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ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ TITULI SACRI СЕРЕД ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  

РІЗНОВИДІВ ІНСКРИПЦІЙ 

 

Розглядаються інскрипції res sacra, завж-

ди відігравали особливу роль як в релігійному, 

так і в світському житті античного суспільс-

тва. Показано, що практично не зазнавши змін, 

класична структура присвячувального напису 

увійшла в наступні епохи, а традиція вербальної 

сакралізації закріпилася в Європі за латинською 

мовою. 

Ключові слова: інскрипція, антична тра-

диція, вербальна сакралізація, латинська мова, 

давньогрецька мова. 

У наш час інскрипції на камені й металі 

посідають скромне місце. Проте в античному 

світі ситуація була зовсім іншою. Від початку 

виникнення писемності одним із найперших її 

застосувань було позначення різних речей і 

предметів із метою пояснення їх призначення 

або належності комусь, а написи наносилися пе-

реважно з метою передачі певної інформації 

оточуючим. 

Окрім вказівки на те, що це за предмет чи 

річ, кому вони належать, хто їх зробив, часто 

написи вживалися і для присвячення подарунків 

за формулою: „Такий-то присвятив це такому-

то”. Позначити в такий спосіб річ означало за-

безпечити авторові напису певну відомість, ос-

кільки його ім’я продовжувало вживатися й за 

його відсутності. Написи гарантували і своєрід-

не безсмертя, інакше імена тих чи тих постатей 

були б з часом забуті. Звичайно, ми не можемо 

співвіднести це безсмертя з безсмертям, увічне-

ним у літературних творах. Але оскільки в літе-

ратурі проводилася чітка межа між тими, хто 

мав право бути „названим”, і натовпом „безі-

менних”, яким було відмовлено в цьому праві 

на підставі їх недостатньої ваги в суспільстві, то 

простий напис міг забезпечити тому, кому не 

судилося стати героєм літературного твору, пев-

ну форму безсмертя [4, с. 21]. 

Особливе місце в системі функціональних 

різновидів інскрипцій завжди посідали інскрип-

ції, що стосувалися res sacra; традиційною їх 

назвою для давньогрецьких епіграфічних розві-

док є #naqematik=, для латинських – вотивні 

або присвячувальні. Проте останнім часом зага-

льноприйнятою вважається обопільна назва 

tituli sacri.  

Сакральні інскрипції, розглянуті в нашій 

статті, мають неоднаковий характер і стосують-

ся різних божеств. Найчисленнішою є група на-

писів, нанесених на архітектурні споруди, на-

ступна категорія – вівтарі і статуї. Окрему групу 

становлять плитки й таблички. І, нарешті, напи-

си, розміщені на різноманітних предметах, при-

несених у дар. 

Структура tituli sacri складалася з кількох 

основних частин. Передусім, це ім’я божества і/ 

або його епітети, дієслово на позначення викону-

ваної дії та ім’я автора дії з можливим зазначен-

ням супровідної інформації про цю особу: (Ó 

de_na) … ou qug=thr (to$ de_no~) d2 gun\ … 

e8xam1nh D/mhtri Qesmof3r0 [1, с. 75] – „Така-то, 

дочка такого-то, дружина такого-то за обітницею 

Деметрі Фесмофорі (присвятила)”. 

Проте не завжди всі ці елементи мусили 

виступати разом, натомість з’являлися додаткові 

відомості, часто досить поширені: причини, які 

спонукали піднести дарунок; ім’я того, заради 

кого робиться присвята; час її здійснення тощо. 

Самі ж мотиви присвят були різноманітними – 

відзнака, перемога, порятунок від небезпеки, сон, 

знамення або пророцтво.  

Такі інскрипції були надзвичайно пошире-

ні і популярні не лише в античній Греції; за ча-

сів грецької колонізації ця традиція потрапила в 

різні кутки середземноморського світу. Так, на-

пис на мармуровому вівтарі з Херсонеса пові-

домляє: #gaqÝ tvch qeË Nem1sei basilejdh~ 

Kalo$ – „З добрим щастям. Богині Немезиді Ба-

зилеїдес, син Калуса”. Інший напис, нанесений 

на чорнолакову вазу з Ольвії, сповіщає: 

Dioskourjdh~ {Hfaistik^nto~ Dioskov(roi~) – 

„Діоскурид, син Гефайстікона Діоскурам”. 

