
разі було таке: «такий-то син (дочка) такої-то» чи quem peperit  – «такий-то (така-
то), якого (яку) народила така-то ім’ярек». 

Найбільш суттєвим елементом тексту прокляття було ім’я об’єкта  
прокльонів,  тут будь-яка невизначеність не дозволялася. Наприклад, у проклятті 
проти Невії вжито таку фразу: sive ea allo nomini est  – чи вона має інше ім’я. Таке 
уточнення використовувалося задля того, щоб Невія не змогла уникнути 
покарання, наприклад, за допомогою заміни імені, адже сила прокляття 
пов’язувалася з особою самої Невії. 

Зазвичай дослідження античних сакральних текстів спираються на дотичні 
свідчення культурно-релігійного або палеографічно-епіграфічного характеру. 
Вважаємо, що для адекватної інтерпретації сакрального латинськомовного тексту 
необхідно використовувати такі його маркери: сфера використання, прагматична 
спрямованість, атрибуція об’єкта прокляття, походження та суспільна роль автора 
чи виконавця прокляття, мотиви створення тексту, інструментарій та способи 
здійснення прокляття. 

Наведемо приклад прокляття юридичного змісту, датованого ІІ ст. н. е., 
виконаного на свинцевій табличці з рельєфними зображеннями: Denuntio personis 
infra/scriptis, Lentino et Tasgillo / uti adsint ad Plutonem / et ad Proserpinam hinc 
abeant / quomodo hic catellus nemini / nocuit sic [..] nec / illi hanc litem vincere possint 
/ quomodi nec mater huius catelli / defendere putuit sic nec advo/cati eorum e[os 
d]efendere non / possint sic illos [in]imicos/ Atracatetracati gal/lara precata egdarata / 
hehes celata mentis ablata / {et ad Prosepinam hinc abeant} // Aversos ab hac l[i]te esse 
debent quomodo hic catellus aversus / est nec surgere potesti / sic nec illi sic transpicti 
sint / quomodo ille / quomodi in hoc monumento ani/malia ob mutuerunt nec surge/re 
possunt nec illi muti / Atracatertracati gallara / precata egdarata he/hes celata mentis 
abla/ta. – Я повідомляю про нижче зазначених осіб Лентіна та Тасгілла. Нехай же 
вони з’являться у Плутона та Прозерпіни, а звідси зникуть. Так само, як це щеня 
нікому не шкодить так… там цю судову справу не зможуть перемогти. Так само, як 
мати цього щеняти не змогла захистити. Так і його адвокати його захистити не 
зможуть, як ті вороги Atracatetracati gal/lara precata egdarata / hehes celata mentis 
ablata / та Прозерпіни, а звідси зникнуть. Вони мають бути нещасні тут, так само, 
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як це щеня нещасне, і не може піднятися. Так само й ці, зображені тут, як ті. Так 
само, як на цьому надгробку тварини замовклі не можуть піднятися, так і ці нехай 
же будуть німими. Atracatertracati gallara/ precata egdarata he/hes celata mentis 
abla/ta. 

Можемо припустити, що суб’єктом прокляття є супротивник Лентіна та 
Тасгілла в судовій справі, який прагне позбутися будь-яким чином цих двох осіб. 
Перша фраза таблички вражає своєю офіційністю: Denuntio personis infra scriptis 
Lentino et Tasgillo.  – Я повідомляю про нижче зазначених осіб Лентіна та Тасгілла. 
Після цього вжито традиційне для проклять «побажання» чи акт передання 
підземним богам: Uti adsint ad Plutonem et ad Proserpinam hinc abeant.  – Нехай же 
вони з’являться в Плутона та Прозерпіни, а звідси зникуть. Водночас вживаються 
прийменникові дієслова з протилежним значенням (adesse  – з’явитися, прийти та 
abire  – вийти, піти), за допомогою чого відбувається прагматично спрямована гра 
планів змісту зазначених слів. 

Цей текстовий фрагмент ілюструє використання симпатичної магії:  коли 
один предмет чи особа уподібнюється іншому за певними характеристиками. 
Даний текст насичений також вказівними займенниками (hic – «цей» та ille  – 
«той») у різних граматичних формах, які виконують дейктичну та анафоричну 
функцію. 

