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Графічні елементи латиномовного акровірша  

як спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту 
 
У статті розглядається такий різновид зорової поезії та прийом мовної гри, 
як акровірш. Зокрема простежено його еволюцію в літературно-історичному 
процесі; виявлено типи та специфічні особливості функціонування 
латиномовних акровіршів, а також з’ясовано роль конструктивної функції 
графічних елементів акровірша. 
Ключові слова: акровірш, мовна гра, зорова поезія, латинська мова. 
 
В статье исследуется такой вид визуальной поэзии и приём языковой игры, как 
акростих. В частности рассматривается его эволюция в литературно-
историческом процессе; выявляются типы и специфические особенности 
функционирования латиноязычных акростихов, а также раскрывается роль 
конструктивной функции графических элементов акростиха. 
Ключевые слова: акростих, языковая игра, визуальная поэзия, латинский язык. 
 
The article observes an acrostic as one of the kind of visual poetry and reception of 
language games. In particular deals the acrostic’s evolution of the literary-historical 
process; identifies the types and specific features of the functioning of Latin acrostics, and 
also reveals the role of constructive function of the graphical elements of the acrostic. 
Key words: acrostic, language game, visual poetry, Latin. 
 

У сучасній лінгвістиці помітно активізувався інтерес до естетичної 
функції мови, покликаної відобразити творчу потенцію, яка реалізується 
значною мірою завдяки мовній грі. Створюючи текст зі стандартного 
набору літер, автори часто застосовують додаткові прийоми для оптичного 
виділення окремих його компонентів. Одним із таких прийомів є 
акровірш, який став об’єктом дослідження в запропонованій статті. 
Предметом дослідження є графічні елементи латиномовного акровірша як 
спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту. 
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Метою статті є встановлення типологічних особливостей окремих 
видів візуальної поезії, зокрема латиномовного акровірша. Для 
досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: - 
простежити еволюцію акровірша у літературно-історичному процесі; - 
охарактеризувати акровірш як один із прийомів мовної гри, зокрема 
виявити його типи та специфічні особливості функціонування; - 
здійснити аналіз малодоступних і невідомих широкому загалу віршів; - 
з’ясувати роль конструктивної функції графічних елементів акровірша. 

На сьогодні накопичено значний досвід у галузі вивчення акровіршів, 
зокрема їх властивостей і характеристик (С. Аверинцев, С. Бірюков, Т. Бонч-
Осмоловська, М. Гаспаров, В. Жибуль, В. Маслюк, А. Мойсієнко, 
Т. Назаренко, М. Сорока, І. Чудасов, S. Bergler, A. Ceresko, D. Freedman, K. 
Krumbacher, H. Leclercq, P. Munch, W. Soll, W. Veder, W. Weyh, E. Vogt, 
Κ. Μιτσάκης та інші). Водночас переважна більшість вітчизняних дослідників 
не приділяли достатньої уваги комплексному вивченню акровіршів у 
класичних мовах, надаючи перевагу матеріалу сучасних мов. Отже, 
необхідністю появи ґрунтовного спеціального дослідження, присвяченого 
акровіршу як одному із прийомів мовної гри на матеріалі класичних мов, 
зокрема латинської, зумовлена актуальність запропонованої розвідки. 
Безперечною, на наш погляд, є наукова новизна представленої статті, в якій 
проаналізовано рідкісній фактичний матеріал, репрезентований 
малодоступними та невідомими широкому загалу латиномовними текстами.  