Для переважної більшості грецьких написів 

не були характерними великі розміри, звичайна 

формула їх така: ¦ de_na #n1qhken qeï. Проте 

стиль цих написів можна назвати швидше еліп-

тичним, оскільки присудок переважно опускаєть-

ся, крім тих випадків, коли йдеться про реставра-

цію чи оновлення (#nene9sato, #pokat1sthsen). 

При збереженні в структурі напису дієслова-при-

судка зазвичай вживаються такі форми: 
#n1qhken, #fi1rwse, ¡qhken, eøsato, 6t1leusen, 

¡sthsen, <drvsato, kaqi1rwse: basilevonto~ 

(basil1w~) &Aspourgou fil(orwmajou) ¡tou~ … 
#n1q(eken) [1, с. 77] – „За правління царя Аспур-

га, друга римлян, року … присвятив”. 

На виконання обітниці вказували сталі лек-

сичні звороти e8x=meno~, e8c/n чи 7p2r e8c|~, а 

за допомогою конструкції 7p2r to$ de_no~ позна-

чалася особа, на честь якої було зроблено при-

святу, наприклад, напис І ст. н.е. зі стародавньої 

Авіли (Ліван): 7p2r t|~ t^n kurjwn Sebast^n 

swterja~ kaJ to$ svmpanto~ a8t^n oökou, 
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Numfa_o~, … Lusanjou tetr=rcou #pelevqero~ t\n 

¦d3n ktjsa~ … t4n na3n o>kodom/sa~, t+~ perJ 

a8t4n futeja~ p=sa~ 6fvteusen 6k t^n >djwn 

#nalwm=twn … Kr3n0 kurj0 kaJ … svn E8s1beia

[5, с. 862-863] – „За здоров’я правителів Себас-

тів, рятівників і охоронців цього дому, Німфей, 

вільновідпущений тетрарха Лісанія, власним 

коштом звів це святилище і висадив кругом ньо-

го різноманітні рослини. Повелителю Кроносу і 

його благочестивій дружині”. 

Назва ж присвячувального предмета, особ-

ливо якщо він був невеликий за розмірами, за-

звичай опускалася, як, наприклад, у цих двох на-

писах VI ст. до н.е. відповідно з Афін і Спарти, 

нанесених на предмети посуду: … m` #n1qeke 

Di4~ glaukpojdi korei [9, с. 287] – „…мене приніс 

в дар ясноокій дочці Зевса” та Calkod=man~ me 

#n1qeke qio_n perikall1~ Âgalma [9, с. 363] – 

„Халкодамант мене, прекрасний дар, підносить 

двом богам (Діоскурам)”.  

Численні зразки tituli sacri було знайдено і 

на теренах Римської імперії; в цілому вони збі-

гаються як за формою, так і за змістом з написа-

ми давньогрецькими. Наприклад, мармуровий 

фрагмент білінгви з Песаро, на якому латинсь-

кою та північнопіценською мовами нанесено та-

кий вотивний напис: Lucius Cafatius L(uci) f(ilius) 

Ste(llatina tribu) haruspex fulguriator [7, с. 69] – 

„Люцій Кафатій, син Люція, з триби Стеллатіна, 

ворожбит, тлумач блискавок”. Проте маємо за-

уважити, що особливістю латинськомовних на-

писів є переважне зазначення імені божества 

перед іменем автора присвяти, як-от у написі ІІ 

ст. до н.е. з храму Діани: Diana(e) M. Livius M. f. 

praetor dedit [3, с. 192] – „Діані Марк Лівій, син 

Марка, претор подарував”. 

Стосовно мовно-стилістичних особливос-

тей латинськомовних інскрипцій сакрального ха-

рактеру слід відзначити ось що. Розпочиналися 

вони переважно з імені бога в формі давального 

відмінка. Часто поряд з іменем ми знаходимо 

формулу sacrum (присвячено), яка здебільшого 

писалася скорочено – S. Скорочений запис був 

характерний і для імен найбільш шанованих бо-

гів, як от IOM (Iovi Optimo Maximo). Серед при-

чин, що спонукали до здійснення присвяти, най-

частіше зустрічаємо такі кліше: ex somnio, ex voto, 

iussu dei, pro salute suo, pro se et suis або pro salute 

певного правителя: Volcano sacrum hostiam ut vovit 

Antonius Proculus centurio legionis XI Claudiae [2, 

с. 199-202] – „Вулкану присвячено. Жертвоприно-

шення за обітницею здійснив Антоній Прокул, 

центуріон одинадцятого Клавдієвого легіону”. 