З-поміж проаналізованих нами сакральних текстів трапляються також 
таблички проклять, поява яких мотивована конфліктами, помстою, заздрістю, 
ненавистю тощо. Найяскравішим прикладом таких текстів є прокляття Рóдіни, 
знайдене в одній із гробниць поблизу Via Latina (дороги на південний схід від 
Риму), датоване серединою І ст. до н. е., розмір 12,0 × 27,5 см: 

Defixio ad Rhodinem 
Quomodo mortuos qui istic sepultus est nec loqui, nec sermonare potest, sic 

Rhodine apud M[arcum] Licinium Faustum mortuas it nec loqui nec sermonare possit, it 
auti mortuos nec addeos, nec ad hominess acceptus est. sic Rhodine apud M[arcum] 
Licinium accepta sit et tantum valeat, quantum ille mortuos quei istic sepultus est. Dite 
Pater, Rhodine[m] tibi commendo, uti semper odio sit M[arco] Licinio Fausto; item 
M[arcum] Hedium Amphionem item C[aium] Popillium Apollonium item Vennonia[m] 
Hermiona[m] item Sergia[m] Glycinna[m]. – Подібно до того, як мрець, тут 
похований, не може ні говорити, ні бесідувати, так нехай і Рóдіна біля Марка 
Ліцінія Фавста стане мертвою, і нехай не зможе ні говорити, ні розмовляти. 
Подібно до того, як мрець не прийнятий ні богами, ні людьми, так нехай і Рóдіна 
не буде прийнята Марком Ліцінієм Фавстом, і нехай має таку ж силу, як мрець, що 
тут похований. Батько Діт, я доручаю тобі Рóдіну для того, щоб вона завжди 
слугувала предметом ненависті для Марка Ліцінія Фавста. Також Марка Гедія 
Амфіона, також Гая Попілія Аполонія, також Венонію Герміону, також Сергію 
Гліцину. 
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Табличка є атрибутом любовної симпатичної магії, об’єктом якої є Рóдіна  – 
рабиня чи вільновідпущена грецького, судячи з імені, походження, коханка 
римського громадянина Марка Ліцінія Фавста. На жаль, автор прокляття 
залишився невідомим. Проте  подібна «анонімність» могла бути умисною, що було 
зумовлено страхом автора перед викриттям. Ім’я Рóдіни вживається в проклятті 
тричі, що збільшувало його силу. Римляни вважали, що непарні числа більш 
досконалі, аніж парні: numero deus impare gaudet – непарному числу радіє 
божество (Verg. Ecl. VIII. 75). Друга частина прокляття звернута до 4 людей 
грецького походження  – 2 чоловіків та 2 жінок, роль яких була відома лише 
автору. Можливо, ці особи якимось чином посприяли любовному зв’язку Марка та 
Рóдіни. 

Дещо подібним до попереднього прокляття є текст, найімовірніше, жанру 
любовної магії: Tretiam Mariam defigo et illius vitam et mentem et memoriam et 
iocinera, pulmones, intermixta, facta, cogitata, memoriam. Sic non possit loqui quae 
secreta sint neque… amare possit neque… claudo.  – Пробиваю Третію Марію та її 
життя, свідомість, пам’ять, печінку, легені, перемішане, зроблене, обдумане, 
пам’ять. Так нехай не зможе говорити про таємне, і не зможе кохати… закриваю. 

Автор прокляття має на меті не тільки завдати шкоди фізичному здоров’ю 
Марії  – легеням та печінці (які, за свідченням М. Тулія Ціцерона, Авла Корнелія 
Цельса, Плінія Старшого, вважалися органами чуттєвого кохання та афектів), а й 
загалом зруйнувати її як особистість. 

У деяких написах відображений магічний симпатичний зв’язок між 
тваринами та реальними людьми: [Quomodi] huic gallo {vacat} lingua vivo extorsiet 
defixi sic inimicorum meorum linguas adversus meom mutescant.  – Так, як язик цьому 
живому півню …буде викручений, так я проклинаю язики моїх ворогів, які проти 
мене, щоб оніміли. [Q]uomodo tomacos abes ligatos, sic et Concordi… liget bracia, 
cor, sensu..  – Так, як зв’язаних нутрощів тобі бракує, так і Конкорду нехай буде 
зв’язано руки, серце, розум. Q[umod]o ped[es] аbes l[igat]os sic et… ligatae pedes 
Alumno et Pyro…  – Так само, як тобі бракує зв’язаних ніг, так і… нехай будуть 
зв’язані ноги Алюмна та Піра… 

Цей уривок свідчить про наявність певного ритуалу зв’язування об’єкта, 
який міг здійснюватися паралельно з виготовленням таблички із прокляттям. У 
ролі уявного об’єкта прокляття могла бути лялька чи якась тварина, ймовірніше, 
півень, оскільки в прокляттях він згадується досить часто. 