Акровірш (грецьк. ἄκροϛ – крайній, верхній та лат. versus,us m – вірш) 
або акростих (грецьк. ἡ ἀκροστιχὶϛ, ίδοϛ від ἄκροϛ – крайній, верхній та ὁ 
στίχο(ι)ϛ – вірш, рядок) – вірш, у якому перші літери рядків або виділені в 
рядках літери утворюють слово, ім’я чи навіть фразу. Акровірш 
характеризується наявністю декількох рівнів, синтезом текстового та 
зорового компонентів, які одночасно виконують семантичну та естетичну 
функції, доповнюючи один одного. У акровіршах текст набуває можливості 
бути інтерпретованим не лише лінійно, але й по вертикалі, діагоналі чи у 
вигляді певної фігури з вибраних літер. Новоутворене слово (фраза) може 
бути як самостійною лексемою, не пов’язаною змістом із самим віршем, 
так і слугувати важливим доповненням до основного змісту. Цей різновид 
мовної гри, разом із анаграмою, криптограмою, метаграмою та ін., 
розвинувся з магічних та сакральних текстів, виконуючи спочатку функцію 
шифру. У текстах Старого Заповіту знаходимо написані у формі акровіршів 
псалми (9, 24, 33, 36, 110, 111, 118, 144), Гімн доброчесній дружині (Притчі 
31. 10-31), а також Плач Єремії, що практично повністю написаний у 
вигляді акровірша [докладніше див.: 19; 21; 27; 28; 31; 32; 34; 35; 36]. 

Винахідником акровірша вважається учень Піфагора, давньогрецький 
письменник, філософ і драматург Епіхарм із Сиракуз (540–450 рр. до н.е.). 
За свідченнями Діогена Лаертського (VIII 78), літературна спадщина 
Епіхарма складалася із записок, створених у формі акровіршів, що 
засвідчували авторство власних творів [23]. Так само чинив і римський 
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поет Квінт Енній, про що збереглися відомості у Цицерона (De Divinatione 
2.111): Adhibuit etiam latebram obscuritatis, ut iidem versus alias in aliam rem 
posse accommodari viderentur. Non esse autem illud carmen furentis cum ipsum 
poÎma declarat (est enim magis artis et diligentiae quam incitationis et motus), 
tum vero ea, quae ἀκροστιχὶϛ dicitur, cum deinceps ex primis versus litteris 
aliquid conectitur, ut in quibusdam Ennianis: "Q. ENNIUS FECIT" [22]. Далі 
Цицерон говорить про одні з найдавніших акровіршів, збережених у 
оракулах Сивілл (De Divinatione 2.112): Atque in Sibyllinis ex primo versu 
cuiusque sententiae primis litteris illius sententiae carmen omne praetexitur 
[22]. Наприклад, у книзі VIII рядки 217-250 утворюють фразу ΙΗΣΟΥΣ 
ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ісус Христос, Божий Син, 
Спаситель; Хрест): 

Ιδρώσει δε χθων, κρίσεως σηµείον ότ’ έσται. 
Ηξει δ’ ουρανόθεν βασιλεύς αιώσιν ο µέλλων,  
Σάρκα παρών πάσαν κρίναι και κόσµον άπαντα.  
Οψονται δε θεόν µέροπες πιστοί και άπιστοι  
Υψιστον µετά των αγίων επί τέρµα χρόνοιο.  
Σαρκοφόρων δ’ ανδρών ψυχάς επί βήµατι κρίνει, 
Χέρσος όταν ποτέ κόσµος όλος και άκανθα γένηται.  
Ρίψουσιν δ’ είδωλα βροτοί και πλούτον άπαντα.  
Εκκαύσει δε το πυρ γην ουρανόν ηδέ θάλασσαν  
Ιχνεύον, ρήξει τε πύλας ειρκτής Αίδαο.  
Σάρξ τότε πάσα νεκρών ες ελευθέριον φάος ήξει  
Τών αγίων• ανόµους δε το πυρ αιώσιν ελέγξει.  
Οππόσα τις πράξας έλαθεν, τότε πάντα λαλήσει  
Στήθεα γαρ ζοφόεντα θεός φωστήρσιν ανοίξει. 
Θρήνος δ’ εκ πάντων έσται και βρυγµός οδόντων.  
Εκλείψει σέλας ηελίου άστρων τε χορείαι.  
Ουρανόν ειλίξει µήνης δέ τε φέγγος ολείται.  
Υψώσει δε φάραγγας, ολεί δ’ υψώµατα βουνών, 
Υψος δ’ ουκέτι λυγρόν εν ανθρώποισι φανείται. 
Ισα δ’ όρη πεδίοις εσται και πάσα θάλασσα  
Ουκέτι πλουν έξει. γη γαρ φρυχθείσα τότ’ έσται  
Συν πηγαίς, ποταµοί τε καχλάζοντες λείψουσιν. 
Σάλπιγξ δ’ ουρανόθεν φωνήν πολύθρηνον αφήσει  
Ωρύουσα µύσος µελέων και πήµατα κόσµου.  
Ταρτάρεον δε χάος δείξει τότε γαία χανούσα.  
Ηξουσιν δ’ επί βήµα θεού βασιλήος άπαντες.  
Ρεύσει δ’ ουρανόθεν ποταµός πυρός ηδέ θεείου. 
Σήµα δε τοι τότε πάσι βροτοίς, σφρηγίς επίσηµος  
Το ξύλον εν πιστοίς, το κέρας το ποθούµενον έσται,  
Ανδρών ευσεβέων ζωή, πρόσκοµµα δε κόσµου,  
Υδασι φωτίζον κλητούς εν δώδεκα πηγαίς•  
Ράβδος ποιµαίνουσα σιδηρείη γε κρατήσει.  
Ούτος ο νυν προγραφείς εν ακροστιχίοις θεός ηµών  
Σωτήρ αθάνατος βασιλεύς, ο παθών ένεχ’ ηµών [18, 230, 232]. 