Herculi sacrum pro salute imperatoris Antonini 

Augusti et Marci Aurelii Caesaris Antonius Valens 

tribunus militum legionis I Italicae per Novium Ulpia-

num centurionem legionis eiusdem [2, с. 206-207] – 

„Геркулесу присвячено. За здоров’я імператора 

Антоніна Августа і Марка Аврелія, Цезаря, Ан-

тоній Валент, військовий трибун І Італійського 

легіону за сприяння Новія Ульпіана, центуріона 

того ж легіону” (Написи ІІ–ІІІ ст. н.е. з міста 

Херсонес, нанесені відповідно на вівтар і статую). 

Кінцевою формулою було дієслово або гру-

па слів, зазвичай у скороченому записі, які пові-

домляли про зроблену пожертву: D (dedit, dona-

vit), DD (dedit dedicavit), DDD (deo donum dedit), F 

(fecit), P (posuit), VS (votum solvit): Gaius Valerius 

Valens, miles classis Flaviae Misicae, liburna „Sa-

gitta”, posivit aram Iovi Optimo Maximo [6, с. 34-

35] – „Гай Валерій Валент, моряк Мезійського 

Флавієвого флоту з лібурни „Стріла”, встановив 

вівтар Юпітеру Найкращому Всемогутньому”. 

Іноді подавалася інформація про джерела 

фінансування дарунка, особливо якщо йшлося 

про приватну особу. Для таких випадків існували 

примітки impendio suo, pecunia sua, sumptu prop-

rio: Pro salute et reditu Caesaris Augusti. Marcus 

Varenus Gaiae et Marci Lartidi libertus Diphilus, 

magister Herculaneus de sua pecunia faciendum 

curavit [10, с. 643]. 

Як засвідчують епіграфічні знахідки, дав-

ній звичай нанесення tituli sacri на різноманітні 

предмети не переривався і впродовж наступних 

століть, знаходячи собі місце в культурах різних 

народів, а при складанні тексту напису викорис-

товувався певний взірець. Практично не зазнав-

ши змін, класична структура присвячувального 

напису увійшла в наступні епохи, а традиція сак-

ралізації за допомогою латинського напису закрі-

пилася з часом в Західній Європі, поширившись 

звідти на країни Європи Східної: Beatissimae Vir-

gini Dei Parenti haec stаtua eficebatur 

MDCLXXXXIV – „Найсвятішій Діві Богородиці 

цю статую встановлено 1694 року” – промовляє 

інскрипція зі статуї, встановленої перед одним із 

костелів м. Вроцлав (Польща).  

Часто сакральний характер написаного 

підкреслювався фрагментами молитов і цитат зі 

Святого писання, які відповідно доповнювали 

основний текст. Наприклад, інскрипція з м. Бу-

дапешт (Угорщина), виконана в 1713 році на так 

званому чумному хресті: Propter poenitentiam 

communi studio exsorcit. Sanctus deus, sanctus for-

tis, sanctus immortalis miserere budensium – „Як 

розкаяння пам’ятник цей поставлено спільними 

стараннями. Святий боже, святий могутній, свя-

тий безсмертний, помилуй нас!”. 

У містах України теж зустрічаємо численні 

зразки tituli sacri, наприклад, напис на одній із 

каплиць м. Львова: Nobilis et honoratus Albertus 

Domagalicz Scabinus Leopoliensis cum Catharina 

Wolfowiczowna conjuge sua imaginem gratiosam D. 

V. M. ad altare majus translatam in praesenti loco 
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collocavit circa annum 1550... – „Вельможний і ша-

нований Альберт Домагалич, присяжний львів-

ський, з дружиною своєю Катериною Вольфович, 

приніс із вдячністю образ Діви Марії до великого 

вівтаря і там його помістив року 1550 ...”. 