Магічна формула SATOR містить такі лексичні форми: Sator,oris m  – «сіяч, 
творець, рятівник»; arepo  – вигадане ім’я чи похідне від arrepo (від ad repo  – «я 
повільно рухаюся вперед»); tenet  – «тримає, утримує»; opera від opus,eris n Acc.pl., 
opera, ae f Abl.sg.  – «праця, праці», чи opera  – «обережно»; rotas від rota, ae f 
Acc.pl.  – «колеса, плуг», чи від rotare  – «крутити». 

Численні спроби перекласти текст квадрата SATOR не мали помітного 
успіху. Загалом фраза звучить приблизно так: «Сіяч Арепо утримує колеса» або 
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«Творець Арепо керує плугом (колесами)». Як вважає більшість дослідників цієї 
формули (Д. Дауб, Ж. Каркопіно, К. Керам, С. Мазерс, М. Маркович), перекласти її 
не є можливим. 

Найбільш загадковим у фразі вважається слово arepo, яке взагалі не 
трапляється в епіграфічних латинських написах (у термінах лінгвістики вважається 
гапаксом (від грец. ἅπαξ λεγόμενον  – «одного разу прочитане»), тобто таким, що 
вжите в певному корпусі текстів лише один раз).  

Семантичний аналіз лексичних елементів та символів сакрального тексту 
формули SATOR виявив низку асоціацій. Лексема Sator (утворено від дієслова 
sero, sevi, satum, еre  – сіяти), тобто має асоціації із сіячем, творцем та засновником,  
тим, хто створює нове, Творцем, божественним началом. Rotas  – як «колеса» (те, 
що обертається, створює рух) чи «плуг» (сільськогосподарське знаряддя,за 
допомогою якого обробляють землю) символізує постійний рух, обертання, 
повторення подій, циклічність часу. 

У формулі використано 8 літер, а саме S A T O R E N Р. Як відомо, цифра 8  – 
знак безкінечності. Вісімка традиційно асоціюється з богом Аполлоном  – 
покровителем мистецтв та творчого натхнення. Окрім того, цифра 8 є 
математичним символом восьми вітрів та сторін світу –  чотирьох основних та 
чотирьох проміжних. Утворюваний восьмикутник – роза вітрів – означає образне 
вираження загальності. Число октави (7+1=8) – новий початок, відновлення, 
відродження, перехід на новий цикл чи рівень. Отже, можна зробити висновок про 
те, що у формулі SATOR реалізується семантика безкінечності, вічного оновлення 
земного життя. 

Аналіз сакральних латинськомовних текстів на рівні мікросинтаксису  
виявив дієслова модальної семантики заперечення, наказу чи побажання, які на 
рівні синтаксичних структур стають головними виразниками імперативної та 
оптативної модальностей: Nec huic morbo caput crescat.  – Нехай тут не росте 
початок цієї хвороби.  – Aut si creverit tabescat.  – Якщо виріс, нехай загине 
(M. Terentius Varro. Rerum Rusticarum De Agri Cultura 1, 2, 27). 

Мовно-мовленнєвими формами, які реалізують навіювальний вплив на рівні 
макросинтаксису сакрального тексту виступають звертання, спонукальні речення, 
синтаксичні конструкції, що вибудовують логічні зв’язки між поняттями; 
інверсійні синтагми; фрази, сегментація яких асоційована із сакральними числами 
(3, 7, 8); повтори, паралелізми тощо. 