У свою чергу початкові літери фрази ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡ містять особливий шифр для посвячених: утворене з них слово 
ἰχθύς (риба) було символом Ісуса Христа у перших християн. Паралельний 
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переклад поданого вище вірша латинською мовою також зберігає принцип 
акровірша: JESUS CHRISTUS DEI FILIUS SALUS IN CRUCE 

Judicii signum, tellus sudore madescet,  
Eque polo rex adveniet per saecla futurus,  
Scilicet ut carnem praesens, ut judicet orbem  
Unde Deum cernent incredulus atque fidelis  
Sublimem, sanctis medium, jam fine sub ipso,  
Corporeorum animis hominum jura ultima dantem,  
Horrebit quum terra situ et vepris aspera fiet.  
Rejicient simulacra viri gazasque profanas.  
Incendet terras ignis pontumque polumque,  
Subtus iter rimatus, et Orci claustra recludet.  
Tum caro sanctorum se libera tollet ad auras:  
Ultor in aeternum sontes tunc arguet ignis,  
Si quid in occulto culpae latet, omne revelans  
Delictum, et tenebras animorum luce resolvens.  
Ergo onmes flebunt nequicquam, et dentibus omnes  
Infrendent. Sol deficiet; nec luna, nec ullae  
Fulgebunt stellae, atque ingens replicabitur aether.  
Imas attollet valles; juga deprimet alta: 
Linquet enim celsi nihil, aequabitque supremis  
Infima. Navigiis non pandent aequora mollem  
Ulla viam. Tellus uretur fulmine: fontes  
Siccati, crepitantque vadis areutibus amnes.  
Sed tuba de caelo longum et lugubrem ululatum  
Afferet, insanis omen lugubre dolorum.  
Lurida tum ruptis patefient Tartara terris:  
Una omnes magno stabunt sub judice reges:  
Sulfuris atque ignis ruet alto ex aethere torrens.  
Insigne et cunctis aderit mirabile visu  
Nullo sat cultu fidis venerabile lignum,  
Cornu almum, quod vita piis, offensio mundo est,  
Respergens sanctos duodeno fonte, regensque  
Unius imperio populos, ceu ferrea virga.  
Carminis hic nostri est quem prima notant elementa,  
Et qui pro nobis cecidit rex atque redemptor… [18, 231, 233]. 