Слід звернути увагу на той факт, що, на 

відміну від античних присвячувальних інскрип-

цій, які вирізнялися короткістю та одноманітні-

стю, виконуючи зазвичай суто формальну функ-

цію, написи пізніших часів відзначаються значно 

більшою кількістю подробиць, а окремі з них 

можна навіть зарахувати до історичних пам’яток. 

Так, у 1672 році польський король Ян Собеський 

після дивовижного одужання подарував кафедра-

льному костелу вилите зі срібла власне погруддя 

з супровідним написом: Serenissimus Joannes Ter-

tius Rex Poloniorum adhuc protunc Mareschallus ac 

Exercituum Regni supremus Dux, Leopoli commo-

rans, Anno Domini 1672 gravi infirmitate pressus, 

subito viribus destituit coepit, adeo, ut a Medicis 

desperaretur. Suspiravit ad Virginem in hac imagine 

adumbratam, et brevi sanitatem integram et incolu-

mitatem vitae recepit, quo circa gratidudinis memor, 

votum exsolvendo faciem suam notabilis ponderis ex 

argento elaboratam in perpetuum anathema donavit 

[8, с. 64] – „Його величність Ян ІІІ, король поль-

ський, верховний маршалок і коронний гетьман 

війська польського, перебуваючи у Львові, в 

1762 році був виснажений важкою хворобою і 

раптово так почав втрачати сили, що був позбав-

лений лікарями будь-якої надії. Тоді він звернув-

ся до образу Діви і за короткий час йому повер-

нулося попереднє здоров’я і пóтяг до життя; а 

щоб була про це диво пам’ять, він виконав обіт-

ницю і подарував своє срібне важке погруддя”. 

Характерним для tituli sacri пізніших часів є 

зазначення імені особи, котра здійснила присвяту, 

з докладною інформацією про посаду, поход-

ження, суспільне становище тощо та викорис-

тання стандартної глорифікаційної лексики, яка 

мала підкреслити й донести до читачів її чесноти. 

На відміну від грецької традиції, здебіль-

шого вказувався й сам предмет присвяти, а якщо 

йшлося про виріб зі срібла або золота – то і його 

вага.  

Отже, традиція нанесення написів, що сто-

суються res sacra, на різноманітні предмети ся-

гає найдавніших періодів існування людства, 

що пояснюється природним прагненням донес-

ти певну інформацію до оточуючих. З часом ви-

никає усталена форма побудови присвячуваль-

них інскрипцій, основними елементами якої бу-

ло зазначення імен діючих осіб і змісту дії, що 

мала місце. Часто вони містять унікальні відо-

мості з історії релігії і відіграють істотну роль у 

дослідженні культури певного народу, даючи 

нам уявлення про багатоманітний світ богів, їх 

імена, епітети і функції, офіційні й місцеві куль-

ти тощо. 

Порівняльний аналіз інскрипцій середніх ві-

ків і Нового часу та класичних зразків доби антич-

ності засвідчує своєрідне схрещення переважаю-

чих і тепер елементів античної традиції, що вияв-

ляється в самій структурі напису, його художньо-

стилістичному оформленні, калькуванні устале-

них виразів і зворотів тощо, з традицією європей-

ською, насиченою християнськими реаліями. По-

ряд із впровадженими християнськими звичаями 

продовжували жити античні реалії, які, хоч і 

втратили своє первісне значення, проте міцно вко-

ренилися на побутовому рівні, створивши не-

подільну єдність, освячену посиланням на давню 

меморіальну традицію, за якою інскрипція сприй-

малася як частина історії, що орієнтувала людей 

на усвідомлення своїх зв’язків із минулим. 
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Inscriptions, that touched res sacra, always played the special role both in religious and in society 

life of ancient society. Practically not testing changes, the classic structure of devoting inscription entered 

in next epochs, but tradition of verbal sacralization gained a foothold in Europe after Latin. 

Key words: inscriptions, antique tradition, verbal sacralization, Latin language, Greek language. 

 

Рассмотрены инскрипции res sacra, которые всегда играли особую роль как в религиозной, 

так и в светской жизни античного общества. Показано, что практически не претерпев изменений, 

классическая структура посвятительной надписи была унаследована последующими эпохами, а 

традиция вербальной сакрализации закрепилась в Европе за латинским языком. 

Ключевые слова: инскрипция, античная традиция, вербальная сакрализация, латинский язык, 

древнегреческий язык. 

 

 