У межах сакрального латинськомовного тексту поширеним є анафоричний 
повтор, який набирає сугестивної функції звертання: Porcellus Porcellus mulo 
medicus, Porcellus medicus, mulo medicus. Interficite eum. Corpus, caput tenete, 
oculum. Mortuos facite Porcellum et Sillam uxorem ipsius. ... bis et octo Porcelli qui...– 
Порцелій, Порцелій ветеринар, Порцелій лікар, ветеринар. Знищіть його. Тіло, 
голову тримайте, око. Зробіть мертвим Порцелія та Сіллу, його дружину…. двічі та 
вісім Порцелія, який… 
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У сакральному латинськомовному тексті епіфора значно поступається 
анафорі, слугуючи меті увиразнення, акцентуації думки і, врешті-решт, реалізації 
навіювального впливу: Aenum meum qui levavit, exconfixus est. Templo Sulis dono si 
mulier si baro, si servus si liber, si puer si puella. Et qui hoc fecerit. Sanguinem suum in 
ipsum aenum fundat. Dono si mulier si baro,  si servus si liber, si puer si puella. Eum 
latronem, qui rem ipsam involavit, deus inveniat. – Хто зняв  (вкрав) мій мідний котел, 
проклятий. Дарую храму Суліс, хто б це не зробив: чи жінка, чи незграба, чи 
раб, чи вільний, чи хлопчик, чи дівчина, свою кров у той котел нехай виллє. 
Віддаю, хто б це не був: чи жінка, чи солдат, чи раб, чи вільний, чи хлопчик, 
чи дівчина. Його, злодія, хто саму річ вкрав, бог нехай знайде. 

У текстах табличок проклять спостерігається обрамлення. Оскільки початок 
та кінець є найсильнішими позиціями тексту, у такий спосіб наголошується 
основний мотив, головна інтенція суб’єкта прокляття тощо. В аналізованому 
матеріалі обрамлення переважно реалізує функцію звертання до богів: Domine 
Neptune, tibi dono hominem. Qui solidum involavit Muconi et argenteolos sex. Ideo 
dono nomina eius, qui decepit, si mascel si femina. si puer si puella. Ideo dono tibi. 
Niske, et Neptuno vitam, valetudinem, sanguinem eius, qui conscius fuerit eius 
deceptionis, animum eius, qui hoc involavit et qui conscius fuerit, ut eum decipias furem. 
Qui hoc involavit, sanguinem eius consumas et decipias, domine Neptune. – Боже 
Нептуне, тобі дарую людину, яка суму вкрала в Муконія та 6 срібних динаріїв. З 
цієї причини дарую того імена, хто обманув, чи чоловік, чи жінка, чи хлопчик, чи 
дівчинка. З цієї причини дарую тобі, Ніске та Нептуне, життя, здоров’я, кров того, 
хто був співучасником цього обману, душу того, хто вкрав і хто співучасником 
був, щоб ти ошукав цього злодія. Хто це вкрав, кров його випий та ошукай, боже 
Нептуне.  

Рідкісним для сакрального латинськомовного тексту є вживання поліптотів –
повторів того самого слова у різних відмінкових формах, що набувають функції 
символічного ототожнення об’єкта прокляття із дистинктивними ознаками певного 
божества: Mutae Tacitae,ut mutus sit Quartus,agitatus erret,ut mus fugiens aut avis 
adversus basyliscum,ut eius os mutum sit. Mutae, mutae dirae sint, mutae tacitae sint, 
mutae. Quartus ut insaniat, ut Erinyis rutus sit et Quartus Orco. Ut mutae tacitae, ut 
mutae sint ad portas aureas. – Мовчазній Муті, щоб німим став Кварт. Нехай же 
затравлений заблукає, як миша, що втікає, або птах навпроти василіска. Нехай же 
рот його стане німим. Муті, нехай же німі стануть страшними. Муті, нехай же 
стануть німі мовчазними. Нехай же Кварт збожеволіє, хай же буде схоплений 
Ерініями і Кварт Оркон, як Мовчазній Муті, нехай же стануть німими перед 
золотими дверима. 

Досить часто в сакральному тексті синтаксичні паралелізми 
супроводжуються зіставно-протиставним сурядним сполучником quomodo… sic  – 
так …як.  Так само, як поліптот, синтаксичний паралелізм «працює» на реалізацію 
символічного ототожнення, яке стає (тільки вже на рівні макросинтаксису тексту) 
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потужним засобом магічної дії: Quomodo hoc plumbum non paret et decidit. Sic 
decidat aetas, membra, vita, bos, granum, merx eorum, qui mihi dolum malum 
fecerunt. – Так само, як цей свинець не з’являється і падає, так нехай же спадає вік, 
кінцівки, життя, бик, зерно, товар тих, хто мені злий умисел вчинили.  