У Оракулах Сивілл є відомості про походження імені Адам, яке є нічим 
іншим, як тетраграмою з перших літер назв чотирьох частин світу: Ἀνατολή 
– схід, ∆ύσιϛ – захід, Ἄρκτοϛ – північ, Μεσηµβρία – південь [18, 76]. Можна 
побачити акровірш і в «Енеїді» Вергілія – перші літери чотирьох рядків 
опису відкриття Брами війни утворюють слово Марс (7. 601-604): 

Mos erat Hesperio in Latio, quem protinus urbes 
Albanae coluere sacrum, nunc maxima rerum 
Roma colit, cum prima movent in proelia Martem, 
Sive Getis inferre manu lacrimabile bellum... [38]. 

Акровірш був популярним не лише в античні часи, але й в добу 
Середньовіччя та Відродження, де вважався особливо вишуканим 
прийомом оптичної організації тексту. Так, Коммодіан (бл. ІІІ ст. н.е.), 
один із перших християнських латинських поетів, укладає Instructiones 
per literas versuum primas seu versibus у двох книгах, повністю 
написаний у вигляді акровіршів: 
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Saturnusque senex si deus, deus quando senescit? 
Aut si deus erat, cur natos ille vorabat 
Terroribus actus? Sed quia deus non erat ille,  
Uiscera natorum rabie monstruosa sumebat 
Rex fuit in terris, in monte natus Olympo,  
Nec erat divinus, se deum esse dicebat. 
Uenit inops animi, lapidem pro filio sorpsit:  
Sic deus evasit; dicitur modo Iuppiter ille [25, 3]. 

У другій книзі порадника Коммодіана останній вірш під назвою 
NOMEN GAZAEІ є зворотним акровіршем, який вказує на авторство: 
COMMODIANUS MENDICUS CHRISTI 

Incolae caelorum futuri cum Deo Christo 
Tenente principium, vidente cuncta de caelo; 
Simplicitas, bonitas habitet in corpore vestro. 
Irasci nolite sine causa fratri devoto, 
Recipietis enim quidquid feceritis ab illo.  
Hoc placuit Christo resurgere mortuos imo 
Cum suis corporibus, et quos ignis ussit in aeuo. 
Sex milibus annis completis mundo finito. 
Uertitur interea caelum tenore mutato : 
Comburuntur enim impii tunc igne divino, 
Ira Dei summi ardet creatura gemendo. 
Dignitosi tamen et generati praeclaro 
Nobilesque viri sub Antichristo devicto 
Ex praecepto Dei rursum viventes in aevo, 
Mille quidem annis ut serviant sanctis et Alto 
Sub iugo servili, ut portent victualia collo, 
Ut iterum autem iudicentur regno finito. 
Nullificantes Deum completo millesimo anno 
Ab igne peribunt cum montibus ipsi loquendo.  
In bustis et tumulis omnis caro redditur acto: 
Demergunt in inferno, trabunt poenam in aevo. 
Ostenduntur illis et legunt gesta de caelo: 
Memoria prisca debito et merita digno, 
Merces in perpetuo secundum facta tyranno. 
Omnianon possumcomprehendere parvo libello. 
Curiositas docti inveniet nomen in isto [25, 52-53].  

Акровіші активно використовували у своїй творчості автори IV ст.: 
Мефодій Олімпійський (Патарський) («Бенкет 10 дів» містить алфавітний 
акровірш з 24 літер грецького алфавиту), Григорій Богослов (Carmina 
moralia, наприклад «Пісня Христу після мовчання у Великдень»), Святий 
Аврелій Августин («Псалм проти донатистів» має на початку алфавітний 
акровірш), Публій Порфирій Оптатіан (Carmina з численними versus 
intexti), Авзоній Децим, Іоан Дамаскін, Роман Солодкоспівець та інші [див. 
докладніше 20; 24; 29; 30; 37; 39; 40; 41]. 

У VII ст. латинський поет англосаксонського походження Альдхельм 
(639-709 рр.) пише книгу зі ста загадок гекзаметром, а передмовою до 
них обирає акровірш, початкові і кінцеві літери якого складаються у 
фразу: ALDHELMUS CECINIT MILLENIS VERSIBUS ODAS (У тисячу 
рядків склав твір Альдхельм): 
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Arbiter, aethereo ingiter qui regmine sceptrA  
Lucifluumque simul caeli regale tribunaL  
Disponis moderans aeternis legibus illuD,  
(Horrida nam multans torsisti membra BehemotH,  
Ex alta quondam rueret dum luridus arcE),  
Limpida dictanti metrorum carmine praesuL  
Munera nunc largire, rudis quo pandere reruM  
Versibus enigmata queam clandistina fatV:  
Sic, Deus, indignis tua gratis done rependiS.  
Castalidas nimphas non clamo cantibus istuC  
Examen neque spargebat mihi nectar in orE  
Cynthi sic numquam perlustro cacumina, sed neC  
In Parnasso procubui nec somnia vidI.  
Nam mihi versificum poterit Deus addere carmeN 
Inspirans stolidae pie gratis munera mentI;  
Tangit si mentem, mox laudem corda rependunT.  
Metrica nam Moysen declarant carmine vateM  
Iamdudum cecinisse prisci vexilla tropeI  
Late per populos illustria, qua nitidus SoL  
Lustrat ab oceani iam tollens gurgite cephaL  
Et psalmista canens metrorum cantica vocE  
Natum diving promit generamine numeN  
In caelis prius exortum, quam Lucifer orbI  
Splendida formatis fudisset lumina saecliS.  
Verum si fuerint bene hzec enigmata versV  
Explosis penitus nzevis et rusticitatE  
Ritu dactilico recte decursa nec erroR  
Seduxit vane specie molimina mentiS, 
Incipiam potiora, sui Deus arida servI,  
Belligero quondam qui vires tradidit IoB,  
Viscera perpetui si roris repleat haustV.  
Siccis nam laticum duxisti cautibus amneS  
Olim, cum cuneus transgresso marmore rubrO  
Desertum penetrat, cecinit quod carmine DaviD. 
Arce poll, genitor, serves qui sEecula cunctA,  
Solvere iam scelerum noxas dignare nefandaS [20, 308]. 

Традиційно дослідники [3; 4; 7; 9; 16] виділяють такі типи акровіршів: 
класичний рядковий акровірш, у якому зашифроване слово утворюється з 
перших літер кожного рядка, починаючи згори вниз. Якщо ж послідовність 
літер має напрямок знизу вгору, такий вірш називається дзеркальним або 
оберненим. У діагональних акровіршах слово утворюють букви, прочитані 
по діагоналі. Вірші, автором яких вважається Прісціан, містять назви 
комедій Плавта:  

• Amore captus Alcumenae Juppiter, 
Mutavit sese in ejus formam conjugis, 
Pro patria Amphitruo dum cernit cum hostibus. 
Habitu Mercurius ei subservit Sosiae. 
Is advenienteis servum ac Dominum frustra habet. 
Turbas uxori ciet Amphitruo: atque invicem 
Raptant pro moechis. Blepharo captus arbiter, 
Uter sit, non quit, Amphitruo, decernere. 
Omnem rem noscunt: geminos Alcmena enititur [17, 40]. 
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• Concervam uxorem conservi duo expetunt, 
Alium senex adlegat, alium filius. 
Sors adjuvat senem; verum decipitur dolis. 
Ita ei subjicitur pro puella servulus 
Nequam, qui dominum mulcat atque villicum. 
Adolescens ducit civem Casinam cognitam [17, 40]. 

Виділяють також словесні акровірші, у яких початкові букви кожного 
слова у рядку утворюють ім’я (слово, назву, фразу): 

• Eximius Vivit Caeli Нас Albedine Rector, 
Inclusum Sacro Tegmine Iugis Ama (EUCHARISTIA) [7,  273]. 

• Magni parentis Amor Reserans Indultibus Astra 
Matri Archangelicum Reddere Iussit Ave (MARIA) [7,  274]. 