Звернімося до жанру любовного привороту, відтвореного у поезії П. Вергілія 
Марона (70-19 рр. до н. е.): 

Limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit 
Uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore. 
(Р. Vergilius Maro, Eclogae 8, 80 –81). 
 –Як в одному й тому ж вогні твердне мокра цеглина 
І віск оцей топиться, так тане Дафнід у нашім коханні. 
(Переклад М. Зерова, М. Борецького, А. Цісика, В. Маслюка). 
У першому рядку спостерігаємо асонанси голосних і (нелабілізований 

голосний переднього ряду верхнього підняття), u (лабіалізований голосний звук 
заднього ряду верхнього підняття), е (голосний звук переднього ряду середнього 
підняття): Limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit, завдяки чому досягається 
заклинально-сугестивний ефект. Цей сакральний текст, як і попередній,також 
побудований за принципом синтаксичного паралелізму, який виступає 
реалізатором симпатичної магії. Структурно-граматична схожість двох частин 
складнопідрядного речення підкріплюється на лексичному рівні: ключові лексеми 
limus  – глината cera  – віск поєднуються функціонально за допомогою лексеми-
посередника  ignis  – вогонь, адже саме завдяки ньому глина твердне, а віск 
плавиться, тобто відбувається зміна фізичних станів, яка прагматично 
екстрапольована  на сферу почуттів об’єкта привороту. 

У третьому розділі «Комунікативно-прагматичний підхід до вивчення  
сакрального латинськомовного тексту» здійснено лінгвопрагматичний аналіз 
сакральних латинськомовних текстів, зокрема, виділено основні типи мовленнєвих 
актів, характерних для такого роду текстів; запропоновано авторську типологію 
перформативів-сценаріїв, реалізованих у СЛТ; на прикладі одного із текстів 
зроблено спробу застосування лінгвосинергетичного підходу до опрацювання 
механізму сугестії, закладеної в СЛТ. 

Сакральний текст, виконуючи містико-магічну функцію, тісно пов’язану із 
синкретизмом відображення світу в психіці давньої людини, водночас є 
комунікативним, прагматично маркованим актом, для якого характерна 
принципова невизначеність  основних його структурних компонентів:  учасників 
(адресанта та адресата), обставин та умов комунікації і, врешті-решт, самого змісту 
повідомлення.  

На нашу думку, цілком закономірним є те, що, як продемонстрував аналіз,  у 
сакральних текстах використовується лише декілька з видів мовленнєвих актів: 
директиви та перформативи. Це пояснюється природою самих текстів та тими 
комунікативними інтенціями адресантів, які в них реалізовані. Директивні 
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мовленнєві акти в сакральних латинськомовних текстах можна умовно поділити на 
директиви-накази (імперативи) та директиви-прохання (реквестиви): Numen 
demando, devoveo, desacrifico, uti vos Aquae ferventes, sive vos Nymphae sive quo alio 
nomine vultis appellari, uti vos eum interimatis, interficiatis intra annum istum. – 
Божество прошу, жертвую і присвячую, щоб ви, гарячі води, чи, якщо хочете, щоб 
вас звали німфами чи якими-небудь іншими іменами, щоб ви його знищили й 
загубили впродовж цього року. 

Як бачимо, інтенція прохання виражена в досить м’який спосіб, без 
жорсткого наказу, оскільки звертання адресоване до бога чи божества. Зовсім по-
іншому в текстах проклять реалізуються директиви-накази, які зазвичай 
характеризуються імперативною модальністю: Ego tui memini medere meis pedibus 
(M. Terentius Varro. Rerum Rusticarum De Agri Cultura 1, 2, 27).  – Я тобі нагадую 
вилікувати мої ноги. Наведений приклад ілюструє, що синтаксична семантика 
директивів-наказів орієнтована на негайність виконання дії. Прохання, як і накази, 
виражають спробу спонукати когось щось зробити, однак ступінь примусу у них 
різний. Адресат у реквестивному мовленнєвому акті сприймається як особа, яка не 
зобов’язана задовольнити бажання мовця, − імперативний мовленнєвий акт не 
передбачає права адресата на відмову. 

Сакральний текст можна розглядати і в термінах комплексного 
перформативу, оскільки він вербально спрямований на здійснення певної дії з 
об’єктом чаклунства, при цьому сам акт прокляття сукупно з ритуальним 
складником націлений на досягнення мети магічного дійства. Створено власну 
типологію, яка, відображаючи умовну послідовність дій у ритуалі здійснення 
прокляття, відповідає когнітивній структурі сценарію: 

1. «Констатація образи»: виражена перформативом «жалітися»  – queri: 
Deo sancto Mercurio. Queror tibi de illis, qui mihi male cogitant et male faciunt 

supra… si servus si liber, si mascel si femina. Ut non illis permittas nec stare nec sedere. 
nec bibere nec manducare, nec has iras redimere possint, nisi sanguine suo…  – 
Святому богу Меркурію. Жаліюсь тобі на тих, хто про мене раніше погане думав і 
погане мені робив… чи був це раб, чи вільний, чи чоловік,чи жінка. І не дозволь їм 
ні стояти, ні сидіти, ні пити, ні їсти, і хай вони не відкупляться від цього гніву, хіба 
що своєю кров’ю… 

2. «Принесення в дар»: виражене перформативами зі значенням 
«жертвувати», «присвячувати»  – devovere, desacrifare: 

Numen demando, devoveo, desacrifico, uti vos Aquae ferventes, sive vos Nymphae 
sive quo alio nomine vultis appellari, uti vos eum interimatis, interficiatis intra annum 
istum. – Божество прошу, жертвую і присвячую, щоб ви, гарячі води, чи, якщо 
хочете, щоб вас звали німфами чи якими-небудь іншими іменами, щоб ви його 
знищили й згубили впродовж цього року. 

3. «Акт передання жертви божеству»: супроводжуване лексемами зі 
значенням «передавати», «доручати»  – commendare, mandare, dare: 
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Isis Myrionyma, tibi commendo furtum meum.  – Ісіда Міріоніма, тобі доручаю 
мою крадіжку. 

4. «Виконання прокляття»: реалізується лексемами зі значенням «прибивати, 
проколювати», «прив’язувати»  – defigere, deligare: 

Malchio Niconis: oculos, manus, digitos,…. defigo in his tabellis…. Cunnum, 
uuluam, ilia Rufae publicae defigo in his tabellis.  – Мальхій Нікон: очі, кисті, 
пальці… прибиваю в цих табличках.… Піхву, вульву, статеві органи Руфи Публіки 
я проколюю цвяхами в цих табличках. 

Внаслідок застосування лінгвосинергетичного підходу було доведено, що 
сакральний текст є багатокодовим утворенням, у якому вербальні й невербальні 
компоненти виступають єдиним синергетичним комплексом, де засоби всіх рівнів 
організації тексту – фонетичні, ритміко-просодичні, лексико-семантичні та 
синтаксичні використовуються адресантом вмотивовано й синхронізовано, 
реалізуючи його прагматичні настанови. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Сакральний латинськомовний текст є, з одного боку, лінгвокультурним 
феноменом європейської античності, породженням міфологічного мислення; з 
другого – це прагматично маркований мовленнєвий акт, який представлений 
переважно директивами та реквестивами з потужним невербальним складником 
(ритуал, символіка чисел, кольорів); з третього – це перформатив, який виступає 
засобом розгортання когнітивних сценаріїв на кшталт: «констатація образи», 
«принесення в дар», «передання жертви божеству», «акт виконання прокляття»);  з 
четвертого – багатокодове утворення, у якому вербальні компоненти всіх 
структурних рівнів текстової організації взаємодіють, утворюючи єдину 
лінгвосинергетичну цілісність, умотивовану прагматичною інтенцією сугестора-
адресанта. 

2. Було запропоновано класифікацію сакральних латинськомовних текстів на 
підставі їх генологічної належності з опертям на такі критерії, як: сфера 
використання (побутові, любовні, медичні, військові, релігійні тексти тощо), стиль, 
хронотоп написання, мета використання, форма представлення (ритмізовані/не 
ритмізовані). За критерієм сфери використання ці тексти було поділено на дві 
групи: 1) магічні (ритуальні) тексти, що мають індивідуальний характер прояву 
(закляття побутової магії для захисту; лікування від хвороби; привернення успіху; 
любовної магії; прокляття для помсти, спричинення смерті); 2) релігійні тексти, що 
мають соціальний характер прояву (молитви-звертання до богів).  