• Res Inamaeua Caret Affectu Laeta Decorem 
Omnimodo Aspirat Bellula Habe Ergo Rata (RICALDO ABHER) [17, 48]. 

• Mens Astuta, Capax Legum, Orando Valuisset 
Praeclare Omnigenis Populis Obtendere Nubem (MACLOU POPON) [17, 48]. 

Своєрідним різновидом акровірша є буквенний акровірш, абецедарій, у 
якому перші літери кожного рядка утворюють алфавітну послідовність, 
починаючи з а (класичний, прямий абецедарій), або ж з я (зворотний): 

• Аmico ne maledixeris. 
Beneficii accepti memento. 
Citius ad infortunatos, quam fortunatos amicos, proficiscere. 
Depositum reddito. Dominare uxori.  
Elige ea quorum non possis poenitere. 
Fieri quae non possunt, cave concupiscas. 
Gloriam sectare. 
Haeresin fuge. 
Iuste judicato. 
Legibus pareto. 
Moribus probatus esto. 
Nosce te ipsum. 
Oderis calumnias. 
Principem honora. 
Quod oderis alteri ne feceris. 
Res amici dilige ac perinde serva ut tuas. 
Sapientia utere. 
Temperantiam exerce. 
Virtutem laudato, et sustineto [17, 35]. 

• Aulae eadem est omnino fides quae mobilis aurae. 
Blanditur sed post mordet ut scorpius aula. 
Consiliis raro melioribus utitur aula. 
Dissimulet, regnare diu qui poscit in aula. 
Exulat integritas, probitas et candor ab aula. 
Ferre moras, iram froenare, docemur in aula. 
Grande decus videre bonos censetur in aula. 
Horrent vera loqui, cupiunt qui crescere in aula. 
Invidiam qui ferre nequit discedat ab aula. 
Kyrie qui sonuere canunt eleïson in aula. 
Languent virtutes, regnat scelus omne per aulam. 
Muneribus mentes hominum capiuntur in aula. 
Nugas aula leves et fumes vendit manes. 
Otia quisquis honesta cupit, discedat ab aula. 
Porta Erebi, in terris aula et tua Tantale scena est. 
Quaestus adulari et mentiri primus in aula. 
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Rara avis in toto vere Pius aulicus orbe. 
Sinceris animo non est locus ullus in aula. 
Turpe senex et mops quando incolit aulicus aulam. 
Vitae difficilis methodus bene dicitur aula, 
Xante retroibis, erit quando constantia in aula. 
Ydra aula est captum multorum horrenda venenis. 
Zenones fatui sunt atque Thrasones in aula [17, 34]. 

Оригінальною авторською формою є так званий акровірш-лабіринт, у 
якому літери виділяються у певному порядку (найчастіше у формі 
геометричної фігури – трикутника, зірки, хреста тощо). Запропонований 
labyrinthus poēticus написано на честь роду Блюто (Bluteau) – якщо 
розпочати з літери В, що розташована всередині вірша, то виділені букви, 
прочитані у будь-якому напрямку, складуться у слово Bluteau:  

Vidisti Auctores at Equocs famA volatU 
AltitonansquE canensque Tuba, semper Extulit astreA 
Ecce Tibi, cunctos Vincit qui Tullius orE. 
Titan Vivus adest, qui Lumina Phoebi VinciT. 
Ubertim Laudes tribuat Bona Lysia plausU 
Tergeminas; Vivant Laudes semperqUi rescanT. 
Ergo Titus noster Volitando Triumphet in orbE, 
AssiduE recinat Tali modulaminE murA. 
Vivat ut Auctor ovans Etiam per saeculA cantU [17, 48]. 

Значно рідше зустрічаються мезовірші (грецьк. µέσοϛ – той, що 
знаходиться усередині) та телевірші (грецьк. τέλειοϛ – закінчений, кінцевий, 
останній). У мезовіршах слово утворюють виділені букви з середини 
кожного рядка, а у телевіршах – останні. Поєднання декількох різновидів 
акровіршів називається акроконструкцією: 

• Digna Deo Dignis Donantur Dona Decusque. 
Excelsum Errantes Erroribus Excitat Estque E, 
Una Viris Virtus vis Vincit Vota Virorum, 
Sola Salus Superest Sistendo Sede Secura [7, 273]. 