3. У результаті аналізу фоносематичного рівня сакральних латинськомовних 
текстів табличок проклять були виявлені алітерації, котрі створюють ефект 
звукового шуму, спричинюючи втрату милозвуччя, що може спричинювати стан 
психічного пригнічення, супроводжуваного страхом. На матеріалі текстів 
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любовних замовлянь були вирізнені асонанси та алітерації (висока частота 
сонорних приголосних), що сприяло меліоративному забарвленню тексту. 

4. Просодичний рівень тексту з його ритмічною організацією можна вважати 
«точкою біфуркації» синергетичної взаємодії засобів усіх рівнів організації 
сакрального латинськомовного тексту: фоносемантичного, просодичного, лексико-
семантичного, мікро та макросинтаксичного. 

5. Лексико-семантичний аналіз латинськомовних текстів проклять було 
здійснено на основі застосування таких вербально-невербальних маркерів їх 
організації: 1) суб’єкт прокляття; 2) об’єкт прокляття; 3) невербальний 
інструментарій прокляття; 4) вербальний модус реалізації прокляття; 5) бажані 
наслідки здійсненого прокляття. 

6. Увесь лексикон сакральних латинськомовних текстів було класифіковано 
на нейтральну, прагматично марковану та немарковану лексику. Нейтральна 
лексика представлена: 1) онімами та апелятивами, які реалізують звертання до 
римських, кельтських та єгипетських богів та божеств; 2) матронімами; 3) 
власними іменами об’єктів проклять, заклять та приворотів; 4) соматизмами. 
Прагматично маркована лексика, співвідносячись із планованим результатом 
сугестивного впливу, тематично тяжіє до таких семантичних зон: оздоровлення, 
зцілення, перемоги в бою, зурочення, приворот, смерть тощо.  

7. Аналіз мікро- та макросинтаксичного рівня сакральних латинськомовних 
текстів продемонстрував особливу роль синтаксичних конструкцій імперативної та 
оптативної модальності у створенні сугестивного ефекту. Різного роду повтори 
(анафори, епіфори, обрамлення та поліптоти), будучи емоційно маркованими, 
«працюють» також на посилення навіювального впливу.  

8. У сакральних латинськомовних текстах використовуються лише два види 
мовленнєвих актів: директиви та реквестиви, які мають чітко окреслений 
перформативний характер.  

9. СЛТ можна розглядати під кутом зору синергетичної взаємодії мовно-
мовленнєвих одиниць усіх рівнів його організації (фоносемантичного, 
просодичного, лексико-семантичного та синтаксичного), які внаслідок своєї тісної 
кореляції підсилюють його сугестивний ефект. 

Перспектива подальших досліджень полягає у можливості застосування 
отриманих результатів для лінгвокультурологічних, лінгвопрагматичних та  
лінгвосугестивних розвідок, які можуть бути виконані на матеріалі сакральних 
текстів античної та середньовічної доби. 
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 Дисертацію присвячено дослідженню сакральних латинськомовних текстів 
доби античності. Сакральний текст розглянуто як лінгвокультурний феномен. 
Запропоновано авторську генологічну класифікацію сакральних латинськомовних 
текстів. Сакральні латинськомовні тексти проаналізовано під кутом зору 
синергетичної взаємодії мовно-мовленнєвих структурних одиниць, які належать 
фоносемантичному, просодичному, лексико-семантичному та синтаксичному 
рівням тексту, що спрямована на реалізацію сугестивного впливу. Водночас 
сакральний латинськомовний текст потрактовано як специфічний комунікативний, 
прагматично зумовлений акт спілкування з потужним компонентом імпліцитної 
семантики. Запропоновано авторську типологію перформативів-сценаріїв, 
використовуваних у сакральних латинськомовних текстах. 

Ключові слова: сакральний латинськомовний текст, лінгвокультура, 
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античности. Сакральный текст рассматривается как лингвокультурный феномен. 
Предложена авторская генологическая классификация сакральных латинских 
текстов. Сакральные латинские тексты проанализированы с точки зрения 
синергетического взаимодействия структурных единиц, принадлежащих 
фоносемантическому, просодическому, лексико-семантическому и 
синтаксическому уровням текста, направленного на реализацию суггестивного 
воздействия. В то же время, сакральный латинский текст истолкован как 
специфический коммуникативный, прагматично обусловленный акт общения с 
мощным компонентом имплицитной семантики. Предложена авторская типология 
перформативов-сценариев, характерных для сакрального латинского текста. 

Ключевые слова:сакральный латинский текст, лингвокультура, 
лингвопрагматика, внушение, перформатив, лингвосинергетика. 

 

SUMMARY 
Halamaha O.V. SacredLatin Text of Antiquity: Genealogic, Suggestive and 

Pragmatic Dimensions. – Manuscript. 
Thesis submitted for the Candidate Degree in Philology in speciality 10.02.14 –

Classical Languages.Certain Indo-European Languages. – Institute of Philology, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Within this research the sacred text is seen as culturally engaged phenomenon. 
Sacral Latin text is, on the one hand, culturally marked phenomenon of European 
antiquity,  product of the mythological thinking; but on the other – pragmatically 
engaged speech act, which is represented mainly by directives and requestives on the 
background of a powerful nonverbal component (ritual symbolism of numbers, colors 
etc.). Thirdly, sacral Latin text might be seen as a performative speech act. At last, it 
could be interpreted in terms of multifunctional code within which verbal components of 
all structural levels of its organization intercorrelate and result into synergetic semantic 
integrity, pragmatically aimed to fulfill the intentions of the curse subject. 

The typology of the sacred texts is outworked basing on the criteria of sphere of 
realization, style, chronotop, authorship, motives of creation of the sacred text, etc. 
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Magic (ritual) and religious (universal) sacred texts are being distinguished. Such genres 
of Latin sacred texts as plates of legal character, love curse, grave plaques, revenge 
curses were outlined. 

Classification of the sacred Latin texts was proposed on the following grounds: 
sphere of the use (domestic, love, medical, military, religious texts), style, time and place 
of creating, purpose, form of presentation (rhythmic / without rhythm).  

In the process of analysis of the sacred Latin texts’ phonosemantic level the 
alliterations which provoke an effect of noise, loss of pleasant sounding accompanied by 
the state of psychical oppression and fear were revealed. Assonances and alliterations 
(high frequency of sonorous consonants) were identified on the material of love plots; 
they served as the  instrument of  positive emotions development. 

Prosodic level of the sacred Latin text with its rhythmic organization might be 
looked upon as a “point  of bifurcation” of all devices and units, which belong to 
different levels of the sacred Latin texts’ organization: phonosemantic, prosodic, lexical-
semantic, micro- and macrosyntactic. 

Specific features of the lexemes characteristic for lexical level of the sacred Latin 
text are being described. The motivated usage of proper names, including  names of 
idols, appellatives, somatisms,  other key lexemes is being analised. Pragmatically 
marked vocabulary is also put into the spotlight. Special rhythm of the sacred text is 
studied on the background of syntactic parallelism. Lexical and grammatic levels of the 
sacred text reveal a number of macrosyntactic associations which appear to be the 
devices of the suggestive influence. Usage of sympathetic magic in the sacred Latin texts 
was examined in the context of syntactic parallelism. 

The analysis of  Latin sacred texts  also comprises the pragmatic approach in terms 
of such speech acts as imperatives and requestives, which are also aimed to influence the 
addressee.Sacred texts can be also considered in terms of complex performative act 
because it is verbally directed to perform certain actions with the object of magic 
influence.The author’s  typology , which reflects the conventional sequence of ritual 
actions used for the implementation of the curse was outworked basing on the notion of 
cognitive scenario: 1) statement of offense; 2) offering a gift to the idol/idols; 3) 
transferring victims to a deity;  4) performing of a curse. 

SLT can be seen from the perspective of synergetic interaction among language 
and speech units  belonging to all levels of its organization (phonosemantic,  prosodic, 
lexical-semantic and syntactic); their close correlation enhance the suggestive effect of 
the sacred Latin text. 

The prospect of the further research might be seen is the application of the 
obtained results in the further both structurally and culturally engaged research which 
could be performed on the other material of the sacred Ancient Greek, Old 
Ukrainian,Sanskrit, Chinese, etc. texts of Antiquity and the Middle Ages. 

Keywords: sacred Latin text, linguoculture, pragmatics, suggestion, performative, 
linguistic synergy. 
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