• In rebus tantum bina est coniunctio mundI. 
Erigit humana sensum laudare venustE 
Sola salus nobis et mundi summa potestaS 
Venit peccatum pulchro dissohere fructU. 
Summa salus cunctis nituit per saecula cunctiS [7, 276]. 

або інший варіант 
In rebus tantis trina conjunctio mund I 
Erigit humanun sensum, laudare venustE 
Sola salus nobis, et mundi summa, potestaS 
Venit peccati nodum dissolvere fructV 
Summa salus cunctas nituit per secula terraS [5]. 

• Impius, Inconstans Iudas, Infidus, Iniquus, 
Vilis, Vanicrepus, Veterator, Vappa, Venenum, 
Deductor, Discors, Delator, Dira, Dolosus, 
Antitrifur, Atrox, Astutus, Apostata, Avarus, 
Sanis Secutor, Stultus, Saevus, Sceleratus [7, 277]. 

• Caelica sacratae dum Portae pellicit umbrA, 
Lucida festinO sidera posco gradU, 
Ardua non gressum taRdabit moenia splendoR 
Virtuti cedeT clausaque porta meaE, 
Iunctus votorum stipAt cum ternio rnembrA, 
Sunt ternae clavEs, sunt trina fulcra viaЕ [7, 277]. 
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• Inter cuncta micans Igniti sidera coelI 
Expellit tenebras Etoto Phoebus ut orbE 
Sic caecas removet JESUS caliginis umbraS 
Vivificansque simul Vero praecordia motV 
Solem justitiae Sese probat esse beatiS [17, 46].  

У функціональному відношенні більшість віршів можна поділиті на 
дві групи: 1) вірші-загадки або вірші-ключі, у яких текст виражає 
зміст твору або задає його тему, а шифр-розгадка ховається у виділених 
автором літерах, зазвичай початкових, або ж вертикальний рядок 
доповнює основний зміст. Тематика таких віршів є надзвичайно 
широкою (ліричного, філософського або релігійного змісту), у них може 
йтися про географічні назви чи об’єкти, природні явища, предмети 
культури та мистецтва, абстрактні поняття тощо. 

• Multos multa iuvant, Me vero musica tantuM. 
Voce sua cuncta Vendicat ac gemitU. 
Salve supremi soboleS domumque tonantiS 
Ipse favet Phoebus Iupiter ipse tibI 
Condecorat tua laus Clarissima sidera doneC 
Alta poli niteant Atria luce tuA [7, 276]. 

• Peccatoribus Praestat Poenitentiam, 
Sitientibus Stillat Satietatein, 
Alligatis Adducit Absolutionem, 
Lugentibus Largitur Laetitiam, 
Tentatis Tradit Tranquillitatem, 
Egenorum Expellit Egestatem. 
Religiosis Reddit Reformationem, 
Ignorantibus Inducit Intelligentiam, 
Vivis Vincit Vastitatem, 
Mortuis Millit Misericordiam [17, 46]. 

• Amice, quaesieris cuI 
Monumentum hoc dedicatuR 
Oculos seu figas coelO 
Remittas seu in terraM 
Invenies ibi occultA [17, 45]. 

• Mutatio mirabilis. 
Omnimoda oblivio 
Raepentina ruina 
Separatio sempiterna [17, 42]. 

2) вірші-присвяти, адресовані певній особі, ім’я якої можна прочитати 
у початкових або виділених автором літерах: 

• Magnam te populus Matrem canit atque salutat, 
Angelus alloquitur modo Alatus vocibus ecce 
Regno missus in has Terras resonare salutem, 
Iam timet ore micans E nervis Cerberus Orco, 
Adsis nobiscum, Regina, Tonantis in astris [7, 273]. 

Вірш, написаний на честь Карла IX, короля Франції: 
Carole, Cui Clarius Cui Cultae Cuncta Camenae 
Aspirant, Altis Altior Aethereis 
Relligio Regni Recta Ratione Regatur, 
Omnibus Objicias: Obsequiosus Opem, 
Laurea Lex Laudes Lucentes Lata Loquatur, 
Vexillum Vafrum Vis Violenta Vehat. 
Suspice Sicelidum Solemnia Sacra Superstes, 
Florescat Foelix Francia Fac Faveas [17, 49]. 
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Вірш із зашифрованим іменем, написаний студентом на знак пошани професорові: 
Pierides Musae divino numine vateM 
Exiguum hunc afflate, precor, quo munera gratA 
Tanto ferre viro possim concedite, numeN 
Raptum est de coelis aliud, venerabile certE 
Ohe igitur vatis vires augete minutI [17, 44]. 

Зміст таких творів відповідає образові тієї людини, якій вони 
присвячені, зазвичай в них йдеться про позитивне ставлення до особи, але 
іноді трапляються випадки й неприязного: 

Nihil eram 
Augustus factus sum 
Populorum carnifex 
Orbem turbavi 
Libertatem suppressi 
Ecclesiam destruxi. 
Omnia fui 
Nihil ero [8]. 

Таким чином, акровірші характеризуються не лише вживанням графічних 
елементів у конструктивній функції, але й наявністю вторинної семантизації. 
З’явившись у добу Античності, акровірші слугували спочатку засобом 
захисту авторського права, у період християнства були тайнописом для 
посвячених. З часом акровірші набувають нових функцій, пов’язаних із грою 
та розвагами, реалізація яких передбачала розв’язання загадки або ж навпаки 
шифрування певної інформації. У акровіршах можна знайти відомості про 
друзів і близьких автора, про знаменитостей, про божественні сутності, про 
ставлення до певної особи чи події тощо. Водночас основним призначенням 
акровіршів залишалося вилучення нового змісту, зазвичай вторинного 
(додаткового), із замкненого світу окремо взятого вірша. 
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Strategy for learning to read English texts of pupils of specialist  

humanities  high school in Ukraine 
 
У статті розкрито стратегії навчання читання англомовних художніх текстів 
учнів старшої школи гуманітарного профілю. Проаналізовані різні види 
літературних елементів і засобів художньої мови, доцільність їх застосування на 
заняттях з учнями. 
Ключові слова: англомовний художній текст, засоби художньої мови ,літературні 
елементи, учні старшої школи гуманітарного профілю; 
  
В статье рассмотрены стратегии обучения чтению англоязычных 
художественных текстов учащихся старшей школы гуманитарного профиля. 
Проанализированы разные виды литературных элементов и средств 
художественной речи, целесообразность их использования на занятиях с 
учащимися. 
Ключевые слова:  англоязычный художественный текст, литературные элементы, 
средства художественной речи, учащиеся старшей школы гуманитарного 
профиля. 
 
The article is devoted to learning to read the English texts by the  pupils of specialist  
humanities high  school in Ukraine. It gives general notions about the steps of analysis of 
the literary text and the terms the pupils acquire while doing it. 
Key words:  reading the English texts, fiction, literary elements, figurative language 
 

The famous psychologist L.Vygotsky gave the following description of the 
process of reading: “Reading is the complex process in which directly involved in 
higher mental functions of the mind”[ 1, 209].  

In S.Folomkina reading is also defined “as a process aimed at extracting the 
information contained in the recorded speech text”[ 3, 64]. 

Reading is useful and it is a good thing for language of the pupils of specialist 
humanities  high school in Ukraine. 

Reading texts provide opportunities to study language in different types of 
reading, glossary, grammar, to analyze the literary elements and figurative 
language, to train summarizing.  

Reading the English fiction outlines the steps of the literary elements and lists 
references to supplementary materials which can be used by the Ukrainian pupils 
of specialist humanities high school. 

Home reading as one of the aspects of foreign language teaching has attracted the 